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ديـالى تـنـزف الـدمــاء الـغـالـيـة من
أبــنــائــهــا وسط عــدم اســتــجــابــة
ـــطــــالـــبـــات الـــتي لـــلـــدعـــوات وا
أطلقناها في وقت سابق بضرورة
تــــعـــزيــــز تــــواجــــد الـــقــــطــــعـــات
العـسـكـرية) مسـتـنـكـرا (االعـتداء
الــذي ارتــكــبــتـه فــلــول داعش في
خــانــقـــ الــتي خــلـــفت عــدداً من
). وأضاف إن صـاب الشهـداء وا
(اســتــمــرار اخلـــروقــات األمــنــيــة
وتــــكـــــرار االعــــتـــــداءات يــــؤشــــر
بتصـاعد خطـورة هذه العـصابات
وتـــهــــديـــدهــــا الـــواضـح حلـــيـــاة
واطن وابـناء األجهـزة االمنية ا
عـــلى حـــد ســـواء) مــشـــددا عـــلى
(ضرورة وضع حد لتلك الهجمات
وقــطع خــطــوط اإلمـداد وتــوجــيه
ــــضـــافـــات ضـــربـــات مــــوجـــعـــة 
وحـذر  ( وجتــمــعــات اإلرهــابــيـ
ــعــمـــوري من (حــدوث انـــهــيــار ا
أمـني أشــبه بــانـهــيـار  2014 في
ــــنـــاطق ديـــالـى والســـيـــمــــا في ا
الـشــرقـيــة الـغــربـيــة والـشــمـالــيـة
الـغــربــيـة) داعـيــاً الــقـائــد الــعـام
ــســلــحــة إلى (حتــريك لــلــقـوات ا
ـسك قـطــعــات عـســكــريــة كـافــيــة 
ــنـــاطق الـــرخــوة وضـــبط األمن ا
احلـــدود الــتـي تـــربط احملـــافـــظــة
بــــاحملــــافــــظــــات الــــشــــمــــالــــيـــة)
.واستنكرت كـتلة االحتاد الوطني
الكـردستـاني االعـتداء الـذي قامت
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به مجموعة داعـشية في خانق .
وقال بـيان لـلكـتلـة تلـقته (الـزمان)
امس ان (فلول داعش اقدمت على
ــــةً اخــــرى بـــحق ارتـــكــــاب جـــر
ـدنــيــ االبــريــاء في قــريـة دارا ا
بـحـدود قـضـاء خـانـقـ مـا أسـفـر
عن اســــتــــشــــهــــاد 7 اشــــخـــاص
واصــــابـــة 6 آخـــريـن بــــجـــروح)
وطالـب البـيـان الـرئـاسـات الثالث
بـ(الـــتـــدخل الــــفـــوري والـــعـــاجل
لــوضع حـــدٍ لــهــذه اجملـــازر الــتي
ناطق واطن في ا يتعرض لها ا
تنازع عليها عموماً و خانق و ا
) مؤكدا انه ضواحيـها خـصوصـاً
(بـــرغم مـن الـــزيـــارات الـــعـــديـــدة

ــــتــــكــــررة و واالجــــتــــمـــــاعــــات ا
الـنــقـاشــات الـعــمـيــقـة مع جــمـيع
ـســؤلـ في الــدولـة بــشـأن هـذا ا
ناطق من لف و ما يحيط هذه ا ا
مخاطر قائـمة جراء الفراغ االمني
ئات من الذي تسـبب في سقـوط ا
واطـنـ الـعزل ضـحـايـا جلرائم ا
تلك العصابـات االجرامية و ألكثر
ــــــشــــــاهـــــد من عـــامـــ  إال ان ا
ـرتكـبة بحق الدمويـة و اجلرائم ا
ـنـطـقـة باتت واطـنـ في هـذه ا ا
تــتــكـــرر بــوتــيــرة ســـريــعــة خالل
) الفتا الى ان ـاضي الشـهرين ا
(ذلك نــاقـوس خــطــر يـنــذر بــقـادمٍ

اسوء) 
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عدل واالنظمة والتعليمات اخلاصة به وفقا لقانون االستثمار رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٦ ا
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ÆWONO dð WIDM Ë
ستثـمرين الراغبـ باالستثمـار في هذه الفرصة تـقد طلباتـهم لالستثمـار من خالل ملء استمارة طلب  فعلى كـافة الشركات االسـتثمارية احملـلية واالجنبـية وا
ذكـورة في االستـمارة وقع االلـكتـروني لـلهـيئـة الوطـنـية لالسـتثـمار   www.investpromo.gov.iq وتـقـد كافـة الوثـائق ا وجـودة عـلى ا اجـازة االستـثمـار ا
وخالل مـدة اقصاهـا (٣٠) يومـا من تاريخ نـشر هـذا االعالن وفي حال تـزامن وقت حظر الـتجـوال مع فتـرة نشـر االعالن فيصـار الى تمـديد فـترة االعالن بـعد ايام
ستثمر اجور فرض احلظر. واذا صادف اخر يوم الستالم العطـاءات عطلة رسمية يكون موعد الغـلق نهاية الدوام الرسمي لليوم الذي يليـه. مع العلم سيتحمل ا

نشر االعالن في الصحف احمللية الرسمية.
نـطقة الـدولية  –قرب مسـتشـفى ابن سينـا) او عبر عـلومـات يرجى مراجـعة مـقر الهـيئة الـوطنـية لالستـثمار/ دائـرة النـافذة الواحـدة الواقعـة في (ا ـزيد من ا و

البريد االلكتروني  oss@investpromo.gov.iq او االتصال بالرقم  ٠٧٧٠٦٧٧١٧١٩
WÐuKD*« ozUŁu «

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الية في الهيئة الوطنية لالستثمار مع وصل شراء االستمارة. - استمارة طلب اجازة االستثمار مختومة ومصدقة من الدائرة االدارية وا

لخص التنفيذي. - ا
- دراسة اجلدوى االقتصادية للمشروع.

- خطة تمويل مقترنة بضمان جهة التمويل من مؤسسة مالية معتمدة.
شروع. - جدول زمني لتنفيذ ا

عنوي). ستثمر ا - اوراق تأسيس الشركة وحساباتها اخلتامية وملخص عن سيرتها العملية (ا
ستثمر الطبيعي). - نسخة من البطاقة الشخصية او جواز السفر للمستثمر (ا

- نسخة من البطاقة الشخصية او جواز السفر للشخص اخملول.
ستثمر في مجال االستثمار او غيرها (٤ كحد اقصى). ماثلة السابقة التي قامت بها الشركة او ا - قائمة باالعمال ا

ربع الواحد شامل البنى التحتية. - السعر التخميني للمتر ا
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ـتـحـدث بـاسم الـقـائـد الـعام اكـد ا
ـسلـحة  العـميد يـحيى للـقوات ا
رســـول ان احلـــديث عن انـــهـــيـــار
أمني في مـحـافـظة ديـالى مـشابه
وصل تـهويل مبالغ ا حدث في ا
به. وقال رسول فـي تصريح امس
ان (احلـديث عن حــصـول انــهـيـار
ـا حــدث في مـديـنـة أمـني أشـبه 
ــوصل أمــر مــبـــالغ به وتــهــويل ا
ـــا هـــو واقــعي) اعالمي اكـــثــر 
وأضاف أن (هناك بقايا لعصابات
داعش وهـذا امــر طـبــيــعي ونـحن
نـنـفــذ عـمـلــيـات نـوعــيـة والـقــيـنـا
القبض على الكثيرين ومستمرين
بهـذا االمر حلـ القضـاء علـيهم)
الفـتـا الى ان (داعش ال يــسـتـطـيع
الـسـيـطـرة عـلى ايــة مـنـطـقـة عـلى
االرض لكـنـهم يـقومـون بـعمـلـيات
مـتـفـرقـة هـنــا وهـنـاك ويـحـاولـون
ـعـنـوية لـعـنـاصرهم رفع احلالـة ا
من خالل هذا التـهويل االعالمي).
وحذر الـنائب عن مـحـافظـة ديالى
ـعمـوري من انهـيار أمني برهان ا
في مــــــنـــــاطق شــــــمـــــالـي غـــــربي
احملـافــظــة داعـيــاً الــقـائــد الــعـام
ــســلــحـــة إلى حتــريك لــلــقـــوات ا
ـسك قـطــعــات عـســكــريــة كـافــيــة 
ـعـموري نـاطق الـرخـوة. وقال ا ا
لـ (الــــزمــــان) امس انـه (مــــا زالت
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قال وزيـر الـتـخـطيط  خـالـد بـتال
ـقـبـلـة سـتـشـهـد حوارا إن األيام ا
مع إقلـيم كردسـتان شمـالي البالد
نافذ بشأن توحيد آليات العمل با
ـلف من احلـدوديـة.  ويــعـد هــذا ا
لـفات الـعـالقـة ب بـغداد اخطـر ا
واربيل الى جـانب مـلـفي الـنفط و
ـتنازع عـليها ناطق ا ما يسـمى ا
ا فـيهـا كركـوك . وأكد بـتال في
تـصــريح صــحـفـي امس (ضـرورة
نـافـذ احلـدودية إخضـاع جـمـيع ا
إلى سيـطـرة الـسلـطـة االحتـادية).
ـتـلك إقــلـيم كـردســتـان أربـعـة و
مـنـافــذ بـريـة مـع إيـران هي حـاج
عـــمــــران وبــــاشــــمـــاخ وكــــرمك
وبـرويــزخـان إضــافــة إلى مـعــبـر
إبــــــــــراهـــــــــــيـم اخلــــــــــلــــــــــيـل مـع
تــركـيــا.واخلــمــيس أعــلن رئــيس
الـوزراء مـصــطـفى الــكـاظـمي في
مــؤتـــمـــر صـــحــفـي وضع خـــطــة
نافذ لسيطرة الدولة على جميع ا
احلــدوديــة الــبـــريــة والــبــحــريــة
ـال الـذي يـقـدر إليـقـاف (الـهـدر بـا

ليـارات الدوالرات).  فيـما بحث
رئيس اقلـيم كردسـتان نـيجـيرفان
الــبــارزاني االحــد مـع الــســفــيــر
الـبـريــطـاني لــدى بـغـداد ســتـيـفن
هـــيـــكـي اخـــر تـــطــــورات تـــفـــشي
فــــايــــروس كـــورونــــا ومــــســــاعي
واجــــراءات الـــــعــــراق واالقـــــلــــيم
واجـهـته وتأثـيـراته االقتـصـادية
وكـيـفــيـة مــواجـهـتــهـا.  وجـاء في
بــيــان لــرئـــاســة االقــلــيـم  تــلــقــته

(الزمان) امس ان (االجـتماع الذي
 بحـضـور الـقنـصل الـبـريـطاني
في اربيل جيمس سـورنتون شهد
التطرق لـتولي مصطـفى الكاظمي
لــرئـــاســة احلـــكــومـــة الــعـــراقــيــة
ـشـكالت وبـرنـامـجه احلـكـومي وا
واالزمـــات والــــتــــحــــديـــات الــــتي
يواجهها) الفتا الى ان (االجتماع
تـــنـــاول الـــعالقـــات بـــ االقـــلـــيم
ــسـاع واحلـكــومــة  االحتـاديــة وا
واحلوارات اجلارية ب اجلانب
ــــــشـــــكالت عــــــلى اســـــاس حلل ا

الدستور)  .
 واشار الـبـيـان الى ان (اجلـانـب
تطـرقـا الى اخملـاطـر والـتـهـديدات
من عودة ظهـور واستعادة داعش
ــنــاطق لــقــوته فـي الــعــديــد مـن ا
العـراقـية واسـتـهدافه لـلـمواطـن
والـقــوات الــعـراقــيــة) مـبــيــنـا ان
(اجلانبـ اكدا  ضرورة اسـتمرار
دعم الــتــحــالـف الــدولي لــلــعــراق
واقــلــيم كــردســتــان في مــواجــهـة
االرهاب والتعاون والـتنسيق ب
اقـــلـــيم كـــردســـتـــان واحلـــكـــومـــة

االحتادية. 
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األمـريــكـيـة الـسـابق الـذي جـثـا قـبل مـبـاراة في 2016
لـلـفـت االنـتـبـاه إلى الـتــمـيـيـز الـعــرقي.وكـتب تـرامب في
ات جـايتـز عضو تويـتر مـساء الـسبت ردا علـى تقريـر 
الـكــوجنــرس عن احلـزب اجلــمـهــوري انـتــقـد فــيه قـرار
ــبـاريـات). ــزيـد من ا االحتــاد األمـريـكـي (لن أشـاهـد ا
وأضـاف (ويبـدو أن رابـطة دوري كـرة الـقـدم األمريـكـية
ــبـاريـات). تــسـيـر فـي االجتـاه ذاته لــكـني لن أشــاهـد ا
وقال روجـر جوديل مفـوض رابطة كـرة القدم األمـريكية
الشـهر إن (الـبطـولـة ارتكـبت خطـأ بعـدم االستـماع إلى
الالعـبــ واسـتـنـكـار الـعـنـصـريـة في الـبالد في خـضم

االحتجاجات ضد عنف الشرطة ضد السود).
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قــال الـرئـيس األمــريـكي دونـالــد تـرامب إنه لـن يـشـاهـد
دوري كــرة الـقـدم األمـريـكـيــة والـدوري األمـريـكي لـكـرة
القـدم للمحترف اذا لم يـقف الالعبون احتراما للسالم
الوطـني.وكـان االحتـاد األمريـكي لـكـرة القـدم تـخلى في
اضي عن مـطلـبه لالعبـ بضـرورة الوقوف األسبـوع ا
خالل الـسالم الوطـني وقـال إن سـيـاسته كـانت خـاطـئة
وتنـتقص من حـركة حـياة السـود مهـمة.وانـتهج االحتاد
هـذه السياسية في  2017 عـندما جثت ميـجان رابينو
ـــنــتــخب األمــريــكي لــلــســيــدات خالل الــسالم العــبــة ا
الـوطـني تـضـامـنـا مع كـولـ كـابـرنـيك العب كـرة الـقدم
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مـلف الـصـنـدوق ومـعـاجلـة ثـغـراته
مـن اجل انـقـاذ الـعــوائل من الـعـوز
والـضائـقة الـتي تعـيشـها. مـؤكدين
انـهم (ينظرون الى الكاظمي كزميل
يـتــفـهم مـعـانـاتـهم ويـتـحـسس آالم
ـــدافـــعــ عن اصـــحـــاب الــقـــلم وا
احلـقيـقة في كل الـظروف). الى ذلك
قـال رئــيس تـيـار احلـكـمـة الـوطـني
ـناسـبة عـمـار احلكـيم في برقـيـة با
(فـي ذكرى مرور قرن ونصف القرن
عـــلـى تـــأســـيـــســـهــــا نـــتـــقـــدم الى
الـصحـافة الـوطنيـة العـراقيـة باحر
ـنـاسـبـة  وفـيـمـا الـتــهـاني بـهـذه ا
يـحـدونـا االمل بـأن تـأخذ سـلـطـتـنا
الـــرابــعــة في الـــعــراق مــكـــانــتــهــا
ــســاهـمــة بـبــنـاء احلــقـيــقــيـة في ا
الـوطـن والذود عـن قـضـايـاه احلـقة
وبـث روح االمل في نفـوس الـشعب
نـــــدعــــو الى الـــــنــــهـــــوض بــــواقع
الـصحـافة الوطـنيـة واالعالم بشكل
عــام مع ضــمــان حـريــة احلــركـة له
ـعـلـومـة وفــرصـة احلـصـول عـلـى ا

التي كفلها الدستور العراقي).

قـرارات تــعـديل الـرواتب بـالـنـسـبـة
لـلعامل في دوائر الدولة. ويعاني
صــنـدوق تـقـاعـد الـصــحـفـيـ مـنـذ
ـالــيـة عــقـود مـن تـعــثـر اوضــاعه ا
ــعـنــيــة عن سـد وعــجــز اجلـهــات ا
الـتـزامـاته لـتـغـطـيـة نـفـقـات رواتب
نحو  250 عـائلة تتقاضى رواتبها
مـن الــصـــنـــدوق الــذي تـــأسس في
الـعـام  1969 بـجـهـود مـضـنـية من

الصحفي الرائد سجاد الغازي.
ودعـا صحـفيون مـتقـاعدون رئيس
الوزراء مصطفى الكاظمي الى فتح

عــمـلت بـامــانـة واخالص ومــهـنـيـة
مــــطــــلــــقــــة). وابــــدى مــــراقــــبــــون
اسـتـغـرابـهم من بـقـاء سقف رواتب
ـتـقـاعـدين عـند300  الـصـحـفـيـ ا
الـف ديـنـار وعــدم شـمـولــهم بـقـرار
مـــــجـــــلس الـــــنـــــواب عــــام 2019 
الـقاضي بجعل مبلغ  400 الف اقل
تقاعدون على قانون مـا يتقاضاه ا
الــتــقـاعــد الـســاري. فــيـمــا طــالـبت
ـتقـاعـدين بشـمـولهم بـهذا عـوائل ا
الـقـانون او نـقل مـلف رواتـبهم الى
الـهيئة الوطنية للتقاعد لالفادة من
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كـشف رئيـس هيـئة صـندوق تـقاعد
الـصحفيـ علي عويد عن ان راتب
ـتقـاعد الصـحفي ال يـتجاوز 300 ا
الف ديـنار شهـريا. ودعا (احلـكومة
ومـجـلس النـواب الى االلتـفاف الى
هــذه الـشــريـحــة الـتي افــنت اجـمل
ايــام الــعــمــر فـي خــدمــة الــعـراق).
واشـاد عـويـد ببـرقـية في الـعـيد51
لــلــصـــحــافــة الــعــراقــيــة (بــعــطــاء
وتــضـحـيـات هـذه الــشـريـحـة الـتي

اء نـهـائيـا الى الـساعـة الـرابعـة صـباحـا واكدوا ضخ ا
ان هذه الـظـاهرة مـستـمـرة يومـيـا والسيـما في احملالت
ـناطق.  826و 824 و 822 فـضال عن معـانـاة بقـية ا
نـطـقة (هل هـذا مـعقـول في بـلد دجـلة وتسـاءل سـكنـة ا
والـفــرات حـيـث ال نـريــد ان نـدخل في ســلـبــيـات امــانـة
ــنـاطـة بـهـا? بـغـداد. وعـجــزهـا عـلى الـقــيـام بـاالعـمـال ا
مـجرد سؤال موجه الى من يهـمه االمر في هذه الدائرة

نجزاتها التي اثلجت صدورنا?! العامرة 
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ناشـد سكنة منطقة السيـدية ببغداد امينة بغداد ذكرى
علـوش التـدخل النقاذهم من شح مـياه االسالـة. وقالوا
في رسالـة تلقتها (الزمان) (نحن سكـنة منطقة السيدية
في بغـداد مـنـذ اكـثر مـن شهـرين ونـحن نـعـاني مـتاعب
يـاه التي تصلنا اء حـيث ان كمية ا كبـيرة بسبب شح ا
ـنـطـقـة اطالقـا واالدهى من كل ال تـكـفي الحـتيـاجـات ا
ذلك انه في الـساعة العـاشرة او احلادية عـشرة يتوقف
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سـجـلت وزارة الـصـحـة والـبـيـئـة
1106 اصـــــابـــــات بــــفـــــايــــروس
كــــورونـــا تـــوزعت عــــلى بـــغـــداد
واحملـافـظـات واعـلنـت عن شـفاء
1150 حــالــة بــيــنــهــا في بــغـداد
الـــرصــــافـــة 371 والـــكـــرخ 128
ومديـنـة الـطب ست حاالت فـيـما
بـلغ عـدد الـوفـيـات بـحـسب بـيـان
ـــــوقف الــــــوبـــــائي الــــــيـــــومي ا
لالصــــابـــات امس 45  في وقت
اعـرب خــبـراء عـن مـخــاوفـهم من
فــقــدان الــســيــطــرة عــلى تــفــشي
ستشفيات كورونا بعد اكتظاظ ا
ـصـاب  االمـر الـذي يـتـطـلب با
حـلـوال عــاجـلـة واجـراءات رادعـة
ـــوقف تـــنـــســـجم مع خـــطـــورة ا
واالزمــة الـــوبــائــيـــة قــبل فــوات
عنية االوان  مطالب اجلـهات ا
بــتــكــثــيف حــمالت الــتـحــري عن

الــفـــايــروس ونــصـب ســيــطــرات
دن. طبية عنـد مداخل ومخارج ا
وقــال اخلـبــراء لـ (الــزمـان) امس
وقـف الوبـائي في ان (خـطـورة ا
الـــعـــراق بــعـــد تــســـجـــيل اعــداد
جتــاوزت االلف اصـــابــة يــومــيــا
يتطلب اعداد خطط بديلة وفرض
اجـراءات صـارمــة ورادعـة جتـبـر
االشـــــخــــــاص عـــــلـى االلـــــتـــــزام
بالتعليـمات الوقائية مع ضرورة
يداني تكثـيف حمالت الـتحـري ا
عن الـوبــاء لـلـكــشف عن احلـاالت
تخـفية ونـصب سيطـرات طبية ا
ــدن) عـــنــد مـــداخل ومـــخـــارج ا
سـتشـفيـات تشـهد مؤكـدين ان (ا
اكــتــظـاظــا غــيـر مــســبـوق بــعـدد
االصــابــات فـــضال عن ان مــعــدل
الـــوفـــيــــات بـــالـــفــــايـــروس بـــدء
يتصـاعد تدريـجيا وهـذا ما يدفع
لـلقـلق  و فـقدان الـسـيـطـرة على
احـتـواء االزمـة في ظل االنـتـشـار
الـــســـريع لـــلـــفـــايـــروس). وحــذر

اخلـــبـــيـــر الـــســـابق فـي االحتــاد
الــدولي لــلـصــلــيب األحــمـر فالح
الــســاعـــدي من (كــارثــة  ســتــحل
بالعراق إذا بقيت أعداد الفحص
لــلـــكــشف عن كـــورونــا قــلــيــلــة).
واوضح الــسـاعــدي في تــصـريح
اطـلــعت عـلـيـه (الـزمـان) امس ان
ـفـحـوصـة (قـلـة عــدد الـعـيـنــات ا
ـيــداني لـلـفـرق ـسح ا يـومـيــا بـا
الصحية كان لها األثر الكبير في
دخـول الـعـراق مـرحـلـة اخلـطورة
هـذه األيـام فـقـبل شـهـر فـحـصت
اإلمـارات مـلـيـون مواطـن ومقـيم
والـعـراق كـان قـد فـحص حـيـنـهـا
 80 ألفـا فـقط مع فـارق النـسـمة
الـسـكـانـيـة الـكـبـيـر وهـذه كـارثة
بـحـد ذاتـها) مـبـيـنـا ان (عـمـلـيـة
ــسح الــنـشـط الـتـي مـارســتــهـا ا
اإلمارات هو الذي جعلها حتصر
صاب وإن كانت كبيرة أعداد ا
ـسح للـعراق فيـما كـان أسـلوب ا
الذي لم يـتجـاوز فحص أكـثر من

عــشــرة آالف عــيــنــة يــومــيــا هــو
الــــــســــــبب األســــــاسي فـي هـــــذا
االنـفالت وعــدم الـسـيــطـرة) عـلى
حـــد وصــفه. وعـــزا مــخـــتــصــون
سبب تـفـشي الفـايروس واصـابة
الكــات الـــطــبـــيــة الى عـــدد من ا
خـــــــطــــــــأ فـــــــنـي جـــــــســـــــيـم في
ــســـتــشـــفــيـــات الــتي بـــنــتـــهــا ا
الشركات اليابانية ذات ساحبات
هـــواء وتــبـــريــد مـــشــتـــركــة بــ
الـــــطـــــوابـق وبـــــاقـي األقـــــســـــام
ـــســـتـــشـــفى . واألجـــنـــحـــة في ا
وقـــالــــوا انه (بـــعـــد انـــخـــفـــاض
مستوى احلاالت بالعراق  عادت
لـــتـــرتــفع مـــجـــددا وذلك بـــســبب
ـشتـبه بهم ـصابـ او ا ادخال ا
ــســـتــشــفـــيــات الــتي الى هـــذه ا
تـعـتمـد نـظـام تـدويـر الـهـواء ب
الـــتــبـــريــد والـــســاحـــبــات وهــذا
الكات الـطبـية مايـفسـر اصابـة ا
والــتـــمـــريـــضـــيـــة والـــصـــحـــيــة
واالداريـــة وغـــيـــرهـــا) عـــلى حـــد
تـعـبـيـرهم. وحـذرت خـلـيـة األزمة
الـــنــيــابـــيــة من وصـــول الــوضع
الــوبـــائي جــراء الـــفــايــروس في
العـراق الى مـرحلـة حرجـة. وقال
عضو اخللـية غالب الـعميري في
تصريح تابعته (الزمان) امس ان
ـتخـذة للـحد (بعض االجـراءات ا
من انــتـــشــار كــورونــا لم تــطــبق
بـــصــورة صــحـــيــحـــة رغم انــهــا
قــرارات مــهـمــة وفــيـصــلــيــة لـكن
لالسف لم يـكن هــنـاك تـعـاون من
ــواطـــنــ في ــســـؤول وا قـــبل ا
تطـبـيقـها) مسـتـبعـدا (الـوصول
حالياً الى مرحلة اعالن الطوار
الـــصـــحـــيـــة لـــكن قـــد نـــصل الى
ــكن مــرحــلــة خــطــرة وحــرجــة 
جتاوزهـا بـالـوقايـة والـعـمل على
احلـد من ذلك والــتـعـاون من قـبل

 .( واطن ا
وفـــرضت مــــحـــكــــمـــة تـــمــــيـــيـــز
السليمانـية احلجر الصحي على
مـــحـــكـــمـــة بـــداءة دوكــان ضـــمن
اجراءات مكـافحـة تفـشي كورونا
. ــوظـــفــ بـــعـــد اصــابـــة احـــد ا
واصـيــبت الـنــائب عن مـحــافـظـة
نـــيـــنـــوى مـــحـــاسـن حـــمــدون ب
كورونا . وافاد مـكتب حمدون ان

( الـفحـوصـات اخملـتبـريـة اثـبتت
اصــابــة حـمــدون بــالــفــايـروس).
وافــــصـح مــــصــــدر عن اصــــابــــة
مسـؤول حـكـومي وعائـلـته واحد
عناصـر حمايـته بالفـايروس بعد
ظــــــهـــــور نــــــتــــــائج الــــــفــــــحص
أعلـنت اخملـتـبـريـة.وفي االنـبـار  
خــلــيــة األزمـة عـن تـمــديــد حــظـر
الـتـجـوال حــتى إشـعـار آخـر في
حـــــ أشـــــارت دائـــــرة صـــــحـــــة
احملــافــظــة إلى اتــخــاذ إجـراءات
بـــعــــد ثـــبـــوت إصـــابـــة شـــخص
بفـايـروس كورونـا كـان قد حـضر
(حــــفــــلــــة زفــــاف) في الــــرمـــادي
ــاضـي. من جــانــبه  األســبــوع ا
قــال قـائــمـمــقــام قـضــاء عـامــريـة
الـصــمـود شــاكـر الـعــيـسـاوي إن
دائــــرة الـــصـــحـــة فـي الـــقـــضـــاء
شــــخــــصت  6 حــــاالت اصــــابـــة
مـؤكـدة بــكـورونـا. وافـادت دائـرة
صــحــة الــنــجف عن مــغــادرة 59
مالمـسـاً لـلحـجـر الـصـحي. فـيـما
قـطعـت قيـادة شـرطـة احملـافـظة 
الـــطـــريـق الـــرابط بـــ الـــنـــجف
والديوانية بالكـتل الكونكريتية 
بـحـسب توجـيـهـات خـلـيـة األزمة
ـــــنع دخـــــول الـــــعـــــجالت وذلـك 
والدراجات النارية واألشخاص .
وقامت فرقـة االمام عـلي القتـالية
بدفن  75متـوفي جـديد بـجائـحة
. وأكـد كـورونـا يـوم امس االثـنـ
مــــســــؤول مــــكــــتـب الــــشــــهــــداء
واجلرحى في الفرقة عبد احلسن
احليدري في بيان تلقته (الزمان)
ــتـــوفــ امس (أرتـــفــاع أعـــداد ا
الذيـن  دفنـهم في مـقـبرة وادي
الـسالم اجلــديـدة  حـيث  دفن
 75متوفي جديـد خالل الساعات

