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طبعة العراق 
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اعـلنت الـسلـطات الـتركـية مـضيـها
في الــعـمــلـيــات الـعــسـكــريـة داخل
االراضـي الــــــعـــــــراقــــــيــــــة بـــــــرغم
احـتـجـاجت الـعـراق وبـعض الدول
الـعـربيـة كـاشفـة عن عـزمهـا إقـامة
مــزيـــد من الــقــواعــد الـــعــســكــريــة
ـؤقـتـة في شمـال الـعراق من أجل ا
ضــمـان أمن حـدودهـا من هـجـمـات
حـزب الــعـمـال الـكـردسـتـاني فـيـمـا
احـــــتـج الـــــعـــــراق بـــــشـــــدة عـــــلى
الـتـجاوزات الـتـركيـة مـحمال انـقرة
مــســـؤولــيــة تــوطــ الـــكــثــيــر من
عـنـاصـر هذا احلـزب الـتركيّ داخل
األراضي الـعـراقـيّـة بـعـد تـوقـيـعـها
مـعه مـبـادرة سالم في عام 2013 .
وقـال مسؤول تـركي لم يكشف عن
هـويته أن (بالده تعتزم إقامة مزيد
ـؤقتة في من الـقواعـد العـسكـرية ا
شـــمـــال الـــعـــراق بـــعــد أن كـــثـــفت
ــقـاتــلـ األكـراد ضــربـاتــهـا ضـد ا
هــــنــــاك) مــــشـــيــــراً إلـى أن (هـــذه

اجلــــــــهـــــــود ســــــــتـــــــضــــــــمـن أمن
احلـدود).وكـانت مصـادر تـركيـة قد
كـشـفت االربـعاء عـن إقامـة قـاعدة
عـسكرية مؤقتة في اقليم كردستان
الـعراق تـدير من خاللهـا العمـليات
اجلـــاريــة هــنــاك. ونـــفــذت تــركــيــا
عــمـلـيـتـ مــنـفـصـلــتـ في شـمـال
الـعـراق ضـد حـزب الـعـمـال ايـومي
; األولى ـاضـيـ األحـد والـثالثـاء ا
عــمـلــيـة جــويـة حتت اسم (مــخـلب
الـنـسـر) والـثـانـيـة عـمـلـيـة بـرية ال
تــزال مـسـتـمـرة حتت اسم (مـخـلب
الــنـمـر) رداً عـلـى (ازديـاد هـجـمـات
ـــقـــاتــلـــ األكـــراد عـــلى قـــواعــد ا
اجلــيش الـتـركي عـلى احلـدود بـ
الــبــلــدين).وأعــلــنـت وزارة الــدفـاع
الـتركـية تـدمير  500 هـدف للـحزب
في إطـار الـعـمـلـيـة الـبـريـة (مـخـلب
الـنمر) التي انطلقت االربعاء فيما
قتل  4عـمال أتراك في هـجوم نفذه
(الـعمال الـكردستـاني) في شيرناق

جنوب شرقي تركيا.
ولم تــكــتـرث الــسـلــطـات الــتـركــيـة

السـتـنـكـار الـعراق لـعـمـلـيـة مـخلب
الـنـسـر فـاطـلـقت عمـلـيـة عـسـكـرية
جـديدة باسم  مخـلب النمر وصلت
خـاللــهــا قــوات الـــكــومــانــدوز الى
مـنطـقـة حفـتانـ التـابعـة حملافـظة
دهــوك بـدعــوى انـهــا تـمــثل مـأوى
ـقاتلي حـزب العمال الـكردستاني
فـــضال عن كـــونـــهــا نـــقــطـــة مــرور
لـــعـــنـــاصـــر احلـــزب بــ اإلقـــلـــيم
وتركيا. وقد سبق أن تعرضت هذه
ـنـطـقـة  لـلـقـصف اجلـوي الـتركي ا
أكـثر من مـرة. وكشف مـصدر امني
اول امـس اخلـــــمـــــيس عـن نـــــيــــة
اجلــيش الــتـركـي شن هـجــوم بـري
واسـع في شـــمــــال الـــعـــراق.وقـــال
ـكـن عـد الـعـمـلـية ـصـدر انه (ال  ا
الـــتـــركـــيـــة تـــوغالً داخل األراضي
الــعــراقــيـة كــون اجلــيش الــتـركي
مـوجـوداً فعـالً داخل اإلقلـيم بـعمق
يــصل إلى  40 كــيـلــومـتــراً ضـمن
مـناطق سيدكان وسوران وأجزاء
من بـرزان ونـيروه ريـكـان التـابـعة
لـقضاء العماديـة فضالً عن منطقة