اضية).  ا
وفي ذي قار  كشف مـصدر طبي
عن تــســجــيل عــدد من الــوفــيـات
ـصدر اجلديـدة بـكـورونا. وقـال ا
ان (ردهـات العـزل في مـسـتـشفى
احلـسـ شـهـدت وفـاة اثـنـ من
ــصـابــ بــعـد تــفـاقـم حـالــتـهم ا
الــصــحــيـة) مــبــيــنــا ان (حـاالت
الـوفـيــات في تـزايـد بــسـبب عـدم
االلتـزام االهالي بـحظـر التـجوال

الصحي). 
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ـنـافـذ احلـدوديـة ـعـنـيـة بـعـمل ا ا
بــــهـــدف ضـــمـــان سالمـــة وجـــودة
البضـائع الداخلة واحملـافظة على
اســتـــقــرار األســعـــار في األســواق
احملـلـيـة فـضال عن ضـمـان حـقوق
ــــســــتــــوردين وفق الــــتــــجــــار وا
األنــظــمــــــة والــقــوانــ الــنــافـذة
مـــشــددا عـــلى ضـــرورة اخـــضــاع
نافـذ احلدوديـة للسـلطات جمـيع ا
ـقبلة االحتاديـة مبيـنا ان االيام ا
سـتـشـهـد حوارا مع حـكـومـة اقـليم
كـردســتـان بــشـأن تــوحـيــد آلـيـات
ـــنـــافـــذ احلـــدوديــة الــعـــمـل في ا
وضــرورة شـمـول الـســلع الـداخـلـة
ـنـافـذ لـلـفـحص أسـوة عـبـر تـلك ا
ـــنـــافـــذ االحتـــاديـــة بـــبـــــــــــاقي ا
األخـــــرى مـــــضـــــيــــفـــــا ان حـــــجم
االسـتيـرادات العـراقيـة واسع جدا
ويـــشــمل 130 دولـــة وهـــذا األمــر
يـتـطـلـب امـكـانـات وقـدرات كـبـيرة
للسـيطرة عـلى فحص كل ما يدخل
إلى الــبــلـد مـن  سـلع ومــنــتــجـات
ولـــهــذا  الـــتــعـــاقــد مـع عــدد من
ــيــة الــفــاحــصــة الــشــركــات الــعــا
لــــــتــــــتـــــولـى فـــــحـص جـــــانـب من

مـســتـوردات الــقـطــاع اخلـاص في
نـشأ بـاإلضافـة الى اجلهود بلـد ا
الــتي يـبــذلـهــا مـنــتـســبـو اجلــهـاز
ــركــزي لــلـتــقــيـيـس والـســيــطـرة ا

الــــــــنـــــــوعـــــــيـــــــة
ـــتــواجـــدين في ا
نافذ احلدودية ا
كـــــمـــــا تـــــســـــعى
الــــــــــــــــوزارة إلـى
اســــــتـــــــكــــــمــــــال
مــــــــــــــشـــــــــــــاريـع
مــــــخــــــتــــــبـــــرات
الفحص احلـديثة
ــــــوجـــــــودة في ا
احملــافــظــات ذات
نافذ احلدودية. ا
مـن جــانــبـه عــبّــر
الـوائــلي بـحـسب
بــــيــــان تــــلــــقــــته
(الـــــزمـــــان) امس
عـن (تــــــقــــــديـــــره
لـلجـهـود الداعـمة
الـــتي يـــقـــدمـــهـــا
الــســيـــد الــوزيــر
لــلـهـيــأة مـشـيـرا

ـال الـعـام. تمت وجتـاوز وهـدرا با
ـعـامـلـة إحـالـة مـا  ضـبــطه في ا
الـكـمـركـيــة مع كـافـة األولـيـات إلى
أنــظـار قـاضي حتـقـيق مـحـكـمـة أم
قصـر التخـاذ اإلجراءات الـقانـونية
ـقـصـرين الالزمـة بـحـقـهـا وبـحق ا
من جلــنــة الـــكــشف الــكــمــركي في

نفذ احلدودي). ا
وبحث وزير الـتخطيط خـالد بتال
ــنــافـذ الــنــجم مع رئــيس هــيــأة ا
احلــدوديـة عـمـر الــوائـلي ومـديـر
عـام الـهـيـئـة الــعـامـة لـلـگـمـارك في
ـالـيـة خـالد صـالح الدين وزارة ا
ـنـافذ احلـدودية واقع الـعمل في ا
البحرية والبرية واجلوية وآليات
دخـــــول الـــــبـــــضـــــائـع والـــــســـــلع

ستوردة إلى العراق. ا
وأكـد الـسـيـد الــوزيـر خالل الـلـقـاء
الـــذي حــــضــــره رئــــيس اجلــــهـــاز
ــركــزي لــلـتــقــيـيـس والـســيــطـرة ا
الـنوعـية حـسـ علي داود ومـدير
ــالـيـة في عــام الـدائــرة االداريـة وا
ــنـافــذ احلــدوديــة هــيـام هــيــئــة ا
نعـمت مـحـمـود أهـمـيـة الـتـنـسيق
الـعــالي بـ اجلــهـات احلــكـومــيـة
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ــتــعــلــقــة بــالــعــمل والــضــمــان ا
االجـتـمـاعي في الـقـطـاع اخلـاص
ُــشـكــلـة من خـــــــــالل الــلـجــنـة ا
بـهـذا الــصـدد بـقــرار من مـجـلس

الوزراء.
 وقـــدم وزيـــر الــــتـــخــــطـــيط دارا
رشيد تقرير الـلجنة التي يُشرف
عـلـيهـا واسـتـعرض فـيه الـفرص
ــــعـــوقــــات الــــتي حتـــول دون وا
واطـن على االنخراط تشجيع ا
في الـــعــمل بــالـــقــطــاع اخلــاص
وشخّص كـذلك جملـة من احللول
واالســــتـــراتــــيـــجــــيــــات وخـــطط

التطبيق). 
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أشـــرف رئــيـس حــكـــومــة إقـــلــيم
كـوردســتـان مــسـرور الــبـارزاني
علـى اجتـماع خـاص لبـحث سبل
تنشيط القطاع اخلاص وتنميته
ومــراجـــعــة الــنــظــام الــضــريــبي
وإعادة تنـظيمه وذلـك عبر دائرة

تلفزيونية مغلقة. 
وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمان) امس
انه (جـرى في مـستـهل االجـتـماع
الـذي شـارك فـيه عـدد من الوزراء
ــعـنــيــ الـتــبــاحث في آلــيـات ا
تـنـمـية الـقـطاع اخلـاص وتـنـظيم
سـوق العـمل ومراجـعـة القـوان
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ـشـتـرك مع الى مـتـانــة الـتـعــاون ا
ـــركـــزي لـــلــــتـــقـــيـــيس اجلــــهـــاز ا
والـسـيـطـرة الـنـوعـيـة وسـعـيـهـمـا
بــالـتــنــسـيق مـع اجلـهــات االخـرى
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كنـا نقـرأ الـتاريخ في أمـهات الـكـتب وكنـا نراه في األفالم الـسـينـمائـية
وكنـا نـسـمعه عـبـر احلـكايـات مـنقـولـة بـالتـواتـر والـسنـد وهـا نحن األن
نعيشه بـتفاصـيله ودقائـقه وكوارثة وأزمـاته ورجاله نعـيش أيام القحط
ا فيها ونعيش تعاسـة التعسف والـظلم ونعيش مـأساة احلرب األهليـة 
من ذبح وجــز الــرقــاب وســمل الــعــيــون وجــدع االنـوف واألذان وقــتل

األبرياء.
تظاهرين وب احلكومة فلنقل انه يؤرخ منذ هذا التاريخ الذي دار ب ا
تشرين األول 2019 واستـغرق اعـداده مئـات الـشهـداء وآالف اجلرحى
ـطالـبات غـيبـ وعـلى مدى أكـثر من ثـمـانيـة أشهـر من ا عـتقـلـ وا وا
الــتي تــعــدت الــصــوت والــعـويـل والــقـتـل وكــلف احلــكــومــة أطـنــانــا من
مـيتة وأخـطرها القـتل العمد الرصاص احلي وقنـابل الدخان الـسامة ا
ـرتـزقة الـتي حرقت حـتى اخلـيّم والكـثيـر جداً باالضـافة إلى اجلـيوش ا
من األمـوال الـتي صـرفت عـلى أجـهـزة الـقـمع الـتي كـان من اجملـدي أن
ـدارس وزيادة حصة تصرف هذه األمـوال على البـناء واالعمـار وبناء ا
ـرافق الــصـحــيـة والــطـبــيـة ــتـهــالك والـعــنــايـة بــا ـواطن بــرفــد راتـبه ا ا
والـغذائـيـة والـعـنايـة بـنـشـر الـعدل والـتـعـلـيم الـعالـي وحصـانـة الـقـانون
وانعاش الترفيه بـدعم الصحافة واالعالم والفـنون واآلداب وتربية جيل
واع لتأسيس دولة حضارية ال ينقصها سوى من يقودها إلى بر األمان
بـيــد أن هــذه األمــوال راحت جتــري في قـنــاة الــدم وذلك كــون الــتـاريخ
يتـحـرك وفق مـحاور فـكـريـة وواقعـيـة تـنسـحب وتـتـعدى وتـغـدو فـلسـفـية
تـضيء مـسـرح احلـكم وتـكـشف كـوالـيـسه بـأدق تـفـاصـيـله خـارج لـعـبـة
ــؤثــرات ــراســيـم والــبــروتـــوكــوالت والــســـيــنــاريـــوهــات وا الــديـــكــور وا
الـدبـلــومـاسـيـة فــعـمل احلـكـومــة يـبـقى حتت تــأثـيـر وانـفــعـاالت الـشـعب
ة وال ومتـطلـبات احلـياة وضـروراتهـا فعـندمـا تكـون احلكـومة غـير مـسا
سبقة ستدان حتى في نظر األجيال القادمة خالية من النية العدوانية ا
وال ينفعـها تبريـر لفعل شـنائعهـا ومع كل هذا ما زال الـشعب يؤمن بأن
احلـكـومـة جـاءت لــتـؤدي دورهـا ووظـيـفــتـهـا الـتي ال تـتــعـدى فـعل اخلـيـر
وتــقـد واجــبــاتــهــا قـبل مــســتــحــقـاتــهــا مع كــامل الــطــاعـة
واالحتـرام وال بـد من القـول إن هـذا الـوضع الراهن
نـتـمــنى له أن يـكـون صــورة آنـيـة ال غــيـر وعـلى وجه
ـرحـلـة التـاريـخـية ويـجب تـغـليب التـحـديـد في هذه ا
الـعــقل قــبل أن يـثــور الـعــقل نــفـسه عــلى نــفـسه.    

½jH∫ شركات روسية التزال تعمل في استخراج النفط في العراق
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أكــد الـســفــيـر الــروسي في بــغـداد
مـاكـسيم مـاكـسيـمـوف ان التـعاون
الـــروسي الــعـــراقي في مــكـــافــحــة
اإلرهـاب امـر مـهم لـتـصـفـية داعش
نـهـائـيا. وقـال ان تـسـويـة االزمات
ـي لكـوفيد 19 او مثل الـوباء الـعا
تـدهـور اسـعـار الـهـيـدروكـربـونـات
ــكـنــة عـن طـريـق بـذل ــيــة  الــعــا
ـشـتـركـة من قـبل جـمـيع اجلـهـود ا
هم ان روسيا وحتى في الدول وا

ــعــلــومــاتي عـــمل مــركــز بــغـــداد ا
تشارك فيه ما عدا روسيا والعراق
ســـــوريــــا وإيـــــرات). وفي اجملــــال
االقـتــصــادي مع الــعــراق نـوه الى
نشـاط الشركـات النفـطية الـروسية
لـوك أويل وروس نـفط وبـاش نـفط
وغـاز بــروم الـتي لم تـتـوقف يـومـا
لعـملهـا في العراق دون الـنظر الى
اجــتـيـاح كـورونـا. وقـال ان (هـنـاك
احـتـمـال إدخـال بـعض الـتـعديالت
في العقود اخملتلفة وخطط تطوير
احلــقــول من حـــيث احلــفــاظ عــلى

أرباحها). 
 «—UL¦²Ýô« r−Š

ودعــا الـشــركــات الى عــدم تــقـلص
حـــجم االســـتــثـــمــارات اخملـــطــطــة
واماكن العـمل وكذلك برامج الدعم
االقـتـصـادي االجـتــمـاعي لـلـسـكـان
.  وذكـر مـاكسـيـموف أنه احملـلـي
بذولة ادخلت بالرغم من اجلهود ا
جـائـحـة كـورونـا بـعض الـتـغـيرات
ـواصـالت الـثـنــائـيـة في تـطــويـر ا
االمــر الــذي يـــدل عــلــيه الــتــأجــيل
ـؤقت لــتـبــادل الـوفـود لــكن هـذا ا
ليس سـبب لوقف الـعمل بـالعكس
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أعلنت هيئـة منفذ أم قصر االوسط
في مـحــافــظـة الــبـصــرة عن ضـبط
تـالعب فـي الــــوصل الـــــضــــريــــبي
لشاحـنات براد عدد (214) محملة
بـفــاكـهــة مـتـنــوعـة (مـوز لــيـمـون
تــفــاح ســنــدي انــنــاس عــرمـوط
وبـــصـل) وبـــوزن إجـــمـــالي يـــبـــلغ
3638 طــنـا  إجنــاز مـعــامالتـهـا
الـكـمـركــيـة من قـبل جلــنـة الـكـشف
الـــكـــمـــركـي في مـــنـــفـــذ أم قـــصـــر

الشمالي. 
وقال بيان تـلقته (الزمان) امس ان
ـعـامـلـة (عـمـلــيـة تـدقـيق أولـيــات ا
الـكـمـركيـة لـلـبضـاعـة تـمت من قبل
شـعبـة الـبحث والـتـحري وأظـهرت
الــنـتــــــــائـج وجـود تالعب واضح
في الـــوصـــــــل الـــضـــريـــبي  وان
ــــثـــبـت في الــــوصل 12 ـــبــــلـغ ا ا
مــلـــيــــــــــونــا و665 الــفـــا ديـــنــار
والــفــارق  12مــلــيـــون ديــنــار  اي
طلوب تثبيته في اجملموع الكلي ا
الـوصل الـضـريـبي هو 25 مـلـيون

دينار).
 وهــذا يــعــد مــخـــالــفــة قــانــونــيــة
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الـظـروف احلـالـيـة ال تـزال تـسـتـمـر
التعامل مع العراق على مستويات
ـستوى ا في ذلك على ا مخـتلفـة 
ـة الــهـاتـفـيـة ـكـا االعـلى. واثـنــاء ا
التي اجـريت ب الـرئيس الروسي
ـيـر بــوتـ ورئــيس الـوزراء فـالد

الــعــراقي مــصــطــفى الــكـاظــمي 
نــقــاش مــســائل مــلـحــة لــلــتــعـاون
الــثــنــائي في اجملــاالت الــتــجــاريـة
االقتـصاديـة والطـاقة وعالوة على
ذلك نـــاقش قــائــدا الـــبــلــدين طــرق
الـتـعـاون اخلـاصـة بـاالسـتـقرار في
ــيـة وايــضـا ســوق الـبــتـرول الــعـا
تــــبـــادال اآلراء حــــول الــــقـــضــــايـــا
االقـليـميـة مع تركـيز االهـتمـام على
الــوضع فـي ســوريــا. وفـي ســيــاق
الـتسـوية السـورية اوضـح السـفير
أنه (يـجب االشـارة الى جـانب اخر
مـهم للـتعـاون ب روسـيا والـعراق
وهـو مكـافحـة االرهـاب ننـطلق من
ضرورة تصفية كاملة لفلول داعش
ـوالـيــة لـهـا ـنــظـمـات االخــرى ا وا
لـــــيس فـي ســـــوريـــــا فـــــقط بـل في
الــعــراق أيــضــا. ومــثــال فــعــالــيــة
ــذكــور هـو الــتــعــاون في اجملــال ا
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عـلى بـلــديـنـا وضع اسـس تـطـويـر
الـعالقات بـعـد االزمة. نـعـتمـد على
انه تــشــاطـر احلــكـومــة الــعـراقــيـة

اجلـديـدة مـواقـفـنـا. وتـرجع أصـول
يوم روسيا إلى  12حزيران 1990
عـنـدما  إعالن سـيـادة جمـهـورية

روســــيـــــا بــــعــــد تــــفــــكك االحتــــاد
الــسـوفــيـتي لــيـصــبح ذلك نـقــطـة

انطالق لتاريخ روسيا اجلدي.
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افـاد مـصـدر أمـني بـانـتـحـار امـرأة
بـــحـــرق نـــفـــســــــهـــا داخل دارهـــا
الــواقــعــة في مــنــطــقـة حـي االمـ

ببغداد . 
صـدر في تـصريح امس إن وقـال ا
(امـــرأة تــولــد 1997 أقـــدمت عــلى
االنـــتــحـــار بـــأســلـــوب احلــرق في
ـــنـــطـــقـــة األمـــ شـــرقي دارهـــا 
بــــغــــداد).واضــــاف ان (اجلــــهــــات
اخملــتـصـة نـقـلت اجلـثـة الى دائـرة
الـــطب الـــعــدلي وفـــتح حتــقـــيــقــا
بــاحلــادث). وفــجـع اهــالي قــضــاء
الــضـلــوعـيــة في مــحـافــظـة صالح
الدين بوفاة الطـالب سعدون احمد
عــطــيــة الــذي تــعــرض الى حــادث
سيـر اودى بحـياته بـعد عودته من
ـاجــسـتــيـر في مــنـاقــشـة رسـالــة ا
قـضـاء تــكـريت الــتي حـصل فــيـهـا

على تقدير امتياز . 
وقال شهود عيان لـ (الزمان) امس
ان (الـطـالب سـعـدون احـمـد عـطـية
تــعـرض الـى حـادث ســيـر ادى الى
وفـاته خالل عــودته الى مـنـزله في
الـضـلـوعـية قـادمـا من تـكـريت بـعد
مـنـاقـشـة رسـالــة مـاجـسـتـيـر الـتي

حصل فيها على تقدير امتياز).
 وافادت مديريـة مرور السلـيمانية
صـرع اربعة في اقلـيم كردسـتان 
أشـخاص بـحادث سـير مـروع على

طريق جمجمال. 

ــديـريـة في بـيـان امس إن وقـالت ا
(حـــادث ســـيـــر مـــروري وقع عـــلى
طريق جمجمال سليمانية ادى الى
وفـــاة اربــعـــة اشــخـــاصــواصـــابــة

اخرين).
واعـلـنت مـديـريـة شـرطـة مـحـافـظة
دهــوك امـس االول مـــصــرع ثـالثــة
اشـخـاص واصابـة خـمـسـة اخرين

بحادث سير مروع.
ــديـريـة في بـيـان امس ان وقـالت ا
(عـجــلـتــ تـصــادمـتـا عــلى طـريق
الـرئـيس في قـضاء زاخـو احـدهـما
نــوع شـــوفــرلــيـت واالخــرى جــيب
اسـفـر عن مـصـرع ثالثـة اشـخـاص
واصـابـة خـمـسـة اخريـن مع وقوع

.( اضرار مادية كبيرة بالعجلت
وتـابع الـبـيـان ان (الــشـرطـة تـلـقت
بالغــا بــغـرق ثـالثـة شــبــاب اثــنـاء
ـارسـتـهـم الـسـبـاحــة في نـهـرين
ضمن احلدود االدارية للمحافظة),
مــؤكـدا انه ( انــتـشــال اثـنـ من
الــغــرقى مـن مــيــاه نــهــر اخلــابـور
بـــيـــنـــمـــا غــرق الـــثـــالث فـي نـــهــر

شيالدزي). 
ـرور بــإقــلـيم وســجـلـت مـديــريــة ا
ـاضي أكـثر من كـردسـتان الـعـام ا
4400 حـــادث ســـيـــر جنـم عـــنـــهــا
مصرع 575 شخصا وجرح 6080
شــخـــصــاً عـــزت مــعـــظــمـــهــا الى
ـــفــرطـــة واســتـــخــدام الــســـرعــة ا

الهاتف النقال.
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ـالــيـة الى اتــمـتـة ومـنــهـا وزارة ا
ـــــنــــافـــــذ ووضع آلـــــيــــات عـــــمل ا
كن من خاللـها ضـمان متـطـورة 

سالمة دخول السلع الى البلد).

تـعـرقـل تـطـور النـظـام الـضـريـبي
ـشـاريع وخـصــوصـاً في مـجـال ا
الــكـبــيـرة مــثل مـشــاريع الـطــاقـة
وشـبـكــات االتـصـال واجملــمـعـات

السكنية. 
واكـد الـبـيـان انه (بـعـد الـتـبـاحث
وتـــبــادل اآلراء قـــرر االجــتـــمــاع
ـــــزيـــــد من ـــــشــــــروع  إثـــــراء ا
ـالحـــظــــات بــــهــــدف تــــنـــظــــيم ا
ـصلـحة ـا يـراعي ا الـضرائب و
العـامـة لـتـكـون مـصـدراً مـتـمـيزاً
لـلــدخل في إطـار خــطط حــكـومـة
اإلقـلــيم لـتــنـويع مــصـادر الـدخل
وتـنظـيم الواردات غـير الـنفـطية
وكـذلك إعـادة الـنـظـر بـاإلعـفـاءات
ــا يــنــســجم مع الــضــريــبــيــة و
الـقـانـون وتـطــبـيق آلـيـة جـديـدة
حلـساب الـضـرائب وتنـظـيم عمل
احملـاسـبــة الـقـانـونـيــة لـلـحـد من

التهرب الضريبي).
وفي بـــغــــداد اســـتـــقــــبل رئـــيس
اجلـــمــــــــهـــوريـــة بـــرهم صـــالح
ــــشــــتــــرك لـالحتـــاد الــــرئــــيس ا
الـــوطـــني الـــكـــردســـتـــاني بـــافل
طـالــبـاني . وجــرى خالل الـلــقـاء
بـــحث األوضـــاع الــــســـيـــاســـيـــة
واألمــنــيــة ومــكـــافــحــة جــائــحــة
كــــورونـــــا وانــــعـــــكــــاســـــاتــــهــــا

االقتصادية.  
وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمان) امس
انه (تمت االشارة إلى اهـمية حل
ـلـفــات بـ االقـلـيـم واحلـكـومـة ا
االحتـاديــة والـتـنـســيق بـيــنـهـمـا
لـضــمـان االمـن ومـواجــهـة فــلـول

داعش االرهابي).

واضاف البيان ان وزير التخطط
ــشــرف عــلى الــلــجــنـة فـي هـذا ا
اإلطـار عــرض مــنـهــاجـاً خــاصـاً
ـشـروع شـراكـة القـطـاعـ الـعام
واخلـــاص والــذي عـــمــلت عـــلــيه
ؤمل أن عـنية ومن ا الوزارات ا
يـــعــرض عـــلى مـــجـــلس الــوزراء

قريباً للتصديق عليه).
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وفـي جــانب آخــر من االجــتــمـاع
جرى التباحث بشأن سبل تنظيم
ومراجعة النظام الضريبي كجزء
من بــرنـــامج عــمل الـــتــشــكـــيــلــة
الـوزاريــة الـتـاسـعـة لإلصالح في
اإليــــــــــــــــــرادات
وإعـــــــــــــــــــــــــادة
تــــنـــظـــيــــمـــهـــا
ــــــــــــــــــــــوازاة
اإلصـــــالح فــــي
اإلنــــــــــــفــــــــــــاق
واجملــــــــــــــــــــــال

اإلداري. 
وعـــــلى ضـــــوء
ذلـك عـــــــــــرض
ســـــكــــــرتــــــيـــــر
مجلس الوزراء
ـــشـــرف عـــلى ا
ُشكلة اللجنـة ا
لــهــذا الــغــرض
آمــــاجن رحــــيم
تـقـريـر الـلـجـنـة
إزاء الــضـرائب
وفــــــصّـل فــــــيه
ـشاكل مجـمل ا
ـــعــوقــات الــتي وا

نافذ احلدودية UI¡∫ وزير التخطيط خالد بتال النجم خالل لقائه رئيس هيئة ا     
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أثور :  من منكم لم يسمع بالقول ا

" رحم الله امرءاً جَبَّ الغيبة عن نفسه "
عـطى األخالقي هـنا عـلى جـانب كـبيـر من األهـميـة  ذلك ان االنـسان وا
احلـصـيف ال يُـقـدم عـلـى مـسـارات مـثـيـرة تـفـتح شــهـيـة الـنـاس لـلـحـديث
الـسـلــبيّ  عـنه وهــو بـهـذا يــصـون نـفــسه أوالً عـمـا ال يــلـيق من االقـوال
واالفعال ويحجب القدح واألقاويل التي ستنطلق بها ألسنة اآلخرين عن

ارساته ثانياً .
-2-

ن يـتركُ واذا كان االنـسـان الرصـ ال يـنـجو من ألـسن الـنـاس فكـيف 
احلـبل عـلى الـغـارب غـيـر عـابئٍ بـالـثـوابت االخالقـيـة واالجـتـمـاعـيـة الـتي

يلزمُهُ احلفاظ عليها فضالً عن الثوابت الدينية ?
-3-

ـال العـام وال تتـورع عن اختالسه فال تـلم االّ نفسك ح تمـد يدك الى ا
ش .. ح تلوك األلسن فعلك ا

وح تَهملُ العناية بتـربية ابنائك فينحـرفون عن الصراط السويّ ويكثر
حول تقصيرك الضجيج فال تلومن االّ نفسك .

عامـلة ب بناتكَ واخوانهن وهم جـميعا من صلبك فانّك وح تُميّزُ في ا
ستكون في مرمى الـسهام  النك ظلمت بـناتك وفضلت علـيهن البن من

دون أنْ يكون لهن ذنب يُوجِبُ ذلك ..!!
وح تُـكثـرُ من االستـدانة والـقروض من هـذا الصـديق أو ذلك وال تلـتزم

وعد احملدد ستنالُكَ االلسن . بالسداد في ا
وح تقـترُ عـلى عائـلتك وتضـيّقُ علـيهم فـيما يـحتـاجونه من لـوازم تأم
ارتياحهم تسلقك األلسنة احلِداد يقينا فلماذا اخترتَ االمساك والتقتير

وجع ? لتبتلى بهذا النقد ا
وحـ تــكــون قـاســيـاً غــلــيـظــاً في الــتـعــامل مع ابــنـائك وبــنــاتك تـخــسـر

انشدادهم اليك  وتعرضهم الى االصابة بالعُقد النفسية الصعبة ...
سلك الغليظ .. ولن يغفر لك الناس هذا ا

ـطـالـعـة والـقـراءة كـلّـيـاً فـأنت غـيـر مـعـنيّ بـالـنـمّـو الـروحي وحـ تـهـمل ا
عترضون والعلمي والثقافي واألدبي  وح تعزل نفسك عن ذلك يكثر ا
عليك مِمَنْ يحبك ويريدك أنْ ترقى الى معارج التكامل في كل اجلوانب .
ن تـراه ال يـدانـيك فـهـمـأً ولـبـاقـةً وجتـرح وحـ ال تـكفِ عن االسـتـهـزاء 

ُنْصف ... شعوره تهب عليك عواصف االستنكار والرفض من قبل ا
وح يـسـتنـجد بك صـاحب أو صـديق وال يـرجع منك االّ بـاخلـيبـةَ وعدم

التفاعل  فانك ال بُدَّ ان تسمع صدى ذلك في محيطك ..!!
وح تـرى زميـلك واقفـاً في انتـظار وسـيـلة نَـقْلٍ تقـله الى حيث تـتجه وال
تعرض عليه ايصاله معك في سيارتك تثبت أنك ال تُعنى االّ بنفسك وانك

لم تستطع ان تكسر حواجز الذات ..!!
ـكن أنْ يُسـرد في هذا الـباب ولـكنـنا ان هنـاك ركامـاً هائالً من األمـثلـة 
ـشـاعـر اآلخـرين ـا ذكـرنـاه لـلـتـدلـيـل عـلى أهـمـيـة االحـسـاس  نـكـتـفي 
واحـتـرامـهـا كل ذلك بـعـيــداً عن اخـتـراق اخلـطـوط احلـمـراء والـضـوابط

االخالقية واالنسانية .
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ومن طريف مـا وقفت عـليه قـصة طـرفاهـا األعمش ( ابـو محـمد سـليـمان
ـشـهـور ) وابـراهـيم الـنـخـعي حـيث أراد االخـير ان بن مـهـران الكـوفي ا

اشي األعمش  فقال له االعمش :
" ان الناس اذا رأونا معا قالوا :

أعور وأعمش 
قال النخعي :

وما عليك ان نؤجر ويأثموا ? 
فقال له االعمش :

وما عليك ان يسلموا ونسلم "
ـاشـاته للـصـديق (األعور) ان ( األعمش) أدرك بـحـسه االجـتمـاعي ان 
لن تمر بـسالم وسيـثيـر عليـهمـا بعض الكـالم فرفض ذلك صيـانة لـنفسه
ولـصـديــقه اوالً ورغـبـة فـي سالمـة االخـرين مـن تـبـعـات

رّة  االغتياب ا
وهكذا حملت لنـا هذه احلكاية حملة اخالقـية جميلة
مغـموسـة بعـطـر الفـطنـة واحملـبة لالخـرين  والبـعد

طبّات . عن إثارتهم وايقاعهم في ا
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ية يقول ونـستـون شرشل رئيـس الوزراء البـريطـاني اثناء احلـرب العـا
الثـانيـة(الفـرق ب الـرجل السـياسي و رجل الـدولة هـو ان االول يفـكر
ـقبـلة والـثـاني يفـكر في االجـيـال القـادمة)  وهـو ما في االنتـخابـات ا
ناسبة مرور دفعنا للحديث عن رجل الدولة نيـجيرفان بارزاني وذلك 
عام عـلى تولـيه منـصب رئيس اقـليم كـوردستـان العـراق والذي ترأس
حكومة االقـليم لسنـوات عديدة  واتـيحت له  الفرصـة أن يترجم رؤيته

و خطته على أرض الواقع.
ان من ابرز مـالمح احلكـم واالدارة  في إقلـيم كـوردسـتـان الـعراق في
الـسـنوات الـسـابـقـة هـو الـسالم الـذي عم في ربـوعه وهـذا الـسالم لم
يأت إال من خالل عـقلـية مـنفـتحـة قادت  منـظومـة واعيـة وادركت حجم
ـنظـومـة الـتي أسسـهـا وقـادها لـقـاة عـلى عـاتقـهـا وهي ا سـؤولـيـة ا ا
الرئيس نـيجيـرفان بارزاني عـلى مدار سـنوات حكـمه فعنـدما يوصف
برجل الـسالم فهـو ينطـبق علـيه  بكل مـا حتمـله الكـلمـة من معـان فقد
أولى مـــحــــيـــطه احلـــصــــة األكـــبـــر وجنح فـي أعـــادة تـــرتـــيـب الـــبـــيت
الكوردسـتاني وقرب وجـهات الـنظر بـ اخملتـلف وسـاهم في ارتقاء
ـقـراطـيـة والـتـعـايش ـدنـيـة والـد اجملـتـمع إلى مـراتب عُـلـيـا فـي سـلم ا
من خالل توفير اخلدمـات األساسية واحلريات التي كان من السلمي 
عقدة والصعبة التي مر راحل والظروف ا الصعوبة توفيرها في ظل ا
حيث جرت حرب عاتية ضد نطقة بشكل عام بها االقليم والعراق و وا

أعنف تنظيم إرهابي شهده العالم .
كما جنح في ادارة  االزمة االقتصادية  بـسبب  قطع ميزانية االقليم و

مشاكل وازمات  اخرـ كثيرة.
لم يـتــوقف الــبــارزاني في دائـرة اإلقــلــيم فــحـسب بل ســعى جــاهـداً
لـلــتــواصل اإليــجــابي مع بــغــداد رغم كل اخلالفــات وذلك  من خالل
انه ـتـكـررة الـتي تمت احـيـانـا في اوقـات عصـيـبـة  وذلك إل زياراته ا
ـيـة السالم واهـميـة العالقـة مع الـعراق قـبل أي جهـةآخرـ العـميق بـعا
حـيث الـعمـق االستـراتـيـجي القـلـيم كـوردسـتـان  والـعـمل في سـيـاسة
تـضـمن الــسالم لـلـجــمـيع في اطــار  عـراق قـوي يــنـعـكس ايــجـابـا عـلـ
االقليم  و اقليم آمـن مستقر يـقوي العراق   فـكان البارزاني  الداعم
ـظـاهرات احلقـيـقي لـلشـعب الـعـراقي  من خالل تـأييـد تـطـلعـاته في  ا
الـشـعـبـيـة . والــقـرارات الـعـديـدة لـصـالح الــشـعب في اطـار الـدسـتـور
العـراقي  وخـيـر دلـيل ومـثـال لذلـك دعم الرئـيس نـيـجـرفـان الـبارزاني
ومساندته لترشيح السيد مصطـفـ الكاظمي  قبل أية شخصية او جهة
انه بـان السيد الـكاظمي رجل وطـني و مقبول من سياسيـة أخرى إل
قبل اغلـبية الـشعب و الـتيارات الـسياسـية بـعد سلـسلة من االخـفاقات
ـانا مـنه بان ـقـبلـة  ا الختـيـار  شخـصيـة تـقود  الـعـراق في الفـترة ا
العراق  بحـاجة ملحـة لشخـصية مقـبولة وتوافـقية مـثل الكاظمي وهي

فرصة يجب عدم اضاعتها.
هـذه هي ا الـرؤيــة احلـقـيــقـيـة لـلــرئـيس نـيــجـيـرفــان الـبـارزاني الرسـاء
االســتــقــرار و الـــسالم في عــمــوم الـــعــراق وهــو مــا فــعــلـه في اقــلــيم

كوردستان .
إن هذا الـدعم و الرؤيـة االستراتـيجـية السـتقـرار العـراق والذي تـبناه
ـنـطـقـة ألن الـبـارزاني يـنــبع من ضـرورة االسـتــقـرار الـسـيـاسـي في ا
الـتـقــدم لن يـبــدأ إال مـنـطــلـقـاً من االســتـقـرار فــعـراق قـوي مــتـمـاسك
سيـسـند اإلقـلـيم بال ريب. وقـد واكب الـبارزاني الـسـيـر القـو بـخطى
راسـخة حـتـى باتـت شخـصـيـته مـقـبـولـة جـداً في األوسـاط الـعـراقـية 
ثقفون يحبـون شخصيته للقـربه منهم والعامة حتبـها ألنها تمنحهم فا
الطمـأنينـة واألمان. والطـبقـة السيـاسية تـرـ فيه صمـام االمان   وهذا
مؤشر مـهم جداً دفع جـهات رسـميـة و شعـبيـة عدة إلى تـوجيه دعوات
ـنـصب رئـيس مـتـكـررة له في مـنـاسـبـات مخـتـلـفـة من أجل تـرشـيـحه 
جمهوريـة العراق. فـالعراق بحـاجة ماسـة لشخصـية مثـله كي يعيد له
ـتلـكه الرئـيس نيـجيـرفان من كـانة واالسـتقـرار  وهو مـا  التـوازن وا
قومات الكفيلة بالنجاح لقيادة العراق وعلى رأسها عالقاته الوطيدة ا
ــنــطــقــــــــــــة والــدول الــعــربــيــة والــعــظــمى ولم تــأت هــذه مع دول ا
نـجزات من فـراغ بل هي مســـــــــتنـدة إلى قاعـدة راسخـة اجلذور ا
ه في القاهرة حيث تاثيراته االيجابية ذهبت البعد احلدود   و تكر
من قبل مؤسسات ثقافية وسياسية كأفضـــــــــــل شخصية سياسية

لـلـعام 2018 ومـا كـتـبتـه صـحـيفـة الـواشـنـطن بـوست
قـبل عـام حـول ضـرورة تـرشـيـحه لـنـيل جـائـزة نـوبل
للسالم . نيجيرفان البارزاني  يحسب الف حساب

لكل خطوة يخطوها  فهو سليل عائلة مناضلة .
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يسـمى بـلد الـنخـيل ويـجب احملافـظة
عـلى اإلنتـاج الـوطنـي لتـحـقيق األمن
الغذائي الذي يوازي األمن الوطني).
زار وزيـــر الــــزراعـــة مــــحـــمــــد كـــر
اخلــــفــــاجي مــــقــــر االحتــــاد الــــعـــام
للجـمعيـات الفالحيـة في بغداد خالل
جــوالته األولـى بــعـد تــســنــمـه مــهـام
عــمـله فـي الـوزارة.  واكــد اخلــفـاجي
خالل زيــارته أهــمـيــة الـدور الــكـبــيـر
الـذي تـقـوم به اجلـمـعـيـات الـفالحـية
في مـسـيـرة الـقـطـاع الـزراعي مـثـمـنًا
جهـودها في دفع عـجلـة تطـور وتقدم

العملية الزراعية في البلد. 
œuIŽ b¹b&

وقـــال بــيـــان ان الــوزيــر (شـــدد عــلى
اتــــخــــاذ كـــافــــة اإلجــــراءات الالزمـــة
ــتـعـلـقـة ـعـامالت ا لـتــسـهـيل ســيـر ا
بـتجـديـد الـعقـود الـزراعـية لـلـفالح
ــزارعــ ومــراجــعــاتــهم لــلـوزارة وا
ــعــوقــات الــتي تــعــتــرض وتــذلـــيل ا
طـريــقـهم مــؤكـدا دعم الــوزارة لـهـذه
ـــهــمـــة من اجل زيــادة الـــشــريـــحــة ا
اإلنــــتــــاج احملــــلـي وتــــوفــــيــــر األمن
الـغـذائي لـلـمـواطن).  كـما أشـار  إلى
ــتـابـعـة مع (اسـتــمـرار الـتــنـسـيق وا
وزارة الـتـجـارة بــخـصـوص تـسـويق
محصـولي احلنطـة والشعـير وتذليل
الـــعـــقـــبــات الـــتـي تـــواجه عـــمـــلـــيــة
الــتــســويق). وأضــاف اخلــفــاجي ان
(من أولــــويــــات الــــعــــمل ســــتــــكـــون

االسـتــمـرار بـدعم مـديــريـات الـزراعـة
وكــوادرهـا في احملــافــظـات كــافـة من
ـومـة الـعـمـلـيـة الـزراعـيـة في اجل د
البلد).  من جانبه هنأ رئيس االحتاد
الـعـام لـلـجـمـعـيـات الـفالحـيـة الـوزير

ناسبة تسنمه مهام عمله.
وبــاشـــرت شــركــة مــا بــ الــنــهــرين
العامـة للبـذور بواسطـة معامل الذرة
الــصــفــراء الـتــابــعــة لـلــشــركــة بـدفع
ــالـــيــة لـــلـــفالحــ ــســـتـــحــقـــات ا ا
سوق حملصول الذرة زارع وا وا
الـصـفراء ولـلـدفـعة الـثـالـثة وبـنـسـبة
ـسـوقـة لـهذا20 ـئـة من الـكمـيـة ا  بـا
وسم وبـذلك تصبح نـسبـة الصرف ا
50 ـسـتـلـمـة  ـئـة مـن الـكـمـيـات ا  بـا
وحسب اسبقية الـتسويق بالتواريخ
ــعـــامالت. وقــد اهــابت وتــســـلــسل ا
ـــــزارعـــــ الـــــوزارة الـــــفـالحـــــ وا
ـسـوقـ حملــصـول الـذرة الـصـفـراء ا
ــــــعــــــامل الســــــتالم ــــــراجـــــعــــــة ا
ـالــيـة حـيـث تـعـمل مــسـتـحــقـاتــهم ا
الـــوزارة ومـن خالل كـــافـــة الـــدوائـــر
ـسـتـحـقات والـشـركـات علـى توفـيـر ا
ــزارعــ دون ــالــيــة لــلــفالحــ وا ا
ــومـة الــعـمــلـيـة تــأخـيــر لـضــمـان د
الـزراعــيـة ومـد يــد الـعـون لــلـفالحـ
كـننه بضـمـنهـا األسـمدة والـبـذور وا
الــزراعـــيــة واإلرشــادات الــضــروريــة
والـعالجـات الـبــيـطـريـة  كـمـا ثـمـنت
الـــــوزارة من خـالل شــــركــــة مــــابــــ

النهـرين العامة لـلبذور كـافة اجلهود
الــداعــمـة لــلــقـطــاع الــزراعي مــؤكـدة
سـتحقات استمـرارها بتـوفير كـافة ا
زارع دعـما القتصادنا للفالح وا
الوطـني. وأعلـنت دائرة الـبيـطرة عن
قيام مالكاتها البـيطرية اخملتصة في
ــنــفـذ طــريــبـيل احملــجــر الـبــيــطـري 
احلـــــدودي بـــــإتـالف كـــــمـــــيـــــات من
البروتـ النـباتي منـتهي الـصالحية
ـنـفـذ. وذكـر مـديـر عـام داخـلـة عـبــر ا

دائرة البيطرة ثـامر حبيب حمزة في
بـــيــــان تـــلـــقــــته (الــــزمـــان) امس ان
(مالكـــات احملـــجـــر الــــبـــيـــطـــري في
طـــريــبـــيل الــتـــابع لــقـــسم احملــاجــر
الـبـيـطـريــة في دائـرته قـامت بـإتالف
كـمـيـات تـقـدر بـأكثـر من 26 طنـا من
الـــبــــروتــــ الــــنـــبــــاتي اخملــــصص
لالســـتـــهالك احلــــيـــواني النـــتـــهـــاء
صالحيـته وان عـملـيـة االتالف تمت
بــعـد تـلــقي احملـجــر طـلـبــا من مـركـز

اذج كمرك طريبيل احلدود بفحص 
ــسـتـورد و من الــبـروتــ الـنــبـاتي ا
بــيـــان مــدى صالحــيــتـه لالســتــهالك
احلـــيـــواني حـــيـث أظـــهــرت نـــتـــائج
الفحـوصات التي اجـريت في احملجر
ـادة ـنــفـذ ان هــذه ا الــبـيــطـري فـي ا
مــنــتــهــيــة الــصالحــيــة وكـان تــاريخ
إنــتـاجــهــا في كـانــون الــثـاني 2018
وانــتـهــائـهــا بـكــانـون الــثـاني 2019
وغير صاحلة لالستهالك احليواني).
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انــطــلـقـت حــمــلــة مــكــافــحــة حــشـرة
الــدوبــاس عــلى الــنــخــيـل بــواســطـة
الــرش اجلــوي  الـــتي نــفــذهــا قــسم
الــوقـايـة فـي مـديــريـة زراعـة الــنـجف
زروعات بالـتعاون مع دائـرة وقايـة ا
بــإسـتــخـدام مــبـيــد الـفــاسـ . وقـال
مــديـر زراعــة الـنــجف مــجـيــد جـاسم
چــــيـــاد لـ (الـــزمــــان) أمس ان (قـــسم
الـوقــايـة بـالـتـعــاون مع دائـرة وقـايـة
ـزروعـات في مـديـريتـنـا نـفـذ حـمـلة ا
ـسـتهـدفـة بـالرش كـبرى لـلـمـساحـة ا
اجلـوي عـشـرة اآلالف دو  وتشـمل
مـناطـق القـزويـنـية والـشـرمـان وقرب
ســـدة الــعــبــاســيــة ومــنــاطق قــضــاء
الكوفة ومنطقة بحر النجف و ناحية
ـنـاطق حسب احلـيدريـة  وأخـتيـار ا
شــدة اإلصــابــات لــلـنــخــيل بــحــشـرة
الــدوبـاس) . وبــ چـيــاد ان (حـمــلـة
ــبــيـــدات ســتـــســتــمـــر أربــعــة رش ا
بواسـطـة مـروحيـات وزارة الـزراعة 
ـــنـــاطق األخـــرى فـــأن أمـــا بـــقـــيـــة ا
كوادرنا الهندسية والفنية مستمرين
بــــالـــرش األرضي وحـــسـب الـــشـــعب
الزراعية) . مضيفاً ان (إعداد النخيل
ـبلغ نحـو مليـون نخله في النجف 
ويـجب األهتـمـام بالـنـخيل ألنـهـا رمز
احلـــيـــاة ورمـــز الـــشـــمـــوخ ومـــنـــبع
اخلـيرات والـعـطـاء الـدائم  والـعراق
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احلـوار مـبـدأ مـعـتـمـد من قـبـل كل الـدول في عالقـاتـهـا اخلـارجـيـة مع
نـظمـات الدولـية  في مـعاجلة الـعديـد من القـضايـا التي تهم الدول وا
ــشـكـالت االقـتــصــاديـة والــســيــاسـيــة واالجــتـمــاعــيـة الــشـعــوب وا
ـقــابل في احلــوار  سـواء واالسـتــفــادة من خـبــرات الــطـرف اآلخــر ا
ـتـلـكـهـا هذا بـتجـاربه الـتي كـان قـد عـمل عـلـيـهـا أو بـالنـصـائح الـتي 
الطرف عنـدما يكـون إيجابيـا بحواره ونـصائحه  عـلى أن حتتفظ هذه
ستقل دون إمالءات علـيها  وح نتحدث الدول بسيادتها وقـرارها ا
عن احلوار العراقـي األمريكي فإن أول مـا يدور في أذهانـنا هو كـيفية
قابل وذلك حلـساسية حماية قـراراتنا من الـهيمـنة وإمالءات الطـرف ا

وضوع وأهميته هذا ا
عـلوم أن الـتفاوض واإلقـناع والـتأثـير  كلـها وسـائل وأساليب  فمن ا
في احلـوار  جنـاحــهـا وفـشــلـهـا يــكـون في عـدة  عــنـاصـر مــيـدانـهـا
األساسي طـرفي التـفـاوض  فالـعنـاد والتـكـبر من طـرف من األطراف
واجلهل وعدم امتالك احلجة و هشاشة الشخصية من الطرف االخر
ـشــكـلـة.في اي حـوار بـ تـضـيع الـعــديـد من احلـقـوق وهــنـا مـكـمن ا

طرف دول او مؤسسات او افراد.
 إن أبرز مـا حتتـاجه اجملـتمـعات احلـديثـة هو امـتالك عـناصـر يتـولون
كـاسب الـتي يـرغبـون بـتـحقـيـقـها مهـمـة الـتفـاوض واحلـصـول علـى ا
شـاكل الطارئة وهذا لن ولم يتم إال بامـتالك مهارات الـتفاوض وحل ا
كاسب  بعـد إدراك قيمة التفاوض في حل األزمات واحلصول على ا
ال واالبتعاد قدر اإلمـكان من التعـنت لكي ال نضيع الـوقت والطاقة وا
ا تـنعـكس اجـتمـاعـيا بـسبـب التـسرع والـقـرارات اخلاطـئة  من  ور
همتـنا في احلوار مع بـاد واألسس يجب أن نبـني ونضطـلع  تلك ا
ـتحـدة  نـحدد مـا نـريد بـوعي ومـسؤولـيـة وطنـيـة  على أن الواليـات ا
س أي إجـراء نتـفق عـلـيه سـيادتـنـا الـوطـنيـة ولـكن بـدون تـعنت وال ال
ـزايـدات اآلخـرين الـذين ال يـهـمـهم جنـاح احلوار مـزايدات وسـمـاعـا  
وفائدة البلد بحجج غير منطقيـة مغلفة بالوطنية الزائفة  ورافضة ألي
فاوض بتحقيقه من الطرف كن حتقيقه لصالح البـلد وجناح ا منجز 
ا يحيط ببلدنا من وضوعية  قابل  كما البد من االهتمام والقراءة ا ا
أحداث ومـشكالت أمـنيـة واقتـصاديـة وآخرهـا األزمات الـوبائـية  وان
يكون هـمنا اوال اخلـروج من احملنة بـاقل التـكاليف وبال تـنارالت تمس
ـتـلكـها استـقاللـنا وامـننـا الـوطني . وعـلي مـا أظن أن الرسـالـة التي 
فاوض العراقي معـلومة وواضحة لدى الـطرف اآلخر الذي عليه  ان ا
ال يـكـون مـسـتـفـزا ومـبـالـغـا فـي مـسـاعـدة الـعـراق وخـروجه من أزمـته
فالكرامة أعز من اخلبز عند العربي وفي أية ظروف كانت أو ستكون.
 ومن هنا فـإن احلوار الـناجح من األمـور األساسيـة والضـرورية التي
تـحاورين وفي العـديد من احلاالت كن االستـغناء عـنها من قـبل ا ال 
التي تفرض نـفسها في احلـوار ويجب العـمل على حتليـلها  كاإلدارة
واالجتـماع واالقـتصـاد والسـياسـة واحلرب والـسلم والـذي قد تـفرض

ـتـحـاورين قبل نفـسـهـا وتبـحث عن حـلـول من قبل ا
أن تـشكـل مشـكـلـة قـابـلـة لالنـفـجـار وذلك بـتـحـديد
نوع احلوار وحتديد قواعده ورسم معالم جناحه .
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الـية في مـحافظـة االنبار ـوارد ا ؤهـل لتـقد عـطاءاتهم لـتنـفيذ مـشروع اعـادة بناء بـناية ا ـقاول مـن ذوي االهليـة وا ـائية ا وارد ا تدعـو وزارة ا
(EODP-MOWR/W08.)

يتـضمن العمل اعـادة بناء البـناية الرئـيسية والـسياج اخلارجي وغـرفة احملوالت واخملازن وغـرفة احلراس والسـاحات والكراج مـدة االنشاء ٢٤٠ يوم
(بضمنها ايام العطل واالعياد).

وارد ناقـص الراغـب بتـقد طلب خـطي على العـنوان ادناه او الى مـديرية ا كن شـراء مجمـوعة وثائق الـعطاء الـكاملـة باللـغة العـربية من قـبل ا
ائـية في محـافظة االنـبار ودفع مبـلغ قدره مائـتان دوالر امريـكي غير قـابل للرد نـقدا او بصك مـصدق وسيتـم ارسال وثائق الـعطاء في الـعنوان ادناه ا

ستمسكات التالية: مرفقة معه الوثائق وا
 ١- نسخ اصـليـة لوثائـق حتدد الوضع الـقانـوني مكـان التـسجـيل ومكـان مقـدم العطـاء االساسي ووكـالة رسـميـة للـموقع عـلى العـطاء اللـزامه وهوية

. قاول تصنيف ا
 ٢- احلد االدنى حلجم اعمال االنشاء السنوي للفائز بالعطاء في اي من السنت ٢٠١٨  ٢٠١٩  هو (١٫٨٠٠٫٠٠٠) دوالر امريكي.

 ٣- اخلبـرة في تنفـيذ اعـمال شبـيهة في الـطبيـعة واحلجم في الـسنتـ ٢٠١٨  ٢٠١٩ وتفاصـيل كل عمل ال زال قـيد التـنفيـذ او متعـاقد علـيه والعمالء
كن االتصال بهم للحصول على معلومات اضافية على هذه العقود. الذين 

قترحة لتنفيذ العقد. عدات الرئيسة ا  ٤- قائمة با
شروع. قترح في ا وقع والفني ا  ٥- مؤهالت وخبرات العامل الرئيسي في ادارة ا

قدم العطاء مثل بيانات الربح واخلسارة وتقارير مدقق احلسابات للسنوات ٢٠١٥ - ٢٠١٩ . الي   ٦- تقارير حول الوضع ا
توفرة الية ا وارد ا تاحة وا ال العامل لهذا العقد بقيـمة (٣٠٠٫٠٠٠) ثالثمائة الف دوالر امريكي (التسهيالت االئتمـانية ا  ٧- دليل عـلى توفر رأس ا

االخرى).
راجعة مصارف مقدم العطاء.  ٨- التفويض 

بـالغ اخملتلف ـعنيـة ا  ٩- معـلومـات حول اي دعاوى قـضائـية حالـية او خالل الـسنوات ٢٠١٥- ٢٠١٩ مـتورط بهـا مقـدم العطـاء او كان من اطـرافها ا
عليها

ـفعــول ـبلغ (٢٠٫٠٠٠) عـشــــــرون الف دوالر امـريكي ويـجب ان يكـون ساري ا ائـية)  وارد ا  ١٠- خطـاب ضمـان غيـر مشــــــــروط  حلسـاب (وزارة ا
لغاية  ٢٠٢٠/١١/٣ .

عدات والكادر موقع كائن وا وقع (البرنامج الزمني لتقـدم العمل الية تنفيذ العمل ا ناقص الية تنفيـذ العمل وكيفية الوصول الى ا  ١١- ان يقدم ا
قاول). دائرة ا

 ١٢- مقترحات حول بنود االشغال التي ستعطى للمقاول بالباطن.
ـناقـص من ذوي االهـلـية كـما  تـعريـفه في وثائق اوال:- سيـتم تـنفـيذ الـعطـاء من خالل اجراءات الـعـطاءات الـتنـافسـية الـوطنـية ومـفـتوح جلـميع ا

العطاء.
ائية/ قسم العقود) وارد ا كن للمناقص ذوي االهلية الراغب ان يحصلوا على معلومات اضافية من (وزارة ا ثانيا: 

ثـالـثـا: يـجب تـسـلـيم العـطـاءات في الـعـنـوان ادنـاه وان اخـر موعـد لـتـسـلم الـعـطاءات الـسـاعـة احلـاديـة عـشر صـبـاحـا من يـوم  ٢٠٢٠/٧/٨ الـعـطاءات
ناقص الراغبـ باحلضور شخصيا ثلـ عن ا تـأخرة سيتم رفضها وسـيتم فتح العطاءات فعـليا وبوجود  االلكترونية ال يسـمح بها العطاءات ا
ـناقـص لـتوضـيح اسلـوب ملئ وثـائق العـطاء واالجـابة على في العـنوان ادناه. وسـيكـون يوم  ٢٠٢٠/٦/٣٠ الـساعـة العـاشرة مـوعدا لالجتـماع مع ا

االستفسارات.
عنوان تسليم العطاءات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ائية/ الطابق االول/ قسم العقود وارد ا وزارة ا
/ بغداد/ العراق شارع فلسط

Contracts.dep@mowr.gov.iq, contracts.dep.mowr@gmail.com /يل ا
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وجه وزيـر الـتـعـلـيم الـعالـي والبـحث
الـعـلـمي  نـبـيل كـاظم عـبـد الـصـاحب
تميزين بكتاب شكر وتقدير بتكر ا
لكل من رؤساء األقسام والتدريسي
وأعضـاء اللجـان االمتـحانيـة والفرق
السـاندة لـهم الـذين سجـلوا حـضورا
وتــفــاعـال إيــجــابـيــا مـع مــتــطــلــبـات
االمـــتـــحـــان اإللـــكـــتــرونـي لـــطـــلـــبــة
الـدراســات الـعــلـيــا.  وجـاء ذلك وفق
وثــيــقــة رســمــيــة صــادرة  من دائــرة
البـحث والتطـوير فـإن معـالي الوزير
أوعز بتوجيه كتـاب شكر وتقدير الى
رؤســـاء األقـــســـام والـــتـــدريـــســـيـــ
واللجان االمتحانـية والفرق الساندة
لـهم ووجه اجلامـعـات كـافة والـهـيـئة
عـلـومـاتـية الـعـراقـية لـلـحـاسـبـات وا

واجملــلس الـعــراقي لالخــتـصــاصـات
الــطـــبـــيــة بـــتـــزويــد دائـــرة الـــبــحث
والــتـــطـــويـــر بــاألســـمـــاء واألعـــمــال
ــتــمـيــزة الــتي تــأتي ضــمن ســيـاق ا
اجلهـود الهادفـة الى إجناح الـعمـلية
االمتحانية اإللكتـرونية وتمك طلبة
الـــدراســـات الــــعـــلــــيـــا من حتــــقـــيق
طـــمــوحــاتــهم بــالـــنــجــاح في الــعــام

الدراسي اجلاري .
ووجهـت الوزارة  رؤسـاء اجلـامـعات
ــعــاهــد كــافـة وعــمــداء الــكــلــيــات وا
تـوحيـد اآلراء واجلـهود فـيـمـا يخص
مــواعــيــد االمــتــحـــانــات الــنــهــائــيــة
االلــكـتــرونـيـة الــتي ســيـتم اجــرائـهـا
ـواعـيـد مـتـقـاربـة في بـحـيث تـكــون ا
جـمـيع اجلامـعـات والـكـلـيـات حتى ال
يكون هنالك طلبة متخرج ناجح

وطلبـة ينـتظرون االمـتحان والـنتائج
وذلك لـضـمـان جنـاح الـعام الـدراسي
في ظل الظرف الـصحي الراهن الذي

ر به البالد.
ــتــحــدث وفي ســـيــاق مــتــصل قــال ا
الـرسمـي حيـدر الـعـبـودي ان الوزارة
اعلنت  توفر زماالت دراسية رومانية
بـواقع أربـعـ منـحـة دراسـيـة لـلـعام

قبل . الدراسي ا
عـلـنة تـشمل واضاف إن (الـزمـاالت ا
مجاالت العلوم االقـتصادية واألعمال
التـجـارية والـعـلوم الـزراعـية والـنفط
والـغـاز والعـلـوم الـتـقنـيـة لـلـدراسات
األولـية والـعـلـيـا الفتـا الى أن الـفـترة

قبل). تاحة تستمر الى  31اب ا ا
وأوضح  أن (الـــتــقـــد يــكـــون عــبــر
ـنح الـرابط االلـكــتـروني  اخلـاص بـا

الدراسية وأن سياق الترشيح يعتمد
ــعـتــمــدة في الــتــرشـيح الــضــوابط ا
لـلـزمـاالت الـدراسـيـة عـلى وفق نـظـام
رقم  3لـــــــســـــــنــــــة  2018وأن وزارة
التعليم ال تتحمل أية تبعات مالية).
واســتـقـبل الــصـاحب مــديـر مــديـريـة
الـتـربيـة والـتـعـليم فـي هيـئـة احلـشد
الشـعـبي السـيد حـسـ حيـدر جاسم
الـبـخـاتي. وأبـدى الـوزيـر (اسـتـعـداد
ــيـة الــوزارة ومــؤســسـاتــهــا األكــاد
لـلتـعـاون وتـوفـير اإلمـكـانـات الالزمة
لـتـطـويـر مالكـات ومـنـتـسـبي احلـشد
الـشـعـبي مـثـمـنـا دورهم الـوطـني في
مــقـــارعــة داعش وصــنــاعــة الــنــصــر
التاريـخي على فلـول اإلرهاب).بدوره
اســـتــــعــــرض الــــبـــخــــاتي (اخلــــطط
وضـوعة لـدعم الـعمـليـة التـعلـيمـية ا

رحلة في العراق والسـيما في هـذه ا
عن طـــريق حــمــلــة (وعي الــتــعــلــيم)
مـشــيـدا في الــوقت نـفـسه بــاجلـهـود
الـتي تقـدمـها وزارة الـتـعلـيم الـعالي

والبحث العلمي خلدمة اجملتمع).
وكشف مدير عام تربية الكرخ األولى
فـالح الــقــيــسي عـن تــقــد مــقــتــرح
إلجراء االمـتحـانـات النـهائـية لـطلـبة
ـنــتــهــيـة لــلــمـرحــلــتـ الـصــفــوف ا
توسطة واإلعداديـة في نهاية شهر ا
تــــمـــوز أو بـــدايـــة شـــهـــر آب. وقـــال
الــقــيــسـي إن (مــديــريــته تــعــمل من
خـالل اجلــيـــوش الـــتـــربـــويــة خـــلف
ـنـصات االلـكـتـرونـيـة عـلى مدار الـ ا
 24ســاعــة بــبث دروس تــوجــيــهــيـة
للطلبة من أجل تهيئتهم لالمتحانات
النهائـية) معرباً عـن أمله بأن (تعلن

الـــــوزارة قــــريـــــبـــــاً مــــواعـــــيــــد أداء
االمــتـــحــانــات الــنــهــائــيــة الــتي هي
مــرتـــبــطـــة بــقـــرارات خــلـــيــة األزمــة
كافحة جائحة كورونا في اخلاصة 
حـــال انـــخــــفـــاض عــــدد اإلصـــابـــات
ـــســجــلـــة). وأضــاف الــقـــيــسي في ا
تصـريح صـحفي امس أنه ( تـقد
مقترح إلجرائها في نهاية شهر تموز
ـقـبـل عـلى أن أو بـدايـة شـهـر آب ا
تـكـون مـنفـصـلـة في مـواعـيـدهـا يوم
توسط والـيوم الذي رحلـة الثـالث ا
يليه لـلسادس اإلعـدادي) مشيراً إلى
(الـعـمـل عـلى إعـداد بـيــئـة تـتالءم مع
الوضـع الصـحي للـبـلد لـلـحفـاظ على
وافقة الطلبة من الفـايروس وحال ا
ــقـتــرح ســيـتم اإلفــصــاح عـنه عــلى ا

رسمياً).
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البصرة

عــــدم مــــنح مــــديـــريــــات الــــزراعـــة
صالحــــيـــــات تــــوقــــيـع الــــعــــقــــود
ـمــنـوحــة إجـازات االســتـثــمـاريــة ا
اســتــثــمـــار وفق الــقــانــون رقم 13
ـا ساهم لسـنة 2006 وتعـديالته 
ــــئــــات من في تـــــأخــــيــــر اجنــــاز ا
ـشـاريع الـزراعـية الـكـبـرى ألشـهر ا
وبـــعض األحــيـــان أكــثــر مـن ســنــة
نـتـيـجة الـروتـ وتشـعب الـقـوان
والـتقـاطـعات بـ الـوزارة وهيـئات
ـكن أن تسـتوعب االسـتثـمار كـان 
اآلالف من األيـدي الـعامـلـة العـاطـلة
شاريع إضافة إلى ما تضيفه تلك ا
من طـــفـــرات كـــبــيـــرة فـي اإلنـــتــاج

الزراعي واقتصاد البلد .
الـــعــجــز الــتــام عـن إيــجــاد حــلــول
وتشريعات مناسبة حتد من ظاهرة
االستحـواذ على احليازات الـكبيرة
الـغـيـر مـسـتـغـلـة إلغـراض الـزراعـة

بشقيها النباتية واحليوانية .
تـجددة حيث ائيـة ا ـوارد ا ندرة ا
ـائيـة أحد الـعوامل وارد ا تشـكل ا
احلــاســمــة في تـــنــمــيــة وتــطــويــر
القـطاع الزراعـي وفي حتقيق األمن
الــغـذائـي. إال أنـهــا تــعـتــبــر مـوردا
ـــا يـــتــــطـــلب ســـيـــاســـات نـــادرا 
وإستراتـيجيـات إلدارة هذه الندرة.
ــائــيــة  تــتــصف بــعــدم ـــوارد ا فــا
مالءمــــة تـــوزيــــعــــهـــا اجلــــغـــرافي
وصعوبة السيطرة على استغاللها
االســتـــغالل األمــثل وتـــزايــد حــدت
ــائي حتت تــأثــيــر عــوامل الــشح ا
عدة منها تصاعد الضغط السكاني
واستفـحال التلـوث وتزايد حاجات
الـتـنـمـيـة وارتـفـاع درجـات احلرارة
ـوسـمـيـة . وقـلـة سـقـوط االمــطـار ا
وأمام هذه التحديات التي تفرضها
ـياه فقـد قامت الـدولة برسم ندرة ا
ســيــاســـات لــلــري ,فـــعــمـــلت عــلى
اسـتيـراد الـتقـاناة احلـديـثة لـلمـياه
واســتــخــدمـت تــقــنــيــات مــتــطـورة
احلة ياه ا ياه كـتحليـة ا لتوفـير ا
ـيـاه اجلـوفـية. ورغم واسـتـخـراج ا
كل هــــذه اجلــــهــــود مــــازالت هــــذه
الـســيـاســات الـزراعــيـة تــعـاني من
ـياه وكـلـفة مـعـوقات مـثل مـلوحـة ا
تـطـويـر قـسـم كبـيـر مـن مـصـادرها
إضافـة إلى ضعـف فعـاليـة األجهزة
ائية. نوط بـها تنفـيذ السيـاسة ا ا
هـذه الـعـوامل مـجتـمـعـة أثـرت على

اإلنتاج الزراعي.

اسـتــفــادة دوائــرهم من مــدخـوالت
تــــد تـــنـــفـــيـــذ بــــرامج خـــدمـــيـــة
وإرشـادية دون طـلب تـخصـيـصات
مـن الـدولـة . كـذلك عــدم االسـتـفـادة
من قـدرات أفواج حـمـلة الـشـهادات
ـاجـسـتـيــر والـدكـتـوراه) الـذيـ (ا
اليــ صـــرفت عـــلـــيــهم الـــدولـــة ا
إلكـمـال دراستـهم ومن ثم تـعـطـيهم
الدولة مـخصصات شـهادة تتراوح
ـــــئـــــة حـــــال من ( 150 - 75) بـــــا
مــبـاشـرتــهم بـالــوظـيــفـة بــعـد نـيل
الـــشــــهــــادة إضـــافــــة إلى الــــراتب
واخملصصـات األخرى وبدال من أن
شاكل التي يشاركـوا في معاجلـة ا
تـعوق تـطويـر الـقطـاع الزراعي في
مـنـاطــقـهم يـلـهــثـون وراء مـنـاصب
إدارية بإمكان أي موظف بسيط أن
يـــؤديـــهـــا عـــلى أكـــمل وجـه وهــذه
ــال تـــنـــدرج حتت عالمـــات هـــدر ا
ـقــنــعــة لــعـدم الـعــام والــبــطــالــة ا
حصول الهدف الذي تبتغيه الدولة
من االسـتـفـادة من قـدرات أصـحاب
الـشــهــادات لــتــصــويب الــعــمــلــيـة
اإلنتاجية نـحو زراعة حديثة قادرة
نـتـيـجـة عدم وجـود تـشـريـع يـجـيز

اإلنتاج . 
سياسات تمويلية ودعم غير هادف
طوال أكثر من 17 سنة بعد سقوط
الـــنــظــام الـــســابق لـم جتــد كــوادر
ـتـقـدمـة حلـوال لـعـمـلـيات الـوزارة ا
سـتمر الغـير موجه خلدمة الدعم ا
حتـقـيق األمن الـغـذائـي واسـتـمرت
عـلى نـفس الـنهج الـفـاشل الـسابق
,زراعــة بـدائـيـة وفــوضى دعم غـيـر
مـبـرمج ,وكـان من األولى أن يـأخـذ
منهج دوره في التخطيط العلمي ا
ــا يـخـدم سـيـاسـة تـوجـيه الـدعم 
الــوزارة والــدولــة لـتــحــقــيق األمن
ــثــال ال الــغــذائي ,وعــلى ســبــيل ا
احلـــــصـــــر عـــــنـــــد وضع اخلـــــطط
زارع وسمية يلزم الفالح وا ا
بـــزراعــــة مــــا نــــســـبــــته %10 من
ـحاصيل خـضر إضافة أراضيهم 
إلـى مــا يـــزرعـــون مـن مــحـــاصـــيل
حـبـوبـيـة إسـتـراتـيـجـيـة مـوسـمـيـة
وبــذلك نــســتــطــيع تــوفــيــر حــاجـة
الـــســوق من مـــحــاصــيـل اخلــضــر
اخملـتـلــفـة وتـقـلــيل االسـتـيـراد إلى
مستويات احلاجة والطلب وتوفير
الـعــمــلـة الــصــعـبــة لــلـبــلــد وكـذلك

ينطبق على الثروة احليوانية .

مــؤلم جــدا ألي مـخــتص بــاجلـانب
الـزراعي وهـو يـشـاهـد ما آلـت إليه
ظــروف تــدهــور الــقـطــاع الــزراعي
وانــحــداره إلى مــســتــويــات تــنـذر
بـــخــطــر مـــؤثــر في حتـــقــيق األمن
ألـغـدائي لـلـبـلـد ... عـادة مـا توضع
الـسـياسـات الـزراعـية في كـثـير من
الــــــدول ضـــــمـن بــــــرامج وخــــــطط
مــــتــــكــــامــــلــــة تــــشــــمل إجــــراءات
وتــشــريــعــات  تــقــوم بــهــا الــدولــة
لــغــرض حتــقــيق أألمن الــغــذائي .
وهذه البـرامج واخلطط تهدف إلى
تـشــجـيع زيــادة اإلنـتــاج لـتــحـقـيق
االكـتـفـاء الـذاتي وزيـادة الـعـائـدات
ـنــتـجـات الــغـذائـيـة من صـادرات ا
بـأنـواعـهـا . وقـد مـرت الـسـيـاسـات
راحل مختلفة الزراعية العراقـية 
وحـــمــلت فـي طــيــاتـــهــا مــؤشــرات
حتـريـكهـا بـأصابع واذرع األنـظـمة
هيمنة في كل فترة التي أدت إلى ا
نـظور البـعيد نتـائج سلـبية عـلى ا
.. وكـذلك نـتـيـجة لـضـعف وبـدائـية
األداء الزراعي واالستـنزاف الهائل
خلزيـنة الدولـة في سيـاسات الدعم
ـبـرمج والـهـادف والـطـفـرات غـيـر ا
الـهــائـلــة لـتــطـور الــزراعـة في دول
ـــنــطــقـــة كــلــهـــا عــوامل أدت إلى ا
تأخرنا وتعطيل إمكانياتنا الهائلة
في خـلـق زراعـة واعـدة تـسـاهم في
رفـــــد خــــزيــــنــــة الــــدولــــة بــــدل أن

تستنزفها .
ولـــــلـــــبـــــحث فـي أســــبـــــاب فـــــشل
الـسـيـاسـات الــزراعـيـة في الـعـراق
لــتــحــقــيق األمن الــغــذائـي البـد أن
نؤشر جملة من العوامل من وجهة

نظر خبير زراعي وكما يلي :-
شرعـون عن تعـديل قانون تغـافل ا
وزارة الـزراعـة الـعـراقـيـة رقم (10)
ــادة (2) إلضــافــة لـــســنــة 2013 ا
ـادة إضـافة الى اإلنـتـاج إلى تـلك ا
ــذكـورة كــهـدف األهــداف األخـرى ا
أسـاسي لــتــحـقــيق األمن الــغـذائي
عقـول ان هنالك للبلد ,فلـيس من ا
جــيــوشــا وعــســاكــر تــرفـد خــزائن
بـلـدانـها بـاألمـوال ونـحن بـكل هذه
تـوفرة لـوزارة الزراعة اإلمكـانات ا
ال زالت عـالــة عـلى خــزيـنــة الـدولـة
..فـمـهـنـدسـونا الـزراعـيـون اغـلـبهم
في بـطالـة مـقـنـعه يـتـهـافـتـون على
منـاصب إدارية لـعدم وجـود برامج
إنـتـاجـيـة تسـتـثـمر طـاقـاتـهم وعدم

مـشـكلـة تـشـعب وفوضى الـقـوان
ــعـقـول ان الـزراعــيـة ,فــلـيس من ا
يكـون أكثر من 40 قانـون وتشريع
ـاضي ال مـنـذ خـمـسـيـنـات الـقـرن ا
زالـت تــعـمـل وفق مــزاجـات بــعض
ــوظــفــ ضــعــاف الـــنــفــوس من ا
زاجـاتهم وإلغـراضهم يـوظفـونهـا 
ا سـبب إحبـاطا وتذمرا الدنـيئة 
ـزارعـ كـبــيـرا لــدى الـفالحــ وا
لـتأخـر اجناز مـعامالتـهم الزراعـية
نتيـجة الروت الـقاسي الناجت من
ـوظف التـفسـيرات  للـبعض من ا
.  ولـم جتــــد لــــبــــعض الــــقــــوانـــ
ـتـقـدمـة حـلوال الـوزارة ونـخـبـهـا ا
جـذريـة لـتـوحـيـد تـلـك الـقـوان أو
إيجـاد قوان شـاملة تـيسر اجناز
ــزارعــ وتــســرع من مــعــامالت ا

عجلة تطور القطاع الزراعي .
تـدني مـسـتـوى اإلنـتـاج احلـيواني
رغم مـا قامـت به الدولـة من جـهود
كـبيـرة لتـطـوير الـثروة احلـيوانـية
واعـتـمـدت أسـلـوبـ لـتـطـويـرها ,
زيـــادة عــدد احلـــيــوانـــات (تــوسع
أفــقي) وزيـادة إنـتــاجـيـة احلـيـوان
من الـلــحــوم واحلـلــيب والــصـوف
والـبـيض (تـوسع رأسي) وقـد أدى
األســـلــوب األول إلـى زيــادة اعــداد
احلــــيـــوانـــات ,إال أن ســــيـــاســـات
اإلنتاج احلـيواني عرفت مـجموعة
ـعوقـات حـالت دون وصولـها من ا
ـرجوة نـذكـر منـهـا عدم لألهـداف ا
ــسـاحــات اخملـصــصـة خـصــوبـة ا
للمراعي وتـعرضها لـلجفاف وعدم
وجـود خــطـة مــتــكـامــلـة لــتــنـمــيـة
الثروة احلـيوانيـة.اضافة إلى هذه
ــعـوقــات أيــضــا عـدم اســتــخـدام ا
األســالــيب الــعــلـــمــيــة في تــربــيــة
احليوانات في اجملتـمعات الريفية
(التـربـيـة الـبـدائـيـة) وغـيـاب نـظام

متجدد للتحس الوراثي .
لم تـتـضح الصـورة طـيلـة أكـثر من
17 سنة  لـتوجهـات وزارة الزراعة
ـنـهج الـتـدريـجي في فـي اعـتـمـاد ا
عمـلـيـة الـتـكـيف القـتـصـاد الـسوق
لتـفادي االنعـكاسات الـسلبـية على

اإلنتاج.
لم تعمل الوزارة عـلى إيجاد آليات
لـــتـــشـــجـــيـع إنـــشـــاء جـــمـــعـــيــات
تــخـــصــصـــيــة لـإلنــتـــاج الــزراعي
ـتـنـوع الـذي يـسـاعـد فـي بـرمـجة ا
عالقـة عمـلـية بـ الـقطـاع اخلاص
والـوزارة يسـهم مـستـقـبال بإنـشاء
مـنـافـذ تـسويـقـيـة حديـثـة (شـركات
ومــؤســـســات تــســويــقــيــة) تــوجه
اإلنــتــاج لــتـلــبــيــة حـاجــة الــسـوق
احملـــلي وتــصـــديــر الـــفــائض . ان
ـعـنـاه الـضـيق يـعـني الـتـسـويق 
ــنــتج إلى انــتــقــال الــســلـعــة من ا
. تـمر ـسـتـهـلك لـقاء مـردود مـعـ ا
الــســلــعــة بــجــمــلــة من احلــلــقــات
ويـلــعب الــتــسـويـق الـزراعي دورا
كــبــيـــرا في ديــنــامــكـــيــة الــقــطــاع
ـــزارعـــ الـــزراعي وتــــشـــجـــيـع ا
وحثهم على حتس إنتاجهم. وقد
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تــدخــلت الــكـثــيــر من الــبــلـدان في
مجـال تسـويق السـلع الزراعـية بل
إن تدخل اجلـهاز احلكـومي تعاظم
مـن خالل إنــــــشـــــاء الــــــشـــــركـــــات
والــهـيــئـات احلـكــومـيــة لـتــسـويق
احملـــــاصـــــيـل الـــــزراعـــــيــــة. إال أن
ـتــبـعـة في سـيــاسـات الـتــسـويق ا
الــعـــراق أخـــفــقـت واســتـــســـلــمت
جملـــمــوعـــة من الــعـــوامل اهـــمــهــا
ضـعف الــبـنى الـتــحـتـيــة لـوسـائل
الــنـقل والـتـخـزين والـتـصـنـيع ولم
عـاجلـة هذه جتـد الـيـات منـاسـبـة 
ــشـــكــلــة وكـــذلك عــدم الــعـــنــايــة ا
ـــعــايــيــر ومـــواصــفــات اجلــودة
وضـــعف الـــقـــدرة الـــتـــنـــافـــســـيـــة
لــلـمــنــتـجــات الـزراعــيــة مع الـدول
اجملـاورة وكـذلك نـقص اخملـتـصـ
في الـــتـــســويق الـــزراعي وغـــيــاب
االهــتـــمـــام الــكـــافي بـــالــتـــســويق
الــزراعـي في اخلــطط الـــتــنــمــويــة

الزراعية.
انــــعـــدام الــــرؤيــــا لـــطــــرح فـــرص
اســتــثــمــاريـة تــســاعــد في إنــشـاء
صناعات حتويلية إنتاجية زراعية
ـــكن أن تـــظـــيف مـــنــافـــذ أخــرى
لــلــعــمــلــيـــة اإلنــتــاجــيــة من خالل
توجـيه مبـرمج لزراعـة ما يـحتاجه
ـصـنع اخلاضع الـسـوق والغـذاء ا
ــــعــــايــــيــــر اجلــــودة والــــرقــــابـــة
احلكومية وسد احتياجات السوق
صـنعة نتـجات ا احمللي من تـلك ا
حيث وتـوفـيـر الـعـمـلـة الـصـعـبة  ,
تـعـتبـر الصـناعـة الـغذائـية نـتيـجة
ــواد حــتـــمــيـــة لــضـــرورة حـــفظ ا
السريعة التلف والضرورية حلياة
اإلنـــســـان. وقـــد أخـــفــقـت الــوزارة
بــرسـم ســيـــاســات لـــلـــصــنـــاعــات
الـــزراعــيـــة الــغـــذائــيـــة تــتـــضــمن
قـــطــــاعـــات احلــــبـــوب والــــزيـــوت
الـــنـــبـــاتـــيــة واأللـــبـــان والـــســـكــر
ـعـلـبـات الـغـذائـيـة واحلـلـويـات وا
ـشــروبــات الــغــازيـة والــلــحــوم وا
ـعدنـيـة والتـمور ... الخ . ـياه ا وا
بـــعــدم إيـــجــاد آلـــيــات لـــدعم هــذه
الــصــنــاعــات الـــغــذائــيــة وتــقــد
ـصـرفـية الـقـروض والـتـسهـيالت ا
ا أدى إلى أن هذه الصناعات لم
طلوب إضافة إلى حتقق النجاح ا
مــا ذكــر أعـاله واألســبــاب األخـرى

التالية:
ـتـخـصـصـة في - نـقص الـكـوادر ا

الصناعات الغذائية.  
- ضــعف الــطــاقــة االسـتــيــعــابــيـة
ــعـــامل الــصــنـــاعــات الــغـــذائــيــة
الــزراعـــيــة خــصــوصـــا في بــعض

واسم.   ا
ـواد الغذائـية في اخملازن - تلف ا

غير اجملهزة.
تبعة قبل فشل أساليب اإلقراض ا
وبـعـد عـام 2003 لـعـدم حتـقـيـقـهـا
الغايات الـتي كانت تبغـيها الدولة
من إحـداث طـفـرات كبـيـرة لإلنـتاج
الـــزراعي . أن تــــمـــويل الــــقـــطـــاع
الـزراعي ظـل يـعـاني من جـمـلـة من

ـعـوقـات نـذكــر مـنـهـا سـوء إدارة ا
مــــؤســــســــات اإلقـــراض الــــزراعي
ـصـارف والـنـقص في اعـتـمـادات ا
اخملــــتـــصـــة بـــإالقـــراض الـــزراعي
صارف الـتجارية وارتفاع فـوائد ا
وغيـاب خـطـة شـامـلـة لـلـسـيـاسات
ـــؤســـســـيـــة وعــدم اإلقـــراضــيـــة ا
موضوعية معايير توزيع القروض
ــزارعـــ إضــافــة إلى عــدم عــلى ا
ـزارعـ بتـسـديـد الـقروض وفـاء ا
ـــصـــارف ـــمـــنـــوحــــة.و حتـــكم ا ا
الـزراعـيـة ومـا شـابـتـهـا مـن أعـمال
فــسـاد ومـزاجـيـة في مـنح الـقـرض
لــلـمــتــنــفــذين مــســتــغــلـ ضــعف
إشــراف وزارة الـزراعــة ودوائـرهـا
في احملـافظـات إضـافة إلـى العـجز
فـي إيـجــاد آلــيــات تــنــظم عــمــلــيـة
اإلقــراض لـتـحــقـيق األهـداف ,كـأن
يــــصـــــار إلـى أن تــــقـــــوم الــــوزارة
ــيــة بــالـــتــعـــاقــد مع شـــركــات عـــا
ـشاريع ومـحلـيـة رصيـنة لـتـنفـيذ ا
الزراعيـة اخملتلـفة للـراغب حسب
ـوضـوعـة حلـاجـة الـبـلـد اخلــطط ا
طلوبة من مع تنظـيم الضمانـات ا
ــقــتـــرضــ مع الــوزارة وحتــول ا
أرصــدة اإلقـــراض إلى حـــســابــات
الــــوزارة الــــتي تــــقــــوم بــــدورهــــا
ـنـفذة بتـسـلـيـمـها إلى الـشـركـات ا
بعـد ضمـان حسن الـتنـفيذ ومن ثم
قترضـ الراغب تسلـيمهـا إلى ا
وإلـغـاء الـسيـاسـات السـابـقـة التي
كــــانـت تــــعـــطـى فــــيــــهــــا األمـــوال
للـمقترضـ وما شابـها من حاالت
كـثيـرة للـفسـاد والعـموالت والـهدر
ألمـــوال الــدولـــة إضــافـــة إلى عــدم

التنفيذ الكثير منها.
عـدم مالئـمة الـسـياسـات الـسعـرية
حـيث تهـدف السـيـاسات الـسعـرية
إلـى تـــخــفـــيض أســـعـــار األغـــذيــة
االستهالكيـة وتثبيتـها مع تفضيل
سـتهلك وزيادة واطن ا مصلـحة ا
الــصـــادرات الــغـــذائــيـــة وتــقـــلــيل
الواردات واحلـصول عـلى إيرادات
حـكـومـيـة...إال أن هـذه الـسـيـاسات
السـعريـة تتسم بـأنهـا ال تشمل كل
ا تستهدف األسعار الزراعيـة وإ
ـــنــتـــجــات فــقط أســـعــار بـــعض ا
احلبوبية االستراتيجية دون باقي
احملــــــاصــــــيـل . وقــــــد اخـــــــفــــــقت
ـتــبــعـة الـســيــاســات الـســعــريــة ا
ـستـهلك نـتـيجـة الـتحـيـز لصـالح ا
ــــزراعـــ وعـــدم عـــلى حــــســـاب ا
اعـتـبـار الـتـكـلـفـة أسـاسـا لـتـحـديد
أســعـــار الـــســلـع الــزراعـــيـــة.هــذه
األســبـاب مـجـتـمـعـة أدت إلى فـشل
ـتـبـعـة في الـسـيـاسـات الزراعـيـة ا
العراق قبل وبعد عام 2003 وعدم
قـدرتـها عـلى تـأمـ األمن الـغذائي
للبلد مع عجز تام عن إيجاد حلول
ومـبــادرات النـتـشــال هـذا الــقـطـاع
سـتمـر رغم ما هم مـن التـدهور ا ا
يتوفـر من إمكانيـات وموارد هائلة

في البلد ..  
WOIÐ ‰UILK

ما إن تشبّعت  األوساط اإلعالميّة
واجملـتـمــعـيّـة ووســائط اإلتـصـال
بــأخــبــار  حــدث مـــا وتــعــامــلــهــا
ــضــامــيــنه ومــشــتــقّــاته حــتى
إنـــحــرف حـــدّ اإلشـــبــاع وظـــهــور
أخبار  عن موضـوع آخر  يختلف
عن السـابق ولو أنّه يـعنى بـنفس
األطـراف. والـقصـد هـنا اجلـائـحة
وهــــو  الـــــســـــابـق والالحـق هــــو
األخـبــار اجلـامـحــة ومـضـمــونـهـا
هــــو الــــعـــــودة الى إخــــتــــبــــارات
األسـلـحـة والـتـفـجـيـرات الـنـووية
وكــــأنّـــنــــا نــــنـــظــــر  بــــإهـــتــــمـــام
ورومــانـسـيّـة ولــو من تـبـاعـد الى
لوحة العشاء األخير التي رسمها

ليوناردو دافنشي.
في هذه األوقـات وهي جتري  أو
 تـفـكّـر أن جتري إخـتـبـاراً  نـوويّاً
هــو األوّل بــعــد  مـرور  28 عــامـاً
عـلى آخر إخـتـبار أجـرته (في عام
ــتـحـدة 1992) تــدعـو الــواليـات ا
األمريكيّـة كالًّ من الص وروسيا
الى تــشــكــيل حــلف نــووي ثالثي
مـصغّـر  تـأسيـساً عـلى مـعلـومات
تـــوفّــرت لــديــهــا بــأنّ الــصــ قــد
أجـرت إختـبـاراً لـسالح نووي في
شهر نيسان(أبريل) من هذا العام
تّجه اإلعالمي  .2020وهذا هـو ا
تجدّد  وسط تـوجّهات  إعالميّة ا
ـيّـة مـتـرامـيـة األبـعـاد شـهـدها عا
ومـايـزال (ومـا سنـرى) هـذا الـعام
ــــة والــــذكـــاء فـي عـــصــــر الــــعــــو

الصناعي وتوجّهات الفضاء.
بـعـد نشـري  لسـلـسلـة مـقاالت في
صـحـيـفـة الــزمـان حـول  الـتـسـلّح
الــــنــــووي كـــــان آخــــرهــــا في 11
نـيــسـان(أبـريل) 2020 يـأتي هـذا

ــســـتـــجــد من ـــواكــبـــة ا ــقـــال  ا
إخـتـبـارات وتـصـريـحـات حـولـهـا
ومــا هـــو مــتـــوقّع في الـــقــادم من
األيّـــام في اطــــار عـــالم تــــتـــبـــاين
مــتـــغــيّــراته وتــشــتــد  صــراعــاته
وتـتــسـارع بــعـنــاوين ومـضــامـ

متنوّعة. ومنها ساخنة.
ــقــال بــعــداً ولـــكي نــضع لــهـــذا ا
مـعلـومـاتيّـاً بـاإلرقام نـضيف الى

قاالت السابقة ونذكر بأنّ  ا
عـدد إختـبارات األسـلحـة النـوويّة
تـحدة الـتى واصلـتهـا الواليـات ا
األمـريــكـيّـة مـابـ عـامي 1945 و
وثّق رسميّاً هو 1,045 1992 وا

مــــنـــهـــا 216 إخــــتـــبــــاراً جـــوّيـــاً
ـاء (في بعض وفـضائـيّـاً وحتت ا
جزر  احملـيط الهـادي وحتت مياه
احملــــيط األطـــلــــسي ومــــواقع في
صـحـراء نـيـڤـادا ونـيـو مـكـسـيـكو
وغــيــرهـا).  أمّــا الــدول الــنــوويّـة
األخرى فكان آخر  إختبار  سالح
نووي لهـا كما هو مـؤشر  أمامها

في أدناه:
اإلحتاد السوڤيتي  1990

تحذة  1991 ملكة ا ا
الــصــ   1996(اول اخـــــتـــــبــــار
سالح نووي في 1964/10/16).

فرنسا  1996
ــقــال; واآلن عــودة الى عــنــوان ا
فـصـفـة( الـوقــائي) مـسـتـعـارة من
نــــظـــام ادارة وتـــوكــــيـــد اجلـــودة
والـــســيـــطـــرة الــنـــوعـــيّـــة والــتي
نظومات واألجهزة التخص هنا ا
ــعــدّات الــهـنــدســيّــة والـفــنــيّـة وا
ـنـشور ـضـامـ ا وإنّـمـا تـعـنـى 
ات اإلعالميّة  وقرارات وتوقيتات

اطالق الـــنـــشـــر من قـــبل الـــدوائــر
ؤسسات السياسيّة واإلعالميّة وا
تـحـكّمـة. أمّا يّـة احلاكـمـة وا الـعـا
تّـجهات فـهي تعـريف مألوف في ا
العلوم اليكتمل معناها االّ بتحديد
قـيــمـتـهـا وإجتــاهـهـا. فــمـثالً   لـو

دخلنا الى 
مـــحل لـــلـــفـــواكه فـــإنّ تـــوجّــهـــاته
ـوجب مـاهـو مـعروض. مـعـروفة 
وعـنـد إخــتـيـار نـوعـاً مـن الـفـاكـهـة
ـيـزان فـإنّ قوة ونـذهب بـهـا الى ا
ـــــيـــــزان هـــــو جـــــذب األرض فـي ا
ــتــجـه  الــذي جــاء به اإلخــتــيــار ا
ـثّل بـإفتـراض مـوضـوعي  قوّة و
جـذب  اخلبـر  وعـامل تأثـيـره على
الــــقـــــرّاء  في اطـــــار  تــــوجّــــهــــات
صــحـــيــفــة إو مــؤســســة اعالمــيّــة
مــؤثّــرة كــتـــلك الــتي تــمــثّل الــرإي
الرسمي حلـكومات أو ادارات دول
كــبـــرى ذات قــرارات آنــيّــة فــاعــلــة
وحـاســمــة  في ســيــر األحـداث في

نطاقها ومنطلقها الدولي.
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ــارسـات تــوكــيــد اجلــودة  هــو  
إدارة إسـتـبــاقـيّـة عـمـلــيّـة يـنـفّـذهـا
بشكل مـنفصل مخـتصوّن أو فريق
عـمل وهي وظـيـفـة لـتعـزيـز نـوعـيّة
ــكن أن يـكــون مـقـاالً  أو ــنـتج ( ا
بــرنــامج إتــصــال اعالمي) ونــشــر

أفكار أهداف نوعيّة دوريّة 
(نـصف سـنـويّـة لـلـتـنـفـيـذ العـمـلي
لــلـمـعـدّات مـثالً). وهـذه اخلـطـوات
اإلجـرائيّـة بالـتـأكيـد تقـلّل اإلضرار
واخلـسـائـر الـناجتـة عـنـها  مـثـلـما
ـاط الـنشـر اإلعالمي يـتم تـداول أ
بـــــشــــكـل دوري ومـــــقــــدار  عـــــامل

اجلودة والـتأثيـر اللذان يـفرضان
تلقّي نوعيّتـهما على اجلمـهور  ا
ــنــبع. أمّــا الــســيــطـرة أو حــتى ا
الــنـوعـيّـة فــهي عـمــلـيّـة  تــنـفّـذهـا
ــراجــعــة مــنــتــجــهــا الــكــيــانــات 
وحـــسـب إخــتـــصـــاصـــاتــهـــا( في
ــنـتـج اإلعالمي في إطـار حــقـول ا
ــقـال).  ولــدعم مــانــنـــــشـر هــذا ا
هـــــــنــــا  نـــذكــــر  بــــأنّ نـــــــــظـــام
اآليـــــزو 9000 يعـرّف  السـيطرة
الــنــوعــيّــة بــأنّــهــا جــزء من إدارة
الـنـوعـيّـة الـذي يـركّـز عـلى تـلـبـيـة
وإجنــاز  مــتــطــلّـــبــات الــنــوعــيّــة
طـلوبة وإيصـالهـا الى الصـورة ا
بــــــغض الــــــنــــــظــــــر عـن تــــــداخل

متغيّراتها.
وفي أنـظـمـة الـســيـطـرة الـنـوعـيّـة
وتــوكـيـد اجلــودة وإداراتـهـا فـإنّ
هـنـاك العـديـد من اخلـطـوات التي
عنيّة من أجل تتخذها األطـراف ا
ـومــة سـيــاسـتــهـا ـضي  فـي د ا
وتـأمــ مـسـارهــا الـسـتــراتـيـجي

ومنها:
1- صــيــانــة (مــراجـعــة عــمــيــقـة)
طـارئـة تــفـرض نـفـسـهــا تـفـاعـلـيّـاً
ـنع أي  تهـديد لـلـحيـاة احمليـطة
و  القـابليّات أو مـتلكـات  أو ا
ـؤسّـسـات الـربـحــيّـة في أعـمــال ا
اخلـدمـيّـة الـعــامـلـة.  يـبـاشـر بـهـا
حـال تـشـخـيص حـدث مـا يـصنّف
في خــانــة الــطــوارىء ويــدرج في
أولـويـة الـذروة لـلـتنـفـيـذ الـفوري.
فهل هناك في اإلعالم مايستوجب
ذلـك? اجلــواب نــعـم بــشــكل دوري
مــادامت هـنــاك صـور  ألحـداث او
مــعــانـاة مــجـتــمـعــيّــة يـســتـوجب
الـتـفاعل مـعـها بـسبـب عدم كـفاءة
اإلجراءات اإلستباقيّة ان وجدت
نع حدوثها وتثاقلها في مساحة
ـيـة واسـعـة. وفي هـذا الـصـدد عـا
ــــصــــادر فـــــإنّ الــــعــــنـــــاصــــر  وا
ــوجــهــة ــوجّــهــة وا اإلعالمـــيّــة ا
تـكـون مـتـأهّـبــة لـلـتـفـاعل وإطالق
اخلــبـر الالحق وحتـلــيل الـنـتـائج
ـقـارنـات اإلحـصـائـيّـة لـعـوامل بـا
ـتـلـقّـيـة في اسـتـجـابـة األوسـاط ا

عموم قارات العالم.
2- إجـــراءات تــنـــفــيـــذيّــة تـــؤطّــر
اسـبـوعيـا أو شـهريـاً حـتى جتعل
ـعــدات مالئــمـة  وفي جـهــوزيّــة ا

مستواها األفضل .
وهـــذه صــــورة مـــشـــابــــهـــة جـــداً
لـلتـوجهـات اإلعالميّـة التي تـشاع
من أجـل إحــــــداث حتـــــــويــــــر  أو
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تــغــيــيـر   فـي مـا يــســتــقـبــله ذهن
ــألــوف ـــتــلــقّـي والــتي تـــمس  ا ا
عـلــيى مـدى فـتــرة زمـنـيــة مـحـددة
كالتي استغـرقتها وماتزال شؤون
سـتجد-2019 ڤايـروس كورونـا ا

مثالً.
ـوجب ادارة اجلودة تـنـفّـذ  هـذه 
; إوّلــهــمــا حــسب عــادة بـــنــمــطــ
الـــتــقـــو (كل شــهـــر او فــصل او
ســنــة) وثــانــيــهــمــا حــسب فــتـرة
ـــعــدّات اإلســـتــعـــمـــال وإظـــهـــار ا
ألعــــراض وعالمــــات تـــســــتـــوجب
اجـراء الـصـيـانـة وهي هـنـا دوافع
الــتــفـاعـل بــ اجملـتــمع ووســائط

اإلتّصال.
اط الـصيـانة 3- كل اجـراءات وأ
والسـيطـرة النـوعيـة واجلودة هي
إجـراءات واجبـة يراد مـنـها إطـالة
فــتــرة األداء الــقــيــاسي وإخــتــزال
مـــايـــســمّـى  مــعـــدالت الـــزمن بــ
األعطال. والـنمط الثـاني هو أقرب
لــــــــصـــــــورة اإلعـالم الــــــــوقــــــــائي
واســتــعـــمــال الــدوائــر اإلعالمــيــة
احلـاكـمـة لـلـمـتـجهـات والـعـنـاوين
ــــوضـــوعــــيّــــة ضـــمـن بـــرنــــامج ا
تـوجّــهـاتـهـا وشــعـورهـا بــإنـتـهـاء
مـــفــعــول مـــادة إعالمــيّـــة مــحــدّدة
وتـــــســــــويق أخــــــرى لـــــتــــــجـــــنّب
الـعــشـوائـيــة في مـنــصّـات اإلعالم

واألخبار.
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يـعـدو الـقـلم فـوق الـسـطـور   لـكنّه
اليوهن الـقوى مثـلما يفـعل الفأس
في احلُفر. فـكم من صفحـة بيضاء
نـاصـعـة تـسْـودُّ حـ يـجـري الـقلم
فـيـهـا كمـا يـقـول الكـاتب مـصـطفى
ـكن الـقول ـنـفـلـوطي.  و لـطـفي ا
بأنّ نصاعة محـتوى الكتابة يكون
أفــــضـل في بــــعـض األحــــيــــان من
عــذريّـة الـورق في صــورة األخـبـار
الـفـاضـلـة في مـؤسـسّـتـهـا وكـأنـنا

نستقر 
ــضـامــ ونـحن فـي إطـار أركـان ا
ادي فـي مديـنـة الـفارابي الـقـوام ا
وحــاجـــات اإلجــتـــمـــاع الــبـــشــري
ـتبادل فـيها. أو نـقترب والتـأثير ا
أيـضـاً ولــو بـالـتـمــنّي من سـجـايـا
مديـنة إفالطـون. لقـد كان إفالطون
(أو أرســـطــوقـــلـــيس ) الـــذي حــاز
ـصـارعـة مـرت في عـلى بـطـولـة ا
ـعرفة شبـابه يعـد الفـضيـلة هي ا
ـتـلـكون وإنّ الـفـضالء هم الـذيـن 

عرفة. القدر األكبر من ا
وهـنـا أردتُ أن أكـتب بـأنّ األخـبـار

الـفاضـلـة هي األحب واألقرب  اذا
مـا أسـعـدت جـمـهـورهـا بـالـنـتائج
ولــكن هـنــاك بـعــضـهــا تُــطـلق من
مــنـبـعـهـا وال تـريـد ذلك. وبـدالً من
نبع وتشكيل حالة اإلهتداء الى ا
صورة اسـتجابـة تلقـائيّة تـتجدّد
عــقــبـات مــتـمــرحـلــة ســهـلــة عـلى
صانـعيهـا وصعـبة على مـتلقّـيها.
وعــــنـــدمـــا نــــتـــحـــدّث عـن حـــالـــة
ـعـلـوماتي إنـسـيـابـيّـة لإلتـصـال ا
نـــقــــول; يـــجب خـــلــــوّ الـــنـــســـيج
اإلعـالمي (او حـــــتـى الـــــرســـــمي)
لـلـمسـيرة بـنـظر اجلـمـهور من أي
تـــقـــعّـــرات أو نــقـــاط عـــدم تــواؤم
ــانــعــات  التــلــيق بــتــســمــيــاته
وسـمــاته تــمــامـاً مــثــلـمــا تــنــتـقل
ـعـلـومــات عـبـر الـكـابل إشـارات ا
الـضوئي فـي اطار آلـيّـات هنـدسة
وعلوم اإلتـصاالت وآدارة اجلودة
ــقـال. ولــكي في مــضــمــون هــذا ا
يــتـجــلّى وقع اخلــبــر  في بــيــئـته
وإنعكـاس آثاره  نضع مـتغيّراته
ـتلقّي ـكن إدراكهـا وعلى ا التي 
أن يــرسـم صــورة ولــو بـــســيــطــة
لـوجـهتي الـيـق والـعلـم  وأيّهـما
أسـبق  مـثـلـما وردت عـن احلسن
البصري في ماقرأناه في الرواية.
وفي كلّ األحوال فـمنـابع األخبار
تـريــد  حتـقــيق مــا تـخــطط له في
إطار  توجّـهات إعالمهـا  الوقائي
ومـنــاقـلــة  أخـبــاره بـ األوسـاط
اجملــتـــمـــعــيّـــة وتــســـجـــيل أرقــام
نـــتــائـــجه ورسم مـــنــحـــنــيـــاتــهــا
وحتـلـيـلـهـا وإيــداعـهـا في الـسـلّـة
اإلعالمـــيّـــة لـــتــــشـــغـــيل الـــسالّت

األخرى لها.
ـــتّــجـــهــات وتــلك ومـــابــ هــذه ا
التـوجّهات تنـتظر بـعض شعوب
الــعـالم(غــودو) الـتــغـيــيـر لــيـؤلّف
كــتــابـه لــهــا وهي تــوّاقــة لــقــراءة
فـصــله األوّل ومن سـتــكـون جــهـة
الـــنـــشـــر وشـــكـل وألـــوان صــورة

الغالف.
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ـيّـة بــسـبب تـزاحم األحــداث الـعـا
وإتّـسـاع تـأثـيـراتـهـا نـحـتـاج الى
ادراك وفـك لـوغــاريــتــمـات اإلعالم
ـؤثّــر ولـو فـي مـعــادلـة حتــتـوي ا
اجلـــذور الــتـــربــيـــعــيّـــة لألحــداث

لكثرتها!

ي عـراقي - عضـو مـنـتخب { (أكـاد
تحدة). ملكة ا عهد الفيزياء في ا
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باشر انـتقال رؤوس األموال واسلوب االدارة يقـصد باالستثمـار االجنبي ا
ـلـكـية ـضيف لـه وذلك يتم  احلـديثـة والـتـكـنولـوجـيـا والعـمـالـة  الى البـلـد ا
مطـلقـة للـمشـروع االسـتثـماري الـذي يفـرض سـيطـرته ورقابـته على االدارة
ـضـيف او فـرع لـشـركـة أو والـتـنـظـيم كـتـأســيس شـركـة جـديـدة في الـبــلـدا
مصـنع تابع للشركـة االم  او قد تكون بصـيغة مشاركـة هذا االستثمار مع
ـشروع مـشتـركة استـثمـار وطـني (حكـومي او خـاص) وهنـا تكـون ادارة ا
امـا بـشـكل مـتـســاو او غـيـر مـتـسـاو. وتـتـركــز اهـداف هـذا االسـتـثـمـار في
ـمكـنـةوفي تمـت الـعالقـة االقتـصـادية والـسـياسـية حتـقـيق أعلى  االربـاح ا
ـا يـهـدف الى إبـعـاد ـضـيف مع الـبــلـد االم لـهـذا االسـتـثـمـار  ور لـلـبـلـد ا
مخلـفات التصنيع ذات التأثـير في البيئة من البلـد االم لالستثمار الى البلد
ـضـيف له  او قـد يـهدف الى جـعل هـذا الـنـشاط كـمـنـظـمةاسـتـخـبـارية له ا
ضـيف  فقـد جتتـمع جـميع تـلك االهداف اوجـزء منـها .  وبـالوقت بالـبلـد ا
ضـيف مجـموعة مـن االهداف من هذا االسـتثـمار اهـمها نفـسه فإن للـبلـد ا
زيـادة الـناجت احملـلي االجـمـالي وتـعديل الـهـيـكل االقـتصـادي لـلـبلـد وتـوفـير
فـرص عـمل لـلــعـاطـلـ واحلــصـول عـلى عـمـالت اجـنـبـيــة و حـصـول تـطـور
تكـنولـوجي ونقل اخلـبرات واالسـاليب الـعلـميـة في االدارة والصـيرفة  . ان
ـمـكـنـة يـتـطلب ان حتـقـيق اهـداف هـذا االستـثـمـار بـخـاصـة أعلـى االرباح ا
يأخـذ بنظر االعتـبار احملددات والقيود  الـتي تعوقه والتي تـتركز في العديد

سائل منها . من ا
االولى كلـفة عنـاصر االنتـاج بخاصـة اجور قوة الـعمل  فحـينمـا تكون هذه

الكلفة منخفضة تكون عامل تشجيع لقيام هذا االستثمار .
الثانـية انتـاجية عنـصر قوة الـعمل كلمـا كانت عالـية تكون عـامل جذب لهذا

االستثمار .
الثالـثة كلما كـانت معدالت النمـو االقتصادي عالـية تكون عامل حتـفيز لهذا

االستثمار.
واصالت والكـهرباء تكون عامل الرابعـة وجود بيئة حتـتية متينـة كالطرق وا

حتفيز لهذا االستثمار .
اخلـامـسـة كـلـمـا اتـسع حـجم الـسـوق ونـشط بـسـبب ارتـفـاع دخـول االفراد

كلما كان عامل تشجيع لهذا االستثمار .
الـســادســة ارتــفــاع مـعــدالت الــتــضــخم تــكـون عــامل غــيــر مــشــجع لــهـذا

االستثمار.
ضـيف لـسـياسـة حتـرير الـتـجـارة من شأن ذلك ان الـسـابعـة اتـبـاع البـلـد ا

يكون مشجعا لهذا االستثمار .
الـثـامـنة وجـود نـظـام اداري مـناسب يـغـيب فـيه الـروتـ بـخاصـة مـا يـتـعلق

شروع . باجراءات تاسيس ا
صرفية يساعد على جذب هذا االستثمار . التاسعة توفر التسهيالت ا

العـاشرة سـيادة  االسـتقـرار السـياسي واالجـتمـاعي واالمني يـساعـد على
اقامة هذا االستثمار .

ـالي يكـون عـامل تـهـديـد لـهذا احلـاديـة عـشـرة انتـشـار الـفـسـاد االداري وا
االستثمار .

الثانـية عشرة مـستوى استـقرار القوانـ والتشريـعات يكون عـامل تشجيع
لهذا االستثمار .

ثالـثـة عـشـرة انـتـشـار الـقـيم االجـتـماعـيـة الـبـالـيـة تـشـكل عـامل اعـاقـة لـهذا
ضيـف لهذا سـائل وغيـرها فـان على الـبلـد ا االستـثمـار . وفِي ضوء تـلك ا
االستـثمـار ان يعـالج ماهـو معـيق وسـلبي جتـاه هذا االسـتثـمار  وان يـعظم
ماهـو ايجابي ومساعـد على جذب هذا االستـثمار . وجتدر االشارة الى ان
لهـذا االستثمار مـساوىء اقتصـادية وغير اقتـصادية واجهت الـدول النامية
ا ان ـساوىء االقـتـصـاديـة اوال  الـتي اسـتـضـافت هـذا االستـثـمـار  من ا
االرباح هـو الهدف االهم لشركات هـذا االستثمار  فانه يـنبغي االنتباه الى
ان هذا االسـتثـمار يـجب ان يتـجه الى النـشاطـات االقتـصاديـة االساسـية 
ضـيف ـشـاريع غـيـر االسـاسـيـة في الـبـلـد النـامـي ا النه كـمـا مـعـروف ان ا
شاريع االساسية   وثاني لالستـثمار عادة تدر اعلى االرباح قيـاسا الى ا
ـسـاوىء انـسحـاب رؤوس امـوال شـركـات هـذا االستـثـمـار من الـبـلد هـذه ا
الــنــامي قـد يــؤدي الى حـدوث ازمــات مـالــيــة واقـتــصـاديــة مـثــال عـلى ذلك
اضي في دول النمور االسيوية بعد االنسحاب ماحصل في أواخر القرن ا
السـريع لتلك االموال مـنها  والـثالث قيام شـركات هذا االسـتثمار بـاعتماد
ـضــيف له او االعـتــمـاد عـلى ــال في الـبــلـد الـنــامي ا انـتـاج كــثـيف رأس ا
العـمالة االجـنبيـة الوافـدة  وكالهما ال يـؤدي الى معاجلـة البـطالة في الـبلد
ـسـاوىء هـو اذا كـان مــنـاخ هـذا االسـتـثــمـار في الـبـلـد ـضـيف  ورابـع ا ا
ضـيف كبير  قياسا الى حجم ناجته احملـلي او في القطاعات ذات التأثير ا
الكبـير على االقتصاد كالسلع االستراتـيجية فإن ذلك قد يقود الى سيطرت
سـاوىء غير االقتـصادية فهي ضـيف . اما ا االجانب عـلى مقدرات الـبلد ا
ا ـتـمثـلـة في انتـقـاص السـيـادة ور ـسـاوىء السـيـاسـية ا تـتـركز في اوال ا
الـتـأثيـر على الـقرار الـسيـاسي ومـثالـها شـركات الـنـفط االجنـبيـة في بعض
الدول النـامية  وثانيا قد ينـقل هذا االستثمار نوع معـ من التكنولوجيا ال
ـضيـف وحاجـته  وثـالـثـا قـد يؤدي الـى خلق يـتالئم مع خـصـائص الـبـلـد ا
فئات اجـتماعية مرتبطـة مصلحيا بشركـاته .  وعلى اساس ماتقدم بخاصة
اهداف هـذا االسـتثـمـار ومنـافـعه  وفِي ضوء الـواقع االقـتصـادي الـعراقي
ال في عـمـليـة التـنمـيـة وتدهـور قدرته االقـتصـادية بـخـاصة حـاجته لـرأس ا
وتشـوه الهيكل االقتصادي بوصفه اقـتصاد احادي اجلانب وتفاقم معدالت
الـبـطـالـة ..كل ذلك وغـيـره يـجـعل من هـذا االسـتـثـمـار أداة مـهـمـة لـلـنـهوض
ـنشودة . وجتدر االشارة الى ان هذا باالقـتصاد العراقي وحتقـيق تنميته ا
ــاضـيـة في الـعـراق وذلك االسـتـثـمــار قـد اتـسم بـالـضــعف خالل الـعـقـود ا
السـبـاب عـديـدة تـعـود بـعــضـهـا الى سـيـاسـات اقـتــصـاديـة سـابـقـة تـرفض
ــعـوقـات الــتـعــامل مع هـذا االســتـثــمـار والى وجــود الـعـديــد من الـقــيـود وا
االقـتصـاديـة والـقانـونـيـة واالجتـمـاعـية والـسـيـاسـية بـخـاصـة ضعف الـبـيـئة
اجلاذبـة لهذا االسـتثـمار التـي ذكرت سابـقا  ولـذلك كان التـعثـر والضعف
سمـة لتدفق هـذا االستـثمـار للـعراق بالـرغم من ان السـياسـات االقتـصادية
اضية بعد 2003  تقـود لتشجيعه.. لكن ما يالحظ خالل السـنوات القليلة ا
غـيـاب الـبـرنـامج االقـتـصـادي الـواضح وعـدم اسـتـقـرار الوضـع الـسيـاسي
واالقـــتــــصـــادي واالجـــتـــمـــاعـي الـــذي احـــدى اشـــكـــالـه االنـــفالت االمـــني
والـعـشـائـري في الـبالد . وفِي ضـوء مــا تـقـدم تـعـثـرت عـمـلـيـة  االسـتـثـمـار
وبالتـالي عملية التنـمية  وخلقت غيـاب االمن  للمستثمـرين غير العراقي 
ـعـوقـات وعـوامل ضـعـف جـذب هذا ـشـكالت وا وهـكـذا ازدادت وتـعـمـقت ا
االستثـمار وبخاصة بعد ان شهد العراق انعطافة خطيرة منذ منتصف عام
دن واراض عـراقـيـة   الحقًـا حتـريـرها 2014 تمـثـلت بـاحتـالل (داعش) 
ـال  والذي بـعـد تكـاليف بـشريـة واقـتصـادية بـاهضـة بـخاصـة الشـهداء وا
شكل حتـديا خطيرا لـلتنمـية واحلياة عمـومًا . وعلى اساس مـا تقدم يصبح
كـان اصالح احلياة الـسيـاسيـة واالقتصـادية واالجـتمـاعية من الضـرورة 
واالمنيـة والبيئـية بغية جـذب هذا االستثـمار لكي يكون اداة لـلتنمـية واهمها
اوال اصالح السـياسـة االقتـصاديـة بخـاصة في اعـتمـاد برنـامج اقتـصادي
ــنــضــبط  وثــانـــيــا اصالح الــهــيــكل واضـح كــنــظــام اقــتــصــاد الـــســوق ا
ا يـجعل االقـتصـاد متنـوع ونشـيط وان يتجه هـذا االستـثمار االقتـصادي 
شـاريع االنتاجية االساسية  و اعادة تأهيل البنية التحتية لالقتصاد الى ا
صرفي  ورابعًا الية والنقدية بدءًا باجلهاز ا  وثالـثا اصالح السياسات ا
اعتـماد سياسات جـادة لتحقيق االسـتقرار االمني والسـياسي واالجتماعي
في الـبالد  وخـامـسًـا مـعـاجلـة جـادة النـتـشــار الـقـيم االجـتـمـاعـيـة الـبـالـيـة
مارسـات السلبـية من بعض الـعشائر  وسـادسا اعطاء افـضلية بخـاصة ا
ال االجنـبي  وسابعا الزام شركات ال الوطني مع رأس ا شـاركة رأس ا
هذا االستـثمار بتشغيل العـمالة العراقية بعـد اجراء تدريبهم وتأهيلهم  مع
ـنفـلت لـلـعمـالـة االجـنـبيـة  وثـامـنا اعـادة الـتـفاوض مع ايـقـاف االستـيـراد ا
الـشـركـات االجـنـبـيـة الـنفـطـيـة (جـوالت الـتـراخـيص) الـتـي شـابـهـا الـفـساد

ايضمن احلقوق للعراق . و
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هـرجان لن يـنعقـد هذا الـعام بسـبب جـــائحـة فيــــروس كورونا لـكنهم أعـلنـوا عن مواعيـد جديدة في وسـيقي يوم اخلـميس أن ا أكد منـظمـو مهرجـان كوتشـيال ا
نيسان 2021.

ـوسيقيـة في العالم التي جتـذب نصف ملـيون مشاهد ـهرجانات ا وفي وقت سابق هذا العـام  حتديد مواعـيد جديدة إلقـامة مهرجـان كوتشيال وهـو أحد أكبر ا
وسيقى الريف في الفترة من نيسان وحتى تشرين األول. هرجان ستيدج كوتش  إلى موقع في الهواء الطلق في صحراء كاليفورنيا وكذلك 

ستجد.وقـالت شركة جولدن فويس سؤول في مقـاطعة ريفرسـايد ألغوا يوم األربعـاء حدث أكتوبر تشـرين األول بسبب استمـرار اخملاوف بشأن فيروس كـورونا ا لكن ا
نظمة للمهرجان في بيان يوم اخلميس ”لدينا كل النية للعودة في عام 2021. ا

قرر أن يُعقـد مهرجان ستيـدج كوتش في الفترة من 23 إلى 25 أبريل نيسان 2021. وقالت الشركـة إن تفاصيل عروض 2021 سيتم اإلعالن عنها في وقت الحق ومن ا
باعة لعام 2020 سيتم استخدامها في عام 2021. وأن التذاكر ا

قرر أن تتضمن عروض  2020مغني البوب فرانك أوشن وفرقة ريدج أجينست ذا ماشيند “ومغني الراب ترافيس سكوت. وكان من ا

رسالة لوس اجنلوس
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قصة قصيرة 

تشابهة الهادئة وأشكالها الغريبة ا
الــــتـي لم تــــأت بــــالــــصــــدفــــة وقف
مـنـدهــشـاً مـصـدومــاً بـيـقـ غـريب
أمام مليكانة لونت باألبيض إتخذت
ــة بـحـزن هــيـئـة شــابـة سـاهــمـة حـا
شـفــيف وضع عـلى وجــهـهــا الـبـارد
الصـموت مكـياجـاً مجـنونـاً باأللوان
الـنابـضـة ببـهـجة احلـيـاة وروعتـها
ألبـسـوها بـدلة زفـاف بـيضـاء خالبة
ذات صــدر مـكــشــوف يـفــضح تــفـتح
الـتــفـاح حتت بـدلــة الـعـرس كــأنـهـا
إيـنانـا بـصدرهـا الـعاري كـالـينـبوع
ـاء الـعـذب وهـو عـروس مـثـل نـبع ا
ـاء ينبوعـها ذلك ما شفت به ظمىء 
عة روحه في نـظراته وما أوحت به
ـتيم بـحـركـاته قلـيـلة بـسـاطـة قلـبه ا
الــصـبـر مـا به من حـب جـعـله قـلـيل
الصبر وأنا مـثله أكون قليل الصبر
ــا أحــمـله مـن حب تــذكـرنــا بــعـالم
شـرقي مـأخـود من ألف لـيـلـة ولـيـلة
راح يــعـاتـبــهـا بــشـدة لـتــأخـرهـا عن
ودة احملب موعـد الزفـاف عاتبـها 
حلـبيـبه وهي واقـفـة خـرساء بـلـهاء
جــامــدة بــبالدة كــبـيــرة ثــغــرهـا ذو
الـشـفـتـ احلــمـراوين الـصـغـيـرتـ
الــرفــيــعـــتــ يــفــتــر عن إبــتــســامــة
بالسـتــيـكـيــة بـاردة بـاردة وبــعـيـدة
ــتـــبــضـــعــون ونــائـــيــة جتـــمــهـــر ا

ـتــاجـر ــتــبـضــعـات وأصــحــاب ا وا
وأصــــــحـــــــاب صالت الــــــتــــــســــــوق
وأصحـاب دكاك الـسوق وأصحاب
الــبــســـطــات والـــبــنــات اجلـــمــيالت
الـنــاهــدات والـصــبـايــا الــطـافــحـات
اغــراءً وأغــواءً وشــهـوةً والــفــتــيـات
ـتـغـنـجـات وأمـهـاتـهن الـسـمـيـنـات ا
بــعــبـاءآتــهن الـســود يــتـفــرجن عـلى
خـــروج صــاحِـبُ الــدُّكَّـــانِ الــذي راح
يــكــيل الـســبــاب والـشــتــائم الالذعـة
لـــلــرجـل لــكـي يــتـــرك دمـــيـــة عــرض
مالبس العروس حـتى ال تتسخ بدلة
الـعـرس الــغـالـيـة الـثــمن وتـتـلف لم
يـسـتـجب الـعسـكـري بـرتـبـة الـعـقـيد
ركن مـظلي لـنداءات صـاحب الدكان
دفــعه الـــشــاب الــيــافع بـــعــنف لــكي
يــغــادر من أمــام مــتــجــره الـضــابط
رابط اجلـأش والـقـدم واقف بـهـيـئـة
ـسـتــعـد لـلـمــنـازلـة عــاد يـحـتـضن ا
انيكان الـبالستيكي بزي العروسة ا
بـــحـــنـــان هـــائـل أخـــذت احلـــضــور

الدهشة 
وأخذت النسوة والصبايا والفتيات
يـبـتـسـمن وهـن يـنـظـرن بـأسـتـغـراب
ــزوج بـاأللم واحلـســرة والـنـسـاء
الـــبــديــنـــات تــغــشـــ بــعـــبــاءاتــهن
ضـاحـكـات صـارخــات مـتـغـامـزات
ومتـنادسـات والـفتـيات الـصغـيرات

بــعــمـــر الــورد وضــعـن مــنــاديـــلــهن
الــورقـــيــة يــغــطــ شـــفــاهــهن وهن
ــفــضــوح فــوق يــخــفــ شــغــفــهن ا
ستغربة ثيرة ا بتسمـة ا شفاهن ا
عــنـــدمــا صب الــكــولـــونــيل جــنــونه
عـلـيـهـا وقـبـلهـا بـلـهـفـة هـائـلـة قبل
يـبــاب شـفـتــيـهـا الـبالســتـيـكي ضم
وجهها بيديه الرقيقت السمراوين
ــكــتــنــزتــ وأمــتص مــد شـــفــتــيه ا
شفتيها البالستيكيت برقة لم تمد
شـفـتـيـهـا الـرافـيـعـتـ قـبـلـهـا قـبـلة
طـويلـة ورقيقـة وعمـيقة ودافـئة كان
صوت تقبيلـه لها يشبه شهرزاد تلك
ــسـكي ــقــطــوعـة مــوســيــقـيــة لــر ا
كـــورســــاكـــوف ذكــــرتـــنـي قـــبــــلـــته
" شـهـد العـاطـفي ب لـلـمانـيـكانـة بـا
مس بيل " و ليجمان " الذي ظهر في
ــســـألــة الـــكــبـــرى ) الــذي فــيـــلم ( ا
أخرجه الفنان " مـحمد شكري جميل
" تـــــــقـــــــول فـــــــيه " مـس بـــــــيل "  ل
"لـيـجــمـان": " أنت مـسـتـحـيل. . . وال

اذا أحبك ". .  أدري 
أنــقــطع الــتـيــار الــكــهــربـائـي ضـمن
بــرنــامج الـــقــطع اجملـــدول ســكــتت
ـــصــلـــ وأمـــامـــهم وهم أصـــوات ا
يؤدون صالة الـتراويح في اجلوامع
الـثالثـة واللـيل الربـيعي بـهي رقيق
يـــلــفــنـــا وهــذه الــشـــوارع والــهالل
الـكـسـول يـطـالع مـا يـجـري من وراء
عتمة في هذا اجلو سمائه الزرقاء ا
الــربــيـعي احلــزين بــسـبـب جـائــحـة
ـتـجـمـهرون كـورونـا فـتح الـشبّـان ا
مـصابيح هـواتفهم الـنقالـة وبضوء
ومـيض مـصـابيـح الهـواتف الـنـقـالة
شــغل أصـــحــاب صــاالت الـــتــســوق
ــتـــاجــر الــكــبــيـــرة والــصــغــيــرة وا
مولداتهم الكـهربائية أضاءت عيون

الناس كالشموع 
ــكـان ومـيض فــضي ســاطع غــمـر ا
عـادت األضـواء خـجـلـة داخل مـيدان
الـسـوق كــان الـعـقـيــد الـركن مـظـلي
مـثل نـقـطــة مـضـيـئـة في قـلب عـتـمـة
أسـواق الـفـنان حـسـ نـعـمـة ضوء
عينيه السومريت يلف وجه الدمية
الـبالسـتـيكـيـة بـضيـاء دافء بـحـن
جــــارف فك أشــــتـــبــــاك ذراعــــيه من
خـصـرهـا بـحـنـان وانـسـحب بـلطف
قل نظيره ثم غادرها يائساً حزيناً
ومنـكسراً الـشبّـان يلـتقـطون صوراً

معي بهواتفهم النقالة 
ـتـجر أشاهـد نـفــــــــسـي في مرآة ا
وأنــا أنــســحب بـــكــــــــامل قــيــافــتي
الـــعـــســـكــريـــة مـن أمــام دكـــان بـــيع
وتأجير بدالت األعراس رحت أتذكر
ـــــشــــؤوم فـي حــــرب ذلـك الــــيـــــوم ا
الثماني سنوات ح أصبت بشظية

في خصيتي.

نـحن في شهـر رمضـان بدايـة األيام
الـعــشــرة األخـيــرة مـنه جــرت عـادة
النـسوة عـلى اخلروج لـلتـبضع بـعد
تـناول طعـام اإلفطـار أراهن قادمات
ــــديـــــنــــة يـــــســــعــــ مـن أقــــصـى ا

ســومــريــات جــمــيالت يــخــرجن إلى
األســــواق حتت وهـج الـــنــــيــــونـــات
ـسـاء الـربـيعي الـسـاطـعة في هـذا ا
أيــــام غــــروب شــــهـــر آيــــار نــــســـاء
كـثيـرات; أمهـات مرتـديات مالبـسهن
الوقـورة بألـوانهـا البـسيـطة يـسرن
فـوق أرض الـسـواد بـوقـار زاه براق
يــــتــــمـــايــــلـن جـــذالت ســــعــــيـــدات
ضـــــاحــــكــــات غـــــامــــزات المــــزات
ومـتنادسـات حتت وميض مـصابيح
أنـارة الـشـوارع حتف بـهن بـنـاتـهن
الـنــاهــدات الــعــاشــقــات الـكــواعب
اللـواتي يـرفـلن في احلريـر األخـضر
الــزاهـي لــلـــغـــايــة بـــعـــضــهن وراء
أمــهـــاتن يـــبــديـن كــبـــقــرات ســـمــان
يتمتّعن بصحّة جيّدة يكتف بتأمّل
احملـالت من حـولـهن بـعــيـون غـبـيـة
والــعـذراوات مــنـهن يــتـطــايـر شــعـر
رؤوســـهن ذي األلـــون: الـــنــحـــاسي
والــكــســتــنــائي والــتــوتي وبــلــون
الـشــوكـوالته مـتــمـايالً مع نــسـمـات
الــربـيع احلـلـوة الــتي تـهب من نـهـر
الفرات القريب والبنات الالئي على
أبواب الـزواج يـبـدين مـثل حـوريات
الــبـحــر مالبـســهن بــألـوان بــحـريـة
منعـشة جتعلهن يـبدين فاتنات وهن
يـــضــعن مـــســاحـــيق الــتـــجــمل ذات
األلـوان الــبـراقـة عــلى وجـوهـهن مع
الــكـــثــيـــر من الــكـــحل األســود فــوق
نهـايـات جـفـون أعـيـنـهن الـسـومـرية
ذات الــظالل الــبــنــيـة بــلــون الــطـ

يـتربع فـوق جفـونهن لـون قزحي من
الـظالل هـو مــزيج من ظالل الـعـيـون
ــعـدنـيـة الـفــضـيـة وظالل الــعـيـون ا
جتـعل عيـونـهن تبـدو قـاسيـة كـلهن
يتـجـولن داخل األسواق مـتـبضـعات
ومـتبخـترات ومغـناجات ومـنتظرات
البس فــوارس األحالم  يـــلــبـــسن ا
حالت ررن  ذات األلوان احلادة 
البس النـسـائيـة بفـسـاتيـنهن بـيع ا

ذوات الــــلــــون األصــــفــــر اجلــــريء
ـشـرق عــلـيـهن يــجـعـلـهن األصـفــر ا
جــــمـــيـالت حـــيــــويـــات فــــرحـــات
مـشــرقـات ونـضــرات كـالــفـراشـات
بحلـلهن الصفر الضـيقة والواسعة
ــعـــروضــاتــهــا يــقـــفن لــيــحـــدقن 
بنظرات غريبة منتزعة من أعماقهن
ـكن التعـبير عنـها أو سبر التي ال 
أغـوارهـا وأخـريـات ألـوان ثـيـابـهن
ذوات تـــكــثـــيف لــوني عـــال وقــسم
مـــنــهن جتـــد ألــوان مـــا يــســـتــرهن
بــاهــتـــاً ضــوضـــاؤهن وضــوضــاء
ألوان مـالبسهن تـشعّ طاقات غـريبة
كـفيـلة بـأن تـقيم ثـورة ثـورة ناعـمة
تـفـتَّن شـبّـان مـديـنـة سـومـر والـقرى
اجملــاورة الــقــريــبـة مــنــهــا والـذين
حــضــروا هـذه الــثــورة لـيــشــاهـدوا
مـتـحــسـرين أجـســادهن الـرجـراجـة
الــبـــاذخــة احلـــضــور يـــتــبـــعــوهن
زرافـات زرافات أنى اجتـهن نتـيجة
هذه الثورة اجلميلة يتغنون سطراً
من بيت" أبوذيّة " غناه مطرب ريفي
عـراقي مـعــروف من مـديـنــة الـثـورة
بــبــغــداد( حــســ ســعـيــدة ): ( إلك
شـــــمس بـــــوسـط روحي ولـك ظل )
مـتـعـددة ومـثــيـرة ومـرغـبـة حـركـات
ـغـريات فـتـيـات سومـر اجلـمـيالت ا
بــــشـــفــــاهــــهن احلــــمـــر اجلــــذابـــة
وبـصـدورهن الـنـاهـدة وأجـسـادهن
الرشيقة بامتالء مغر قلبي مكسور
يأنس بدفء حضورهن الساخن لم
أعش حـيـاة عــاطـفـيـة مــسـتـقـرة في
زمن نـــــشـــــأتـي األولى مـــــرارة ذلك
ترافقني على أمتداد سنوات عمري
هــكــذا أنــا بـال رتــوش حــيــاتي في
خريفـها اآلن. أجدها مـوجعة نازفة
كـــجــرح تــتـــســرب مــنـه الــدمــاء وال
ـكنـني إيـقـافهـا أجـولُ كلّ صـباحٍ
ومـسـاءٍ بــالـضـيـاع عــرفت اخلـيـبـة
وعـرفتـني باكـراً كنت طـوال حياتي
خائـباً وضـائـعاً وحـتى هذا الـيوم
الذي عـبـر فـيه عـمري صـوب مـغرب
حـيـاتي مـا بـعـد اخلـمـسـ عـاماً ال
نـور في آخر نـفق الـعـمـر ال حبـيـبة
قبل غـروب الـعمـر أتـنقل مـن خيـبة
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تتكسرُ الكلماتُ فوق شواردِ الغيماتِ
ـوجِ أقـدامـاً الى أرضٍ حتــفـرُ في مـتــونِ ا

تناهتْ
كلما عنَّتْ وجوهُ صغارِها

نَثَرَتْ على دربِ الرجوعِ غبارَها
هـل كـانَ ثــمــةَ خــطـوةٍ حــفَــرَتْ عــلى جــلـدِ

دينةِ ا
سالفَ اآلناءِ 

وجهاً باتَ يكبرُ في اضطرابي
أو نبوعِ طفولتي

ـــواكبِ ذلكَ احلـــزنُ مـــا زالَ في ســــربِ ا
وشّى بالسالسِل ا

ذلكَ االلمِ الذي يختالُ في زهوٍ 
يسربلُ كلّ أورادي
وأغنيتي األخيرةَ

كيفَ نُكمِلُ عمرَنا في جلّةِ الليلِ البعيدِ
هناكَ حيثُ تعجُّ  بالرمقِ األخيرِ 

ةِ دنِ القد نواجذُ ا
ينطوي كلٌّ على مكنونِهِ

ال ظلَّ لألشياءِ
لألشخاصِ
للتاريخِ

للنهرِ االسيلِ
لنزوةٍ طافتْ على خشبٍ تقدّسُهُ النساءُ

بجّلِ حتفُّهُ باآلسِ والشمعِ ا
ال سماءَ لكي نُصلّي حتتَ مثواها
تنزُّ شتاءَها فوقَ اخليامِ مرارةً

وتَ انثياالً وترقرقُ ا
قدّسِ قلتُ للعرقِ ا

دَعْ لنا أكذوبةً لنرصّها فوقَ القفارِ

نحفُّها بالسَعْفِ 
نحشُو عِذقَها تمراً وزهراً

قدّسِ قلتُ للعرقِ ا
دعْ لنا وهماً لنرسمهُ على جسدِ احلقيقةِ

ثم نرجُمهُ
نُلَفّقُ للزمانِ ثوانياً أخرى
نوشّيها بأكوامِ اجلماجمِ
َ بواكياً ثم نركعُ تائب
ِ ال دربَ في قعرِ السن

وج كي نخطو يشق وجه ا
لنعبرَ للمساءِ

معلّقونَ على ثيابِ الريحِ
أوداجاً مقعرةً

سنيناً تنبري حمقى كما كنا صغارا
لم تـزلْ تـطــوي هـواجـسَـنــا وحتـشُـرُنـا بال

وجلٍ

رقيقاً
لم تزلْ أصواتُنا مسجونةً ب السنابكِ

نقتفي أثرَ الذي يأتي 
وال يأتي

ونوقدُ حلمنا للصبحِ كي يزهو
فال يزهو

َ دينة مائج ونركضُ ب أرجاءِ ا
تردُّنا األقدارُ من دربٍ إلى دربٍ

ومن قفرٍ الى قفرٍ
ومن بردٍ الى بردٍ

ومن جوعٍ إلى خوفٍ
ندورُ كما تدورُ مياهنا 

نسالً كبا دهراً
وطوّفَ في شراعِ الريحِ

أوراقاً
.. بال وطنٍ

في غفوة ليلة أمسٍ  فجأةً 
خرجت روحي عن جسدي
وطارت جتوب دول العالم
وتقارن بينهما ايهما اجمل

 لغاتهم اخملتلفة ومذاهبهم وب
تعددة التي تباعدت بينهم ا

في التنقل والتعارف والتقارب
اال بحصولهم على جوازات للسفر
وها هو كورونا يحقق احالمهم

بابعاد االسرة عن بعضها البعض
كما ترغب سياسات الدول الكبرى

ما الذي يحدث يا ترى!
عامل والتجمعات  دارس  وا ا
سارح مغلقة الثقافية في ا

 الدول بينهم البحر ومنع السفر ب
وتى حتى ال تستطيع توديع ا
بحجة عدوى وباء كورونا
الذي ال تعرف مصدره

 عجباً والذين صنعوا الصواريخ 
والسفن واالقمار الصناعية 

عاجزون عن ايجاد لقاح ضد العدوان
أم ان هناك ما يخفيه السادة الكبار
عن البشرية من االعمال الشيطانية

ملكة   الجله حلمت روحي 
تحدة اجلديدة أشور  ا

التي اقامها  أشور كبير االلهة 
في زمن قد لألشوري

عندما شطر جسد الهة الشر تيامت
الى شطرين صنع منها االرض والسماء
مزوج بدمها صنع االنسان   ا ومن الط
لكة واحدة ليكون حراً بلغة واحدة و

ال تفـرق بينهـما احلواجـز او حكومات والـعائلة
 الواحدة متوحدة  ال تفرقها
احلدود وال جواز سفر للعبور
وعندما نهضت من غفوتي 
اريد النهوض لكي امشي...

تسمرت قدماي في مكاني واصبحت 
مثل صنم  واقــف في مكــــاني يتــطلع نـحو 

 لتحقيق حلمي السماء الزرقاء
ملكة أشور متحّدة توحد الشعوب?
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إلى ضـيـاع ومن ضـيـاع إلى خـيـبة
ا قرأته لم أك مـجنـوناً حتى أؤمـن 
فـي ســــنـي شــــبـــــابي لــــنـــــيــــكــــوس
كـازانـتزاكـيس: " بـقـلـيل من اجلـنون
نـغـيـر الـعـالـم " سـومـر مـديـنـتي في
أرض اخلراب مدينـتي التي أحبها
وأحـبُ درابــــيـــــنــــهـــــا وأزقــــتـــــهــــا
وشــورعــهــا وبــيــوتــهــا وتــرابــهـا
ونـــاســـهـــا ونـــخـــيـــلـــهـــا ونـــصف
جـــوامـــعـــهــــا; جـــامع فــــالح بـــاشـــا
الـسـعـدون الـكـبـيـر وجـامع مـعروف
آغـا وجــامع فـالح بــاشـا الـصــغـيـر
تــــؤذن اآلن لـــصالة الــــعـــشـــاء أمـــا
جـوامعـها الـباقـيـة فقـد أنقـطع عنـها
الــتــيــار الـــكــهــربــائي ضــمن جــدول
برمج جامع الـشيخ عباس القـطع ا
 وجـــامع الـــشـــيـخ حـــسن وجـــامع
ــدو الــست لــنـــدا وجــامع فـــلــيح ا
أنهض من خـراب وأنتهي في خراب
آخـر جديد بـضمـير متـعب أثقله ألم
احلب وخـيـانـة احلــبـيـبـة احلـبـيـبـة
الـتي أشـتاق لـعـيـنيـهـا اخلـضراوين
كـثـيــراً لـضــحـكـتــهـا الـشــمس الـتي
تشـرق على قـلبـي توقـظه من غفـلته
أستيقظ من خيبة الذات وانطفئ في
كان حيث أجد نـفسي بعيداً خيبـة ا
ؤدي عنـها في قلب ظلـمتي الدرب ا
حلــبـيــبـتـي نـفــسه وكل مــرة أضـيع
إلـيـهــا وتـردني الـنـاس إلى نـفـسي
إلـى صـوابي يـعـودون بي من حـيث
لؤني احلزن واأللم  ذهبت إليـها 
ألم يـنته بي أن أعيش خـيبـة البحث
عن خـطيبـتي التي هجـرتني في هذا
الـعـالم الـغـريب عــني بـعـد إصـابـتي
بـحرب الثـماني سـنوات بجـرح غائر
في رجـــولــتي يــاألـــهي! كــيف أبــدل
ـعـطـوب? وحـده الـتـجـوال جـسـدي ا
بـحـثـاً عن وجـهـهـا احلي بـ وجـوه
ـدينة أبـحث برغبة من في شوارع ا
تنـبع من الـقـلب من قـلبي الـشـغوف
بـحـبــهـا قــلـبي الالمـتــنـاه بـحــبـهـا
ـدينـة عن وجهـها أفـتش في سوق ا
وأســأل وجــوه الــنــاس عــنــهــا أرى
رجالً مثلي عبـر صوب مغرب حياته
التي نـافت عـلى اخلمـسـ سحـنته
مثل سحنة أي عراقي متعب يرتدي
بزة عـسكـرية خـضراء الـلون حـليق
الــشــعــر والـلــحــيــة بــشــارب أسـود
كـثـيف جمـيل وخطه الـشيب كـشارب
عــلـي الــســبــاعـي يــعــتــمـــر بــيــريــة
عسـكريـة خضـراء اللـون تتـوسطـها
مـظـلـة بـلــون الـنـحـاس يـحــتـضـنـهـا
بــعـنــفــوان جـنــاحي نــســر نــحـاسي
اللون ينتعل بسطاالً رومانياً أسود
الـلـون يلـمع بـشـكل غريب يـتـمـنطق
بـنطـاق عـريض بـلـون أوراق شـجرة
الــزيـــتـــون يــتـــوســطـه نــســـر قــوي

وتـربـعـت عـلى كـتـفـيـه الـعـريـضـتـ
رتـبـة عـقـيـد ركن مـظـلي يـعـلق عـلى
صــدره من اجلـــهــة الــيـــســرى فــوق
الـقـلب أوسـمة الـشـجـاعـة من الـنوع
الـــعـــســكـــري ومـن الــدرجـــة األولى
تـــذكــرت أوّل أحـــتــكـــاكٍ فــعـــليّ بــ
اجليش الـعـراقي والـشـعب الـعراقيّ
كــان عــام ألف وتــســعــمــائـة وثـالثـة
ــذبـحــة سـمـيل وثالثـ مــيالديـة 
ضـد اآلشـوري الـعراقـي بـإشراف
مــبــاشــر من الـــفــريق بــكــر صــدقي
يــسـيـر قـبــالـتي في الـســوق بـهـيـبـة
ــنــتـصــر هــذا الـرجل الـعــســكـري ا
اخلــــمــــســـــيــــنـي أفــــقــــدنـي سالمي
الـداخـلي كسـرني اسـتغـربت نحن
في فتـرة الـسلـم وكل حروبـنـا حلّت
أوزارها مـنذ زمن بعـيد جداً وجدت
نــفــسي اآلن بـــعــيــداً عن حــبــيــبــتي
وظــلـمـتي قـريــبـاً مـنه حتت أضـواء
مـحالت أسواق الـفنان حـس نـعمة
الــتي حتـتــضن كـونــاً من األجـسـاد
ـتاجـر الصـغيـرة لبيع يتـجول ب ا
ــــــر قــــــربي مـالبس الــــــنــــــســــــاء 
الـكـولـونـيل بـبـدلـتـه اخلـضـراء كان
ــــفـــضّـل عـــنـــد الـــلــــون األخـــضـــر ا
نــــابـــلـــيـــون وأرتــــبط هـــذا الـــلـــون
بــاإلمـــبــراطــور الــرومـــانيّ نــيــرون
وأصــــــــبـح لــــــــون اإلسـالم وكــــــــان
ـانيّ غـوته يـعـتـبـره الـفـيـلـسـوف األ
ـتــوسّـطــة وأصـبح لــون الـطــبـقــة ا
األخـضـر هـذه األيّام رمـزاً لـلـقـضـايا
ر الـبـيـئـية ومـهـمّـة إنـقـاذ األرض 
الـعــقــيـد مــتــبـخــتــراً بـعــصــاه أمـام
مـانـيـكـانـات من الـبالسـتـيك الـبـرّاق
األمـلس النـظيف يتـفحص بـنظرات
ـالبس الـكـبـيـرة حـادة دمى عـرض ا
والصغيرة بطـريقته العسكرية التي
جبل عـلـيهـا تـلك هي نظـراته لـغته
ـانـيـكـانات الـتي يـتـحـاور بـهـا مع ا
الـــطــــويــــلـــة والــــبـــاردة والــــبـــارزة
الـــتـــضـــاريس نـــظـــرات صـــامـــتــة
مسـكونة بـالشجـاعة واحلزن سواد
عـيـنـيه عـمـيق صـمـوت ومـتـسائل
فــيه عـمق أســود شـاسع وفــسـيح ال
نهـايـة له يحـدق على كـتـيبـة الدمى
ـنــتـصـبـة أمـامه كــاجلـنـد تـهـذبـهـا ا
األلـوان احليـة والبـهـيجـة مـتكـدسة
ومـتـراصـة بجـانب بـعـضهـا بـعـضا
تـــمــارس بـــقــوة وجـــودهـــا الــزاهي
واجلمـيل على مـشـاعر من يـراقبـها
ـانـكـانات بـاألصـفـر الـكـئيب لـونت ا
الــفــاحت الــلــون وبــقـعـت بــضــربـات
لــونــيه حــمــر مــعــتــمــة مــتــنــاغــمــة
ومنـسـجمـة باحلـجم عـلى مسـاحات
وجــوهـهــا لـتــكــون مـتــنـفــسـاً لــهـذه
زدحمة كأنـها تطل علينا احملالت ا
من سـطح الـقـمـر غـزارة من األلـوان
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تـوفي بـطل العـراق الـسـابق بـلـعبـة بـنـاء االجـسام كـاظم خـيـون بـعـد اصابـته بـعـيـار ناري
عشوائي.

وقـال رئـيس االحتاد الـعـراقي لبـنـاء االجسـام فـائز عـبـد احلسن إن احتـاد بـناء االجـسام
تلقى خبراً مفجعاً  بوفاة البطل العراقي السابق كاظم خيون.

ـنـيـة قبل سـاعـات اثـر اصـابته بـعـيـار نـاري تائه  وأوضح عـبـد احلـسن أن خيـون وافـته ا
واساة الى مؤكداً ان االحتـاد العراقي لـبناء االجـسام واللـياقة البـدنية يـتقدم بـالتعـزية وا

الوسط الرياضي بهذه الفاجعة.
يذكر ان خيون مثل العراق في احملافل الدولية وحصد العديد من البطوالت احمللية.
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تــواجه الـلــجـنــة الـتــطـبــيـعــيـة في
االحتاد العراقي لكرة القدم ضائقة
مالـية كـبيرة بـسبب الـظروف التي
تـــشـــهــدهـــا الـــبالد في ظـل األزمــة
االقــــــتــــــصــــــاديــــــة وجــــــائــــــحـــــة

نخب الوطني العبون من فريق ا

‰U¹b½u*«  UOHBð w  s¹b «d « œuÝ√ œÒbNð WO U*« WIzUC «
نـتخب الـوطني كـورونا.ويـنتظـر ا
لـكرة الـقدم اسـتحـقاقـات مهـمة من
مـبـاريـات وديـة وخـوض مـبـاريـات
ــؤهــلــة ــزدوجــة ا الــتــصــفــيــات ا
لـــنــهــائـــيــات كـــأس الــعــالم 2022
وكــــأس آســـيـــا 2023. وبــــحـــسب
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االســــتقـرار الفني اساساً لـعملنا
الكــات الــفــنــيـة وتــعــامــلــنــا مع ا
واالداريــــــة خملــــــتـــــــلـف الــــــفــــــرق

الرياضية التي تمثل النادي) .
ــنـــطــلق وتــابـع ( لــذا ومن هـــذا ا
الك الــتــدريـبي جــددنـا الــثــقـة بــا
ـدرب لـفــريق كـرة الـقــدم بـقـيـادة ا
مظـفـر جـبار والـذي نـؤمن بـقدرته
على عمل نقلة نوعية في اداء كرة
احلـدود نـســتـطـيع مـعـهـا حتـقـيق
ـراكـز افـضل الــنـتـائج واحــتالل ا
ـوسم ـتـقـدمـة في سـلم تـرتـيب ا ا

قبل) . ا
وب  تيمور (بدأنا اليوم بتجديد
ـمـيزين عقـود عـدد من الالعـبـ ا
درب  حيث حدد وبحسب رغبة ا
مــايــقـارب 16العــبــاً من تــشـكــيــلـة
ـاضـي لـتـمــثـيل الــفـريق ــوسم ا ا

قبلة) . في الفترة ا
ـدرب وفي ســيــاق مـنــفـصل أكــد ا
واحملـلل الـريـاضـي جمـال عـلي ان
االســتــثــمــار هــو أفــضل احلــلــول
لــــلــــمـــشــــاكل فـي كـــرة الـــــــــــقـــدم

العراقية.
وقــال عــلي  إن الــكــرة الــعــراقــيــة
الية عادة ما تعـاني من االزمات ا
بــــســــبـب اعــــتــــمـــــــــــادهــــا عــــلى
مـــــــصــادر الـتـمـويـل احلـكـومـيـة
ـادي لــــــــذلك تـرى ان وضــعـهــا ا

غير مستقر.
ـــشـــاكل وأضـــاف ان أفـــضل حـل 
الــــعــــراقــــيــــة هــــو الـــلــــجــــوء الى
االسـتــثـمـار من خـالل فـتح أبـواب
الـنــادي لـلـمــسـتــثـمـرين والــتـجـار
وكـذلـك االعـتــمــادات عـلى واردات
ـباريات كـمورد دخل يـساهم في ا

الية. تخفيف األعباء ا
جتــــدر اإلشـــــارة الى ان األنــــديــــة
الـعــراقــيـة هي انــديــة مـؤســسـات
وتـــــعــــتــــمــــد عــــلـى الــــوزارات في

تمويلها.

البـطـــــــولـت في مـواعيـد مالئمة
تـــوفــر فـــرصــــــة لـــلــمـــنــتـــخــبــات

شاركة. ا
كــــمــــا تــــمـت خالل االجــــتــــمــــاع
ـنــتـخــبـات مــنــاقـــــــشــة بـطــولــة ا
ــبــيـة الــثــانــيــة الـتـي كـان من االو
ــفــتــرض أن تــنــطــلق فـي ايــلـول ا
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حازم تيمور

ســــــــابـق الوانـه في ظـل الــــــــوضع
تازم بسبب جائحــــــة كورونا. ا

WO U*« W “ô« 
ـالــيـة بــكل تـاكــيــد تـبــقى االزمــة ا
الـــــشـــــغل الـــــشـــــاغل  لـــــلـــــنــــادي
ـعـتـمـدعـلى  اجلـهـة الـراعـيـة  من ا
دون  ايـجاد مـصـادر تمـويل اخرى
وهو ما ينطـبق على جميع االندية
 واحلـــديـث عن الــــزوراء والـــفـــرق
اجلــمـاهــيـريــة هـو دومــا مـخــتـلف
الرتباطها  بجماهير كبيرة وعليها
ان تـكون في  ان تـكون بـاجلاهـزية
والنــهــا اسـتــمــرت تــتــنـافـس عـلى
االلــقـاب احملـلـيـة  وبـشـكل مـحـدود
جـدا على االسـيويـة والعـربيـة ولو
اجلوية كتب تاريخ  اسيوي عندما
حــصل عـلى لـقـب بـطـولـة  االحتـاد

االسيوي ثالث مرات متتالية.
…dO³  W J½

ــشــكــلـــة ان االنــديــة الزالت لــكـن ا
تعتمد في   سياقات عمل  متاخرة
وتــقــلــيــديــة
اكــــثــــر مــــا
تـــنـــعــكس
عـــــــــــــــلـى

الـتـاهيـليـة لـدوري ابطـال اسـيا في
الـــشــهـــر االول من الـــعـــام احلــالي
وخـرج من الــلـقــاء االول بـخــسـارة
ثــــقـــيــــلــــة  امــــام بـــوتــــيــــو دكـــور
االوزبــكـــســـتــانـي بــهـــدف الربـــعــة
اهــداف في نــتــيــجــة قــاســيــة بــكل
ـا كانت متـوقعة معـنى الكلـمة ور
بــسـبب تـوقـف الـدوري وعـدم قـدرة
االدارة في اقـامة مـعـسكـر  تـدريبي
لــــــتــــــعـــــويـض ذلـك لـــــكـن االمـــــور
الية قبل ان اصطدمت بالضـائقة ا
تـغضب اخلـسارة  جـمـهور الـفريق
ـر من الـكـبــيـر  وقـبـلــهـا اخلـروج ا
ـــوسم واحـــدة من اهم بـــطـــوالت ا
والـكل يـعرف ان االمـور مـعـقدة في
ظل تفاقم االزمة  كـما ان الفريق لم
يـنتـدب العـبـ لدعم خـطـوطه  قبل
ان  ينـتقل اكثـر من العب مؤثر الى
فرق اخـرى  والقى  تفـشي فيروس
كــــورونــــا بــــظـالله عــــلـى جــــمــــيع
االنـــشـــطـــة  احلـــيــاتـــيـــة ومـــنـــهــا
العب  بسبب الرياضـية واغلـقت ا
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ـــــشـــــاركـــــات في وجـــــاءت اخـــــر ا
الـــدوري االخـــر في شـــبــاط ولـــعب
ثالث مبـاريات جنح في الـفوز على

لـــيـــتـــجه االثـــنـــ نـــحـــو  اكـــمــال
ــمـتـاز اســتـعــداداتـهــمـا لــلـدوري ا
ـشوار  في عـندمـا افتـتح الزوراء ا
مـواجــهـة الــسـمــاوة  الـلــقـاء الـذي
انـتـهى  بـالـتـعـادل من دون اهـداف
درب ـهمة ا قبل ان تـكتب النـهاية 
حكيم شاكـر ليتسلـمها باسم قاسم
ـوسم   عنـدمـا قاد وحـقق تـايجـة ا
الفريق للـفوز على الشـرطة بهدف
دون ردوتــــــمــــــكن الـالعــــــبــــــ من
حسمها بشكل جيد والن مثل هكذا
نـتـائج حتـضى بـاهتـمـام  االنـصار
والــفـرحـة الـكـبـيـرة الـتي التـوصف
بـعــد نـهـايـة الــلـقـاء قــبل ان تـوطـد
ـدرب الذي الـنـتـيـجـة الـعالقـة مـع ا
سبق  وحـقق اللـقب مع الفريق في
مـوسم انـهـاه من دون خـسـارة كـما
ـينـاء البـصري تـعادل الـفريق مع ا
قــبل  ان يــتـــوقف الــدوري بــســبب
االحـــتــــجـــاجـــات اجلـــمـــاهـــيـــريـــة
والـــتــوقف الـــذي تــرك اثـــاره عــلى
جـمــيع الـفـرق  بــسـبب طــول فـتـرة
الــتـــوقف الــتي امـــتــدت  الكــثــرمن
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وواجه الفريق صعوبات كبيرة في
ــشـــاركــة مــلـــحق الــتــصـــفــيــات  ا

ـنـافـسـات عــلى االلـقـاب وهـو مـا ا
يــنـطــبق عـلى الــزوراء الـذي انـهى
مـوسم بـعـيـدا عـن رغـبـة جـمـهـوره
والـعـجـز  بـالـبـطـوالت  فقـط حصل
عـــلى لــقب بــطـــولــة الــكــاس الــذي
ـشــاركـة بـبــطـولـة مـنــحه فـرصــة ا
ــلـك مــحـــمـــد الـــســادس مـــلــحـق ا
ـاضي لـكـنه لـم يـقـدم ما الـصـيف ا
مـطــلـوب مـنـه  حتت قـيــادة حـكـيم
طلوب ستـوى ا شاكر  ولم يـقدم ا
ا في ذلك مـنه بـجمـيع مـبـاريـاته 
الـــتي فـــاز فــــيـــهـــا عـــلى الـــفـــريق
الــصـــومـــالي  ولـم يــتـــمـــكن عـــلى
لـحق فيـها  كما خوض مـباريات ا
مـتـوقع مـنه لـيــخـرج من الـبـطـولـة
بـــــشـــــكل مـــــؤلـم  وخـــــدش مــــزاج
جمـهوره الكبـير  وكان بـامكانه ان
يـقــدم االفـضل في مــجـمــوعـة فـرق
مـنــاسـبـة بـعــدمـا تـمــكن من الـفـوز
عـلى هورسـيـد الصـومـالي بهـدف
وخـسـر من احتـاد طـنـجـة بـثـالثـية
نــظــيـفــة ومن الــرفــاع الـبــحــريـني
بهدف قبل ان يعـكس مؤشر سلبي
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واستمر الفريـق  يعاني من حينها
قـبل ان  يـتـوجه الى مـلـعب مـديـنة
ـواجـهـة الـغـر  الـشـرطة الـكـوت 
فـي لـــــــــقــــــــاء
الـــســـوبـــر
فــــــــــــــــــي
مـــــطـــــلع
ــــــوسم ا
ــــــاضي ا
كـــــــــــــونـه
بـــــــــــــــطـل
كـــاس الــعــراق
ــوسم لـــيــخـــســر اول الــقـــاب ا
بــفـــارق ركالت اجلـــزاء بــعــد
ـبـاراة  بـوقـتـيـهـا انـتـهـاء ا
االصـلي واالضـافي بـهدف
وشكـلت النـتيـجة صـدمة
ــا جلــمــهــوره الــذي ر
كـان يـتـوقع الـنـتـيـجـة
كــون الــشــرطــة كــان
في افــضل احـواله
وحــصـل لــلـــتــو
عــــــــلى لــــــــقب
الـــــــــــــــدوري
وفــــــي ظــــــل
وجود نـخبة
مـــــــــــــــــــــــــــــــن
ـــنــــتـــخب االســـمـــاءوالعــــبي ا
الـوطــني قـبل ان يـخـطف الـشـرطـة
ـذكورة اول لـقب له فـي الـبـطـولـة ا
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تـخطط ادارة نـادي الـزوراء للـقادم
ـنـافـسـات  بــعـد مـوسم خـرج مـن ا
فـريـقـها مـن الـكـثـير مـن الـبـطوالت
من الـبـاب الــضـيق قـبـل ان تـظـهـر
ـالــيــة  عــلى نـحــو مــؤثـر االزمــة ا
ــــشــــاركــــات اخملــــتــــلــــفـــة عــــلى ا
ـتوقع ان ومـسـتـحـقـات الالعـبـ ا
تــظـهـر وتــشـكل الــتـحــدي الـكــبـيـر
فلسة من فترة الدارة فالح حسن ا
قــبل ان تـاتـي تـصـريــحـات حـارس
طالب مرمى الفريق جالل حسن  ا
الـية على سـتحـقات الالعبـ  ا
النادي قـبل  ان  يحتج  عـلى الغاء
الـــدوري الــــذي قـــديــــضـــيـع  تـــلك
ـا تــبـقى من عــقـود ــسـتــحـقــات  ا
ورواتب في حـــالــة تــعــاني مــنــهــا
جـميع الـفرق لـكن الـوضع مخـتلف
ـطـالب بعـودة قـوية عـنـد الزوراء ا
بـعد مـوسم غيـر مقـنع بحـاجة الى
تـعــويض   من اجل الــبــقـاء طــرفـا
قــويــا فـي الــصــراع عــلى االلــقــاب
لــــكـن لالن  ومع مـــــرور الــــوقت لم
ـــدرب او نــــســــمع تــــصـــريـح من ا
االدارة فــــيـــــمـــــا يــــخـص االعــــداد
للـموسم الـقادم  او انـتداب العـب
او انتـقال  اخرين مـن كتيـبة باسم
قـــاسـم واالخـــبـــار تـــشـــيـــر من انه
ســيـــتـــرك الـــفـــريق امـــام الـــوضع
الــــقـــائـم في مـــدرســــة الـــزوراء

التي يـبدو بـحاجة الى
جــرعـة مـالــيـة لـكن
من اين تــاتي  في
الـية ظل االزمـة ا
ؤكد احلكومية ا
تـــنــعــكس عــلى
وزارة الــــنـــقل
اجلــــــــــهــــــــــة
الــــراعــــيــــة
الـــــــــــــــــتـي
اسـتـمـرت
تــــــقـــــدم
لـلـنـادي
بــــــعض
احتياج
الية ته ا
فـي وضع
مــــخـــتـــلف
الـــــــــيــــــــوم
واجلـــمـــيع
يـــــــــعـي ذلك
ولـــــــــــــــــــــو ان
احلـــــــــديـث عن
الـــــــــــــــــــــــــدوري
ـوسـم الـقـادم وا
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لـكن مـهم  ان تـتـدبـر ادارته  االمور
وان  تــتـخـذ االجـراءات الـفـنـيـة من
وسم هذه االوقـات لغـرض دخول ا
الـقــادم  في مـهــمـة الـتــعـويض عن
الـذي حــصل في مـوسم غـيـر مـقـنع
ويـــــــجب ان تـــــــبـــــــحـث االدارة مع
اجلــهـاز الـفـني  االمـور الـفـنـيـة من
كل اجلــوانب الن مـشــاركـة الـزوراء
ا تخـتلف عنـها  عن  بـقية الـفرق  
ـعروف يـريـده جـمـهـوره الـكـبـيـر  ا
االكــثــر شـعـــــــــــبــيــة  في الــعـراق
كــذلك عــلى مــســتــوى الــعــالم كــمـا
حـصل في اسـتـفـتـاء جـريـدة مـاركا
االســبـــانــيــة   كــثـــالث افـــــــــــضل
جـــمــــهـــور مـن بـــ اربـــيــــعن نـــاد
وبـدورنا ان تـتمـتع الـفرق الـكبـيرة
بـقـدرات فـنـيـة ومــالـيـة حـتى تـاتي
ستوى مشاركاتـها اخملتلفـة على ا
ـطـلوب   النـه فريق عـريق وكـبـير ا
ويــكـفي انـه صـاحب اكـثــر االلـقـاب

احمللية.
وتـمــنى احـد مـشـجـعي الـفـريق في
ان حتـضـى فـرق الـدوري بـاهـتـمـام
حكـومي من خالل اجلهات الـراعية
حــتى التـبـقــــــــى تــعـاني كـمـا كـان
ـــــــــــــوسم عــــلـــــيـه الـــــزوراء في ا
االخـــيـــر واتــمـــنى عـــلى االدارة ان
تــعـمل مــا بـوســعــهـا العــداد فـريق
ــنــافـــســات احملـــلــيــة قــادر عــلـى ا
والــعـــودة حلــصــد االلــقــاب  وهــو
ــهـم  والن الــفـــريق يــحـــتــاج الى ا
الــــكــــثــــيــــر مـن الــــدعـــــــــم حــــتى

يقـــــــوم بدوره.

الــغـائه بــعـد ان اقــتـرحت الــهـيــئـة
ـــؤقــتـــة ان  يـــســتـــانف  الــدوري ا
ــقـبل وسـط اعـتــراضـات الــشـهــر ا
الــفـــرق  دون  انــقـــطــاع في  رفض
الـلـعب وهـو مـا حـصل حـيث الـغاء
الــدوري   من دون تـتــويج  ويـضع
ـؤقـتـة امام مـهـمـةصـعـبة الـهيـئـة ا
ثلة في  تسميـة الفرق للمشاركة
في الـبطـوالت اخلارجـية ولم يـعلن
عن الـطريـقة الـتي سـيلـجا لـها  في
ـشــاركـات تــسـمــيـة الــفــرق لـتــلك ا
ومـهم ان تـقـام بـطــولـة تـنـشـيـطـيـة
للـفرق الراغبـة للمـشاركة فـيها ولو
متوقع ان الفرقاجلماهيرية وحدها
من تشـارك في البطـولة وهذا شيء
نتخب مهم امام رفع لياقة العبي ا
الوطني الذين يـتوزعون ب الفرق
الكبيـرة  لكن كل شيء يتوقف على
الوضع الـصحـي الذي بـات مخـيفا
وخــطـرا  بــسـبب زيــادة االصـابـات
والـوفــيـات ويـهــدد حـيــاة اجلـمـيع
وسط تـــبــايـــنــاالهـــتـــمــام مـن قــبل
واطنـ ومنهم من راح يـستخف ا
بـالــوبـاء مع الــذي يـجـري امــامـهم
ــســتـشــفــيـات من وسط شــكـاوى ا
ـصـاب  الـذي فاق االكـتضـاض با

سعتها السريرية.
»UI ô« VŠU

ويقـول الزمـيل كاظم الـعبـيدي مهم
جــــدا ان يـــعـــودصــــاحب االلـــقـــاب
الــزوراء وبـشــكل مــؤثـر  لــلــمـوسم
الـقـادم  ومن خالل تـشـكـيـل  جـاهز
ولـو انه يـعـاني من نـقص  االمـوال

الـطالب بهـدف ثم بـنفس الـنـتيـجة
عــلى الـكــهـربــاء قـبـل الـتــعـادل مع
االمــانـة مـن دون اهـداف  وبــسـبب
اتساع  االصـابات   توقف الدوري
قبل ان تصر جميع الفرق 15 على
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ـبية إتصل رئـيس الـلجـنة األو
الوطنية العراقية رعد حمودي
بـالالعب الـدولي الـكبـيـر أحـمد
راضي لالطمـئنـان على وضعه
ستشفى الصحي بعد رقوده 
الـنـعــمـان الصـابـتـه بـفـايـروس
كــــورونـــــا مــــؤكـــــداً له وقــــوف
ـبية معه في أزمته اللجنة األو
الــصـحـيـة.وتــمـنى حـمـودي ان
يــكــتـسب راضـي الـشــفـاء األ
لـيعـود مـعافى لـعـائلـته و أهله
وجماهيره ونشاطه الرياضي
الفـاعل. الى ذلك إتصل الـنائب
األول لـــرئــيـس الــلـــجـــنــة فالح
حــسن بــراضي أيــضــاً مــؤكـداً
بي العراقي له دعم البيت األو
بـــكـل مـــا يـــســـتـــطـــيع من أجل

سالمته ومعافاته باذن الله.
من جانبه أشاد راضي برئيس

ــبـــيـــة ونـــائــبه الـــلــجـــنـــة األو
وقـفيـهمـا إزائه قائـالً (هذا ما
نــنـتــظـره من الــنـجــوم الـكــبـار
وقــادة احلـركــة الـريــاضـيـة في
مثل الظـرف الوبائي الـعصيب
الـذي يــحــيـاه الــوطن ومــجـمل
الــــــعــــــالم).وكــــــان الـــــنـــــــــــجم

الــكـــــــروي الـكــــــــبــيــر أحــمـد
راضي نـــقـل الـى مـــســتـــشـــفى
الــنـعــمــان أمــــــس إثــر ثــبـوت
إصـابـته بـالفـايـروس مـحــــاطاً
ــبي بـــاهــتـــمــام حـــكــومـي وأو
جـادّين ومـتـابـعـة جـمـاهـيـريـة

عريضة.

أحمد راضي

وخالل حــديـثـهــا مع الـنـائب األول
ــان حـسن الــكـعـبي لـرئـيـس الـبـر
أبـلـغـته بـهــــــــــذه الـضـائـقـة الـتي
ســتــؤثــر كــثــيــراً عــلى مــســتــقــبل
ــــــنــــــتــــــخـــــــب الــــــوطــــــنـي في ا
ؤهلة لكأس زدوجة ا التصفيات ا
الـعـالم وكأس آسـيـا.وبـيـــــــنت أن
الـهيـئـة تسـعى الى جتـــــــديد عـقد
نتخب الـوطني سريتشكو مدرب ا
كــاتــانـيــتــشش لـكــنــهـا ال تــمــتـلك
األمــوال بل هـي ال تــمــتـــلك أمــوال
ـــــوظــــفــــ بــــســــبب دفع رواتب ا
االزمـــــة.و جتــــدر اإلشـــــارة الى ان
ـنتـخب الـوطني سـيـخوض أكـثر ا
مـن مــــبــــاراة وديـــــة اســــتــــعــــداداً
لـلـتـصـفـيـات الـتي سـتـسـتـأنف من
جــديــد خالل شــهــر تــشــرين األول
قبل.وكشفت  عن خيارين امامها ا
لـتـحديـد الـفـرق الـتي سـتـمـثـله في
ــوسم الــبـــطــلـــوات اخلــارجـــيـــة ا

قبل. ا
وقـال نـائب رئــيس الـهـيــئـة شـامل
كـامـل إن االحتـاد الــعــــراقي لــكـرة

الـقادم عـلى وفق آلـيـة ترتـكـز على
إقـامة مـباريـاتـها عـلى امتـداد أيام
ـــبدأ فـيـفـا دي 2020 و 2021 و
ـنـتــخـبـات تـبــادل الـزيـارات بــ ا
ـشـاركــة. كـمـا جــرى اسـتـعـراض ا
الــصـــعــوبــات الــتي قــد تــعــتــرض
إقامتها هذا العام في ظل االزدحام
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انــــطــــلق وقت الــــعــــمل
اجلــــاد مــــبـــكــــراً لـــدى
ادارة احلــــــــــــــــــــــــــدود
بتـجديـد التـعاقد مع
عــدد من الـالعــبــ
ــــــمــــــيــــــزيـن في ا
صـفــوف فـريــقـهـا
االول حتــضــيــراً
للموسم الكروي
ــقــبل  والـذي ا
تــــــــبــــــــحـث من
خـاللـه فــــــــــرق
الـــــــــــــــــــــدوري
متـاز تقد ا
مــــــــــــــــــــوسـم
مـــــــــثــــــــــالي
انــــتــــظـــرته
جـماهـيـرنا
الـــكـــرويــة
مــــــــــنــــــــــذ
ســـنـــوات

طوال .
وقـــــــــــال
ام

ســــــــــــــر
نــــــــادي
احلــــدود
ومـــــــــــشــــــــــرف
فـــــريــــــقــــــــهـــــا
الــكــروي حـازم
تـــــيـــــمـــــوز  ان
(ســــــيـــــــاســــــة
الــــــهــــــيــــــئـــــة
اإلداريــــــــــــــــة
لــــنــــاديــــنــــا
ثــابـــتــة في
مـــخـــتـــلف
ـــواسـم ا
 والـــتي
تــعــتــمـد
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ـبــاريـات. وقـال ــتـوقع وضــغط ا ا
األمـ الــعـام الحتــاد غـرب اســيـا
خليل السالم في نـهاية االجتماع:
ان احتــــاده حـــريـص عـــلـى إعـــداد
أجندة وفق بـرنامج واضح يـعتمد
بـشـكل اسـاس علـى طبـيـعـة برامج
ـسـابـقـات االحتـادات االهـلـيـة وا

القارية .
واضــــاف:  اخلـــروج
مـن االجـــــتــــــمـــــاع
بــــالــــعـــديــــد من
الـــــتـــــصـــــورات
ـــهــمـــة الـــتي ا
ســــنـــــــــــقــــوم
بــنــاءً عـلــيــهـا
بـــتـــخـــطـــيط
بــــــــــــــــــرامـج
احتـــــــــــــــاد
غرب آسـيا

مستقبال.

ـعـلـومـات الـتي  احلـصول  من ا
مصـادرها فإن الـهيـئة التـطبيـعية
فـي االحتـاد الـعــراقي لـكــرة الـقـدم
تـــعــاني من أزمـــة مــالــيـــة بــســبب

الظرف العام في البلد.
ـــصــادر أن الـــهــيـــئــة وأضـــافت ا

الـــــــقــــــدم خــــــاطب
نـظــــــــيـره االسـيـوي
بـشـكل رسـمي بـشـــــان
ـثـلي الـعراق مـوضوع 
في الـبـطـوالت اخلـارجـيـة
ـقـبل.وأوضح أن ـوسم ا ا
االحتـــــاد الــــعــــراقـي ابــــلغ
نـــظـــيـــهـــر االســـيــوي بـــانه
ســــيـــــــــــعــــتـــمــــد نــــتـــائج
الـبطـولة التـنـــــشـيطـية في
ــقـبل لـتــحـديـد الـفـرق اب ا
ـشــاركـة في نـسـخـة دوري ا

ابطال اسيا 2021.
وأضــاف في حــال لم يــوافق
االحتـــــاد االســـــيــــــوي عـــــلى
اعــتــمـــاد نــتـــائج الــبـــطــولــة
ـقـاعد التـنـشـيطـيـة لـتـحديـد ا
اخلـارجـيـة سـيـتم الـعـودة الى
اضي /2019 وسـم ا تـرتـيب ا
2020.جتـــــدر اإلشـــــارة الى ان
ــاضي يـشـيـر ـوسم ا تــرتـيب ا
الى تـصـدر الـشـرطـة فـيـمـا يحل
ركز الثاني. القوة اجلوية في ا
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عقد احتاد غرب آسيا اجتماعا عن
بُـــعــــد مع أمــــنــــاء ســـر احتــــاداته
نـضوية حتت مـظلته وبـحضور ا
أمـ سـر االحتـاد مـحـمـد فـرحان
ــسـتــجـدات الـتي ـنــاقـشـة ا وذلك 
ـشـتـركـة طـرأت عـلى الـنـشـاطـات ا
الـــتي تـــوقـــفت بـــســـبب جـــائـــحــة

كورونا.
وناقش اجملتـمعون سبل الـتنسيق
ـا ــبـاشـر بـ جــمـيع األطـراف  ا
يــراعي إعــادة جــدولــة الــبــطـوالت
ــدرجـة عــلى أجـنــدة احتـاد غـرب ا
آسـيـا.وتـضمن االجـتـمـاع الـوقوف
عـلى آخر مـسـتجـدات بـطولـة غرب
ـقرر ان آسـيا لـلرجـال والتي من ا
يـســتـضـيــفـهــا االحتـاد االمـاراتي
وقـد اتفق اجملـتـمعـون عـلى أهمـية
هـذه الـبــطـولـة وقـيـمـتــهـا الـفـنـيـة
خصـوصا وانـها سـتشـهد مـشاركة
ثلون االحتادات كافة 12 احتادا 

نـضويـة حتت مظـلة احتـاد غرب ا
آسـيـا .وتقـرر بـاإلجمـاع تـفويض
األمـانـة الـعامـة الحتـاد غـرب آسـيا
واألمانـة العامـة لالحتاد اإلماراتي
وشركة للـتسويق لعقـد سلسلة من
االجتـمـاعـات التـنـسـيـقيـة الـقـادمة
لـبـحث أي تـطـورات قـد تـطـرأ عـلى
الـبطـولة مع األخـذ بعـ االعتـبار

مـراجـعـة مـوعــد إقـامـتـهـا الـذي 
حتـــديـــده في وقت ســـابق مـــطـــلع
ـقــبل واحـتــمـال اخــتـيـار الـعــام ا
مـــوعـــد جــديـــد ومـــنــاسـب يــراعي

التزامات جميع االحتادات.
وتـطـرق اجملـتـمـعـون الـى مـنـاقـشة
تـــفـــاصــيـل الــبـــطــولـــة الـــثــامـــنــة
ـقـرر لـلــنــــاشــئـ الــتي كـان مـن ا
اقـامتـها في الـسعـودية في نـيسان
ـاضـي وكـذلك الـبـطـولـة الـثـانـية ا
للشبـاب التي ستقام في األردن في
ـاضي حـيث جـرى الـتـأكـيـد آذار ا
عــــلى أهــــمــــيــــة إقــــامــــة هــــاتــــ

مؤتمر احتاد غرب آسيا

رعد حمودي
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{ كــيــســومــو - وكــاالت - حتــدى مــئـات
ـســيل لـلــدمـوع الـكــيـنــيـ قــنـابـل الـغــاز ا
ـاضية وشـرطة مـكافحـة الشـغب اجلمـعة ا
نع وخـطفـوا جـثمـان مغن شـعـبيـته كـبيـرة 
دفـنه بـسـرعـة طـبـقـا لـقـواعـد دفن جـثـامـ
ــصــابــ بـــفــيــروس كــورونـــا الــتي قــال ا
احلــشــد إنـــهــا ال تــنـــطــوي عـــلى احــتــرام
ـشـيـعــون وجـمـهـور لـلـمــتـوفى.واحـتـشــد ا
بـيرنـارد أوبونـيو بـينـما اسمـه الفنـي أبيني
قبـرة ومنعـوا تنظـيم جنازة جـاشيجـا في ا
لـلــمــغـنـي في مــديـنــة كــيـســومــو في غـرب
ـنــطـقــة تـنــظـيم الـبالد.ومـن تـقــالـيــد تـلـك ا

جـنازات كبيرة مكلـفة لكن القواعد التي 
توفـ بكوفيد-19 تـطبيقـها لدفن جثـام ا
ـــتـــوفــ خالل  24ســـاعـــة تـــتــطـــلب دفن ا
بـحـضـور خمـسـة فـقط من أسـرته.وأطـلقت
ــســيل لــلــدمـوع الـشــرطــة قــنــابل الــغـاز ا
لــتـفــريق احلــشـد الــذي خــطف اجلــثـة من
وتى. قبرة وأودعها ثالجة حلفظ جثث ا ا
وتـوفي أوبونيو ( 33عـاما) يوم  11حـزيران.
وقـال شقيقه لصـحيفة ديلي نـيشن اليومية
ـغــني كـان يــعـاني من آالم الـكــيـنــيـة إن (ا
حــادة في الـصــدر والــبـطن وصــعــوبـة في
الـتـنــفس وكـان يـتـقـيـأ دمـا).ولم
تـذكـر احلـكـومـة أو األسرة
إن كـــان فـــحص أثـــبت
إصــابـته بــفـايـروس
كــورونـــا. وطــلــبت
االســـــــــــــــــرة مـن
الـــــســـــلـــــطــــات
أسـبـوعا مـهـلة
لـــــتـــــنـــــظـــــيم
جـنازة الئـقة

به.
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اخملرج الـعراقي اجنـز الفـيلم الـقصـير (الى اين) ويـسلط
الــضـوء عـلـى الـوعي الـصــحي الـهــابط عـنـد الــبـعض من
الذين ال يكـترثون حلـجم مخاطـر جائحـة كورونا ويـرونها

كذبة وهو من انتاج شركة الرسا.

wK−(« s U¹

ـمـثـل الـسـوري نــعى جـدته عـزيــزة بـكـلــمـات مـؤثــرة عـبـر ا
صـفــحـته عــلى أحـد مــواقع الـتــواصل اإلجـتــمـاعي. وتــلـقى
تعازي متابعيه سائل الله تعالى ان يسكنها فسيح جناته.

w½UF « e¹eF « b³Ž ‰u²Ð
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ـرأة سابقاً القت الكاتـبة االردنية ووزيـرة الدولة لشؤون ا
رئي بعنوان (الـثقافة اجملتمعية محاضـرة عبر االتصال ا
مـا بـعـد جـائـحـة كـورونـا: الـتـغـيـيـر نـحـو األفـضل) والـتي

ضيفها منتدى الفكر العربي .
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فــايــروس )مـنــذ يــومـ وكــعــادته حـطم
ـشـاهـدة األرقـام الــقـيـاســيـة في نـسـبــة ا
التي تخطت الـ 5  مالي في ثالثة أيام
إال أن أكثـر من لـفت إنـتـباه
ــرة كــان اجلــمــهــور هــذه ا
تفاصيل إطاللة رمضان في
الـكـلـيب وحتـديـداً إرتـدائه
لــنــظــارة بــالــلــون الـذهــبي
اس وفي يديه مرصعـةً باأل
ارتـــدى قــفـــازات مــرصـــعــة
أيـــضــــا إضـــافـــة الرتـــدائه
ـالبس الـــوقــــائـــيــــة ضـــد ا

كورونا. 
ـــــوقع الـــــفن (أن ووفـــــقــــا 
ـرصـعة النـظـارة الذهـبـية ا
ــاس كـــانت من عالمــة بــاأل
فاخـرة ويـصل سـعـرها إلى
ـــا يــــعـــادل 1740 يــــورو 
 1955دوالراً أمريكيا.بينما
وصـل ســـــــــعـــــر الــــقــــفــــاز
رصع على موقــع أمازون ا
مـــن  30 إلـــى 50 دوالراً

أمريكياً).

ÊU e « ≠ …d¼UI «

ــصـري مــحــمـد بــعــد أن طــرح الـفــنــان ا
رمضـان كلـيب أغنـيته اجلـديدة (كـورونا

qLł√ WLzU  w  dO1œ“Ë√
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راجـبـوت أقـدم على االنـتـحـار األحـد فـيـما
مثل البالغ من حتدثت تقارير إعالمية أن ا

{ مـومــبـاي  –وكـاالت - أعــلــنت الـشــرطـة
مثل الهندي سوشانت سينغ الهندية أن ا

ÊU e « ≠ ‰u³MDÝ«

ـــيت دخـــلـت الــنـــجـــمـــة الـــتـــركـــيــة د
ــــــــيــر قـائــمــة أجــمل 100 وجه أوزد
ـا تـمــتـلـكه من عـلى مــسـتـوى الـعــالم 
ـــقــومـــات الــتي جتـــعــلــهـــا جــمـــيــلــة ا
ومـحـبـوبـة بـ الـصـحـافـة واجلـمـهـور

حول العالم.
وقــــــــد انـتــــــــــــشر هـذا اخلــــبـر بـعد
ان احــــــــــتــلت الــنـجــمــة الـتــركـــــــــيـة
هـــــــــــــــانـدا أرتــــــــــــــشــيل الـصـدارة
فـي قــائـــمـــــــــــــــة أجــمـل إمــرأة لـــعــام

.2020
ـيــر مــؤخــرا عن رأيــهـا وعــبــرت أوزد

بالرجال العرب.

وقــالـــــت (إنــهـا حتب
أشـكالـهم اخلـارجـية

ومالمحهم).
وأضــــافت جنــــمــــة
مــسـلــسل (الــطـائـر
ــبــكــر): (الــرجـال ا
في الشـرق الـعربي
يــــشـــبــــهـــون جـــدًا
الـرجـال في تـركـيا
المح يــتـمـتــعـون 
ــا مــشــــــــابــهـــة ر
ألنــنـــا من حـــضــارات
قــريـبـة ونـنـتـمي لـنـفس

الديانة).

ـتـلـكك هـذا إعطِ صـوتك لـلـعـاطـفــة.إحـسـاس جـمـيل 
اليوم .رقم احلظ .9

qL(«

ال تــتـرك نــفـسـك مـنــسـاقــا وراء عـاطــفــتك واال وقـعت
فريسة للضغوط النفسية والعصبية .

Ê«eO*«

الــظـروف سـتـمـكّـنـك من أن تـكـون حتت األضـواء لـذا
عليك ان تكون لبقا و ليس متعجرفا .

—u¦ «

شاورة عقلك في احل و اآلخر و ترك القلب علـيك 
جانبا . 

»dIF «

ال تكثـر من احلديث عن منـجزاتك ألنك ستـقع ضحية
الغرور  رقم احلظ.2
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ـالي صـفـقـات مثـمـرة  بـشرط أنّ يـحمل لـك احلقل ا
تكون طموحاً باعتدال.

”uI «

لديك الكـثير لتناقـشه مع شريك احلياة كن شجاعا و
عبر عما يدور في ذهنك .

ÊUÞd «

سـتمتـلك اليـوم الكثـير من السـحر لـذا ستعـرف جيداً
قرب إليك .  كيف تعمل مع ا

Íb'«

إذا حاولت إهـمال طلـبات رؤسائك فـيجب أن تأسف
لذلك. 

bÝô«

عجب عاطفـيا انت شخص مهم و لـديك الكثيـر من ا
عليك ان تكون مرحا لتنعم بذلك .

Ë«b «

مـخلصاً احذر من االوهـام ابق صامداً في قراراتك 
ألراء مجموعتك.

¡«—cF «

. ابــحث عن  ســتــكـون مــتــلــهّــفـاً لــلــمــحـبّــة وألن حتبّ
التشارك تعاون تفاعل مع احلبيب.

 u(«
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دولة افريقية 4.

القصص 5.

من حيوانات البحر 6.

العب ارجنتيني للكرة 7.

دولة اوربية 8.

التدريـسية العـراقية قدمت ورشـة عمل الكـترونية اقـامتها
كـليـة االعالم في اجلـامعـة الـعراقـيـة مؤخـرا بـالتـعاون مع
مـركـز احلاسـبـة واالنـتـرنت بـعنـوان (االدارة االلـكـتـرونـية

ودورها في ادارة اساليب العمل االعالمي عن بعد).  

ــســتــشــارة اإلرشــاديـة االردنــيــة حتــدثت وأخــصــائــيـة ا
الطـفولـة واإلرشاد سـيرسـا قورشـا عن (تأثـيرات إغالق
ـراكز الصيفية على األطفـال) بجلسة الكترونية األندية وا

نظمها منتدى مؤسسة عبد احلميد شومان.

الــصــحــفـــــيــة الــعــراقــيــة تــلــقت
والـســيـد مـحــمـد فــهـمي الــطـائي
ـناسـبة تهـاني االهل واالصـدقاء 
زواجــهـمــا مـتــمـنــ لـهــمـا حــيـاة

هانئة سعيدة.

التدريـسي في كلية العلوم االقتصـداية والتجارية بجامعة
تـونس حـاضر في ورشـة الكـترونـية اقـامتـها كـلية االدارة
اضي بعنوان واالقتصـاد في اجلامعة الـعراقية السـبت ا

(دور برامج االصالح الهيكلي في النمواالقتصادي).

ÍË«d¹b « dO ô«b³Ž

الــشـاعــر والـصـحــفي الـعــراقي حتـدث امـس االثـنـ عن
مـسـيـرته الـصحـفـيـة في جـلـسـة تـفـاعلـيـة اقـامـهـا مـنـتدى
الـســيـاب الــثـقــافي في بـاكــورة اعـمــاله االلـكــتـرونــيـة في

. صفحة فرع البصرة الحتاد االدباء والكتاب العراقي

ير يت اوزد د

واحدة  ,بل ان الفـنان حـاول وبقـصدية
ان يعمل اكثر من  تماس  ب اللوحات
العـشـرة اما عن طـريق اخلـطوط او عن
طـــريق الــلـــون ولــكن تـــبــقى ثـــيــمــة الـ
(كمـامة) هي الـرمز الـسائـد في الفـضاء
الـتـشـكـيــلي سـواء اسـتـخـدامـهـا بـوجه
ـأسـاة او ــيـة ا الـفــضـاء داللـة عــلى عـا
ـقـهـورة كـمـا في ـدن ا حـ تـرتـديــهـا ا
ــديــنـة ــربـع الـســفــلـي حــيث تــبــدو ا ا
مــهـــجــورة تــمــامــا  ,بل انــهـــا تــرتــدي

الكمامة  .  
امــا ضـحــايـا كــورونـا ,الـذين رمــز لـهم
رون من الفنان بـقطع بيضـاء فتراهم 
ابواب الـسمـاوات الى رحـمة رب الـعزة
وت واجلاللـة داللـة على قـدسـيـة هـذا ا
الـذي يـشـبه الـشـهـادة بل هـو الـشـهـادة
بعـيـنهـا  وهنـالك لـوحة احلـجر الـكبـير
الـتي جـاءت بـرمـزيـة عـالـيـة حـيث بـدت
شخوص اللوحة وهي تـصرخ بالسماء
وهي مــعـلـقــة في الـفــضـاء ومــحـجـوزة
ـتـدة عــلى طـــول الــلـوحـة بــقـضـبــان 
ـعـانــاة الـكـبـيــرة لـشـعـوب داللـة عــلى ا
العـالم الـذين قيـدت حريـاتـهم اجلائـحة
بـل انــهـــا شـــلت مــفـــاصل كــــبـــيــرة من

احلياة .
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ـتـلك الـفـنـان تـلك الـقـدرة الـهـائـلة هل 
لــتـأســيس لــقـاحــات جـمــالـيــة مـفــعـمـة
بـاحلـيـاة بـديـال عن الـلـقـاحـات الـطـبـيـة
الــتي عــجـز عن صــنــعـهــا كــبـار اطــبـاء
ـتحـضـر امام وعـلمـاء الـعالم الـغـربي ا
جـائـحـة التـعـرف الـرحـمـة قط والتـعرف

وت  ?  سوى لغة واحدة وهي  ا
انـهـا مــعـادلـة لم ولن تـكـن بـسـيـطـة قط
عروفة  كما وببساطة ان للفن مدياته ا
ان لـلطـب مديـاته الـعـلـميـة ولـكن لـوحة
الـفنـان الـتـشكـيـلي العـراقي عـمـاد نافع
ديات التقـليدية فهي رسالة تعدت كل ا
حتدي مـن قبل عـالم الـتشـكـيل وااللوان
رض اجملاني وت االزرق وا الى عالم ا
بل انــهـا صــرخـة حــيـاة بــوجه اخلـوف
والـقـلق الـقاتل  لـتـمـنـحنـا قـوة داخـلـية
غــيــر مــتــنــاهــيــة وبــالــتــالي تــزيــد من
ــواجــهــة هــذا الــفــايـروس مـنــاعــتــنــا 

اخمليف والقضاء عليه نهائيا .
 هـذا عـلـى صـعـيـد الــنص الـلـوني  امـا
فـقـدت عــلى صـعـيــد الـتــكـنـيـك الـفـني  ,
تـوزعت  شـخـوص لـوحـة (زمن كـورونا
)عـلى عشـر لـوحـات منـفـصلـة يـجمـعـها
فضاء واحد  ,وجتمعها وحدة موضوع

وهذا االسـلوب اجلـميل  ,يلمـلم مخـيلة
تـلقي واليشـتته . السـيمـا في االعمال ا
اخلالـدة التي تـوثق لـزمن ما او حـادثة
ما . وفي اخلتـام اقول ان ملـحمة (زمن
كـورونــا)الـتـشـكــيـلـيـة   ,تـعــد رسـالـة
انسانـية جلـميع شعـوب العالم دون
استثناء  ,ومضمون هـذه الرسالة
هــو الـــتــمــسك بــخط الــطــبــيــعــة
االنـسـانـيــة واالبـتـعـاد عن خـرق
هذا اخلـط اجلمـيل .من أجل ان
نــعــيش في هــذا الــكـوكـب بـكل
حب وأمـــــان  ,بــــــعـــــيــــــدا عن
الــــــكــــــوارث الــــــصــــــحــــــيــــــة
واالنسانية. وبالتأكيد هنالك
رسائل اخـرى ضـمنـهـا نافع
في لـوحـته  ,وهـو الـوحـيـد
الــــقـــادر عـــلـى اال فـــصـــاح

عنها. 
بــــقي ان أقــــول جلــــمــــيع
ـؤسـسـات الـثـقـافيـة في ا
الــعـــالم  ,ان تــوثـق هــذه
ــلــحــمــة الــتـشــكــيــلــيـة ا
هـمة  ,التي وثقت اهم ا
ـر بـهـا العـالم مـرحـلـة 
وهي جائحة  كورونا  .

—U×²½≈ bFÐ d×²M¹ ÍbM¼ q¦2
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اكــتب مــرادف ومـعــاني الـكــلـمــات بــشـكل رأسي مـن اعـلى الى
اسفل مرورا بالـدائرة التي ضمنـها حتصل على حـروف الكلمة

طلوبة: (لوحة فنية شهيرة): ا

دولة اوربية 1.

العقول 2.

شالالت شهيرة 3.

اس محمد رمضان يرتدي نظارة مرصعة با

عـلى يـسـار الــفـضـاء والـتي تـظـهـر لـنـا
اللـيالي احلـمراء الـبعـيدة عن الـطبـيعة
ـثــلــيـ االنــســانــيـة مــثل احــتــفــاالت ا
وغيرهم من الشواذ  ,وفي ذلك اشارات
مـهـمة من الـفـنـان لـلـعودة الـى خط الله
ســبــحـانـه الن هـذا اخلـط هـو اخملــلص
احلـقـيـقي لـهـذه االبـتالءات والـوباءات.

طلقة في الوجود .  وهو احلقيقة ا
و استطيع القول ان نافع اراد  ان يقدم
لــنــا مــعـرضــا كــامال في لــوحــة واحـدة

ومـلــحـمـة (زمن كـورونـا) تــثـيـر جـدلـيـة
فايروس  قاتل  ,هل جاء بـفعل فاعل ام
انــهــا عـــقــوبــة الـــســمــاء ? وفـي كــلــتــا
احلالت  ,يكون لـلسـماء دور كبـير اما
في االنــتــشــار او في الــصــعــوبــة عــلى
السيطرة عليه و انتشار في جميع دول
الـعـالم وفي ذات الـوقت  يـدين  الـفـنـان
ـاجـنــة والـقــبـيــحـة الـتي ــمـارســات ا ا
صــــارت هي الـــقـــاعـــدة والـــعـــكس هـــو
االسـتـثــنـاء من خالل الـلــوحـة الـسـفـلى

ـديـنة الـعـمر 34 عـامـاً انتـحـر في مـنـزله 
باندرا في مومباي. وأضافت التقارير وفقا
وقع الفن أنه (يـأتي إنتحار راجـبوت بعد
يـومـ فـحـسب من انـتـحـار مـديـرة أعمـاله
ديشـا سـاليـان الـبالـغـة من العـمر  28عاما
متسـببة في صدمـة واسعة بـالوسط الفني
الهندي).  ويشير تقرير أجرته (بيبنك مون
)إلى أن (ديــشـا كــانت مــخـطــوبـة لــلـمــمـثل
روهـــان راي ورغم ذلك اكـــتـــشــفت أن راي
ـثلـتـ تـلـفـزيـونـيـت كـان يـخـونـهـا مع 
ولهذا السبب كان يؤخر خطط الزواج).

ـمـثـل في واصـبح راجـبوت أحـد أشـهـر ا
بــولـيــود في اآلونــة األخـيــرة خــاصـة بــعـد

جناح افالم عدة له.

×UD ∫ في مسيرة محمد عطا سعيد محطات متميزة
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ــمـثل مــحـمــد عـطـا مــسـيــرة اخملـرج وا
ســـعــــيـــد  كـــانـت مـــحـــور لــــقـــاء جـــمع
(الزمـــــان) به و الذي افـتتحه باحلديث
عن بـدايته الـفـنـيـة ( في عام 1957 كـنا
ــشــاهـد نــشــارك في الــبــرامج ونــقــدم ا
الـتـمــثـيـلـيــة وكـانت اغـلب االدوار الـتي
جنـــســدهــا هـي من احلــيـــوانــات وكــان
عــمـــري حــ ذاك ســبــعــة اعــوام وكــان

كـونه شـخصـيـة غـير اعـتـيـاديـة لكن هل
امتلك مخرجونا قدرة التميز? فاقول كال
لـفــقـدانـهم خــاصـيـة اخملـرج احلــقـيـقـيـة
مـثل اجلـاهز . فـتراه عـادة يـبحث عـن ا
قـابل هـناك مـخرجـون يكـتشـفون وفي ا
واهـب اجلديـدة وخـير مـثـال على ذلك ا
مـثل سـعدي صـالح لـوال اخملرج عـماد ا
بهجت لبقي حبـيس االذاعة وهو الفنان
ـسـرح وانا صاحـب البـاع الـطويل في ا
اشـيـد بـعــمـاد بـهـجت وعـلي االنـصـاري

واهب اجلديدة . الكتشافهما ا
{ حــدثــنــا عن مــشــاركــتك بــبــعض االعــمـال

العربية ?
ــصــري شـادي - عــنـدمــا قــدم اخملـرج ا
عـــبــــد الــــسالم الـى الـــعــــراق مــــنح لي
الفرصة للقيام بـبطولة مسلسل مصري
مــــــشـــــتــــــرك عــــــنـــــوانـه (شـــــعــــــاع من
اضي)وشـاركت بـحلـقتـ منه ومـثلت ا
دور الـــراعي الـــصــعـــيـــدي فــيـه واثــبت
سـلـسل ليـفـتح لي اجملال جناحي فـي ا

وقتها البـث التلفزيـوني مبـــاشرا وهذا
مـــا وضـــعــني فـي مــجـــال الــقـــوة الــتي

دفعتني للحرص على ماقدمته) .
{ وما سبب غيبتك الفنية حالي ?

قولة كـان يقولـها االستاذ - ساجيـبك 
الراحل بـدري حسـون فريد (حـافظ على
عـــمــلك بــحـــيث جتــعـل من اخملــرج هــو
ــبــادر بــالــبــحث عــنـك لــتــجــســيـد اي ا
شخصية كون للممثل قيمة عليا ويجب
ان تـبـقى سـامـيـة
ابـدا)  وبـرغم ان
الــتــواصل يــولــد
اخلـبـرة لـكـنه في
الـــــوقت احلـــــالي
صـعب .وبـالطـبع
عــلى الـــفــنــان ان
يــــــغــــــزو ذاكــــــرة
الـــنــــاس والـــشي
نــفــسه يــصح مع
اخملرج فـالعـملـية
مــــــتــــــشـــــــابــــــهه
وتـــــخـــــتـــــلف من
جـــــوانب اخـــــرى
كــون اخملــرج هـو
الــعـــ الــســويــة
الــــــتـي تـــــبــــــسط
االشياء وحتـللها

ان اشارك في عدة اعمال مصرية اخرى
ووعدني اخملرج عـبد الـسالم للمـشاركة

باعمال قادمة . 
يشـار الى ان الفـنان مـحمـد عطـا سعـيد
هـو مـن رواد االذاعـة الـتــلـفــزيـون وقـدم
واخـرج الــعـديـد من االعــمـال والـبـرامج
االذاعيـة مع الـراحل عـمـو زكي في قسم

بـــرامج االطـــفـــال وشـــارك مع
جنــــوم الـــــكـــــومــــيـــــديــــا
الــعــراقــيــ بــاعــمـال
تـــــلــــفـــــزيـــــونـــــيــــة
وبرامـجيـة مازال
اجلــــــمــــــهــــــور

يتذكرها  Õd  W ½üUÐ W uGA  UO½«—
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ـوسم الثـاني من صـريـة رانـيـا يـوسف لـبـدء تصـويـر أول مـشـاهـد ا ـمـثـلـة ا تـستـعـد ا
ـقـبل موعـداً لـتصـوير الـعـمل الذي  مـسلـسـلهـا اآلنـسة فـرح إذ  حتـديد الـشـهر ا
عرض اجلـزء األول منه مطلع هـذا العام وحقق جنـاحاً جيداً وجتـسد فيه يوسف دور
ـصـريـة أسـمـاء أبـو الـيـزيـد. مـسـلـسل اآلنـسـة فـرح مـأخـوذ من مـسـلـسل ـمــثـلـة ا أم ا
ـقرر عرضه في 4 أجـزاء كل جزء يـتكون من  22 حـلقة بـطولـة رانيا أمـريكي ومن ا
يـوسف أسـماء أبـو اليـزيد مـحمـد كـيالني هبـة عبـد العـزيـز هدى مـجد عـارفة عـبد
الــرســول جـيـالن عالء مـر اخلــشت مــحــمـد عــمــروسي وإخــراج أحـمــد اجلــنـدي
وسم الـثاني من مسلسل ويسـتكمل العمل اخملـرج وائل فرج. وتنتـظر يوسف عرض ا
وسم نصـات الرقـمية عـبر االنتـرنت وذلك بعـد عرض ا لـكة إبلـيس) على إحـدى ا )

اضي. األول في شباط ا
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مـا دام انّ احلـكم في الـعـراق دستـوريـاً هـو فـيدرالي
وواقـــعـــيــاً مـــعــطل هـــذا احلــكـم من حــيـث الــتـــعــاطي
الفـيـدرالي مع اجلـميع وقـصـر هـذا االمتـيـاز حـصراً
لالقـليم الـكردي   فـإنّ هنـاك جانـباً في غـاية االهـمية
البد من اعادة تـفعيله علـى وفق ضوابط جديدة  وهو
مـفــهـوم احلـكم الالمــركـزي الـذي يـقــوم عـلـيه الـوضع

السياسي واحلكومي في العراق .
نصب  يتعامل بتوجس اي رئيس حكومة يأتي الى ا
مع احملافـظات بـوصـفهـا تخـضع في اغـلبـيـة شؤونـها
جملـالس اداراتـهـا الـتي حتــولت أحـيـانـاً الى اكـثـر من
اقــلــيم مـن دون ان حتـمـل هـذا الــعــنــوان الــدســتـوري
لوكة شخصـياً وعائلياً وبعضهـا اصبح اقطاعيـات 
ـدنية اية سمات وعشائرياً مـن دون أن يكون للدولة ا

في ادارة تلك احملافظات .
يـجب أن ال يـنـسـى أي رئيـس حـكـومة انّ األخـطـاء بل
اخلطـايـا الـشـنـيعـة من فـسـاد ادارات وتـهـريب ثروات
ـال الـعـام ومـحـسـوبـيـات اقـتـصـاديـة وسـيـاسـيـة من ا
والــصالحـــيــات الـــوظــيـــفــيــة الغـــراض االنــتـــخــابــات
ا تـرجع بالسلب على رأس ادارة البالد والتقاسم ا

 فاخلير يخص هنا والشر يعم  وما أكثره .
ـان الـعراقي مـدعـو الى اعـادة الـنظـر في مـفـهوم البـر
احلكم الالمركزي من اجل جعـله خاضعاً الى مراقبة
فـاعـلـة من مـراكـز القـيـادة والـسـيـطـرة في بـغـداد عـبر
الهـيئات الـدستوريـة الفاعـلة .  حتى لـو اقتضى االمر

الى تعديل ما كان معوجّاً في الدستور .
حالياً هـناك تراخ واضح وانّ مجلس احملـافظة يبدو
في بـعض االحيـان أقـوى من رئاسـات تـقود الـدفة في
بغداد وهذا كله عبر مطاطية التفسيرات في نصوص
دستـورية كـانت في اسـاس كتـابـتهـا مسـتـنسـخة عن
دســاتــيـر لــدول ذات اســتـقــرار عــال في اجملـتــمع من
جمـيع الـنـواحي ولـيس كـحـال الـوضع الـعـرقي الذي
كـان حـتى الـعام 2017 يـخـوض أكـبـر احلـروب عـلى
مـسـاحـة تـبـلغ ثـلث الـعـراق ضـد تـنـظـيم ارهـابي  وال
نع انهيارات مـستقبـلية بصيغ توجد ضـمانات اكيـدة 
ـرة وربّـمــا غـيـر اخــرى ومن جـهــات مـخـتــلـفـة هــذه ا
مــتـوقـعـة بـحـثـاً عن الـغـنــائم في بـلـد الـغـنـائم  شـديـد

الغني  شديد الفقر .

Austria 20 SCH. Belgium        1.5 , Cyprus 0.5 CY . Czech Republic 45 Czk. Denmark 10Krd. Finland10K . France       1.5,Germany        1.5, Greece 400DR  Poland        1.5, Italy
       1.5   Norway 11 KR, Turkey 500000 TL Spain       10.5 , Sweden 12 SK, Switzerland 3 SFR UK        1, Australia $ 1.5, Canada $ 2.5, Nethrland        1.5, USA $ 2

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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