بــــامــــرني الــــتـي حتــــوي مــــطـــاراً
عـسـكـرياً صـغـيـراً كان يـسـتـخدمه
ـعارك مع اجلـيش الـعـراقي خالل ا
ّ االستيالء عليه من اإليـراني و
قــبل الـقــوات الـتـركــيـة الـتـي تـقـيم
فـيه). واضـاف ان (القـوات التـركية
ـواقع أقـامت عـشـرات الـثـكـنـات وا
الــعــسـكــريــة الـصــغــيـرة داخل 30
قـرية حدوديـة عراقيـة وتتوغل من
وقـت آلخــر داخل نـــاحــيـــة بــروري
بـــالـه وشـــيالدزي شـــرقي دهـــوك
وشـــــــمـــــــالـي أربـــــــيـل) وفي ردود
االفـعال طلـبت وزارة اخلارجية من
تـركـيا سـحب قواتـها من األراضي
الـــعـــراقــيـــة و(الـــكف عن األفـــعــال
االســـتـــفــزازيـــة) كـــمـــا اســتـــدعت
الــسـفــيـر الـتــركي في بــغـداد فـاحت
يـلديز للمرة الثانية خالل اسبوع
إلى مـقر اخلارجـية وسلـمته مذكرة
احـتـجاج شـديـدة اللـهـجة بـحسب
بــيـان لـلــوزارة اضـاف ان (الـعـراق
يـسـتنـكر بـأشدّ عـبارات االسـتنـكار
والـشجب مُـعاودة الـقوات الـتركـيّة
يـوم 17 حــزيـران اجلـاري انـتـهـاك
حُــرمـة الـبالد وســيـادتـهــا بـقـصف
ومُــهـاجَــمـة أهــداف داخل حُـدُودنـا
الدوليّة.وفيما نُؤكّد رفضنا القاطع
لــهــذه االنــتــهــاكــات الـتـي تُـخــالِف
ـواثيق والـقوانـ الدولـيّة نُـشدّد ا
عـــــلى ضــــرورة الـــــتــــزام اجلــــانب
الـتـركيّ بـإيـقـاف الـقصـف وسحب
ُــــعــــتــــدِيـــــة من األراضي قــــواتـه ا
الـعـراقـيّـة التي تـوغّـلت فـيـها أمس
ومـن أمـاكن وجـودهـا فـي مـعـسـكـر
بـعـشـيـقـة وغـيـرهـا).وتـابع الـبـيـان
(كـمـا تُـؤكّـد احلُـكومـة الـعـراقـيّة أنّ
تـــركــيـــا كــانـت الــســـبب في زيــادة
ـنـطـقـة احلُـدُوديّة اخـتالل األمن بـا
ُـشـتـرَكة فـيـما بـيـنـنا; إذ تـسـبّبت ا
(مـبــادرة الـسالم( الـتي اعـتـمـدتـهـا
مع حـزب العـمال الـكردسـتانيّ عام
2013 بـتوطـ الكـثيـر من عنـاصر
هـذا احلزب التركيّ داخل األراضي
الـــعـــراقـــيّـــة مـن دون مـــوافـــقــة أو
ّــا دعـانـا الــتـشــاور مع الــعـراق; 
إلى االحـتجاج حـينهـا لدى مجلس

األمن).
وطـالب الـبـيان  احلـكـومـة التـركـيّة
بـأن (تـسـتـمع إلـى صـوت احلـكـمة

وتضع حدّاً لهذه االعتداءات).
وتـواصلـت ردود االفعـال الغـاضبة

عــلى االعــتـداءات الــتـركــيـة . وقـال
رئـــيـس ائــتـالف الـــوطـــنـــيـــة ايــاد
عـالوي في تغريدة  على تويتر إن
(ادانــــة الـــقــــصف والــــتـــجـــاوزات
الـتـركـيـة وااليـرانـية عـلى االراضي
الــعــراقــيــة لم تــعــد مــجـديــة ومن
الــــضـــروري اثـــارة شــــكـــوى لـــدى
مــــجـــلس االمـن). من جـــهــــته دعـــا
رئـيس تـيار احلـكمـة عـمار احلـكيم
احلــكـومـة الى اتـخــاذ مـا يـلـزم من
اجــراءات بـشـأن انـتـهـاك الـسـيـادة
الــعـراقــيـة.وقـال فـي تـغـريــدة عـلى
تـويـتر (نـدعـو احلكـومـة العـراقـية
ومــجــلس الــنــواب إلـى اتــخــاذ مـا
يـــــلــــزم اتـــــخــــاذه إليـــــقــــاف تـــــلك
االعـتـداءات الـتي تـتـكـرر بـ فـترة
وأخــرى وعــلـى وزارة اخلــارجــيـة
تــقــد شــكــوى رســمــيــة في األ
ـتحدة حفاظا على سيادة العراق ا
واســتـقـراره وأمن شـعـبه).. بـدوره
ادان حــــزب الــــدعــــوة االسالمــــيـــة
انـتـهـاك الـقـوات الـتـركـيـة لـسـيـادة
الـعـراق وحـرمـة اراضـيه  وقال في
بـيـان ان (هـذا الـعـمل وبـأي ذريـعة
كــــان  يـــعـــد في الــــعـــرف الـــدولي
اعـتـداءً صـارخـاً وانـتـهـاكـا حلـدود
الـــتــعــايـش الــدولي) مــضـــيــفــا ان
(تـبــريـر احلـكـومـة الـتـركـيـة بـأنـهـا
ـسـلـحـة ـعـارضـة ا تـطـارد خاليـا ا
نـاطق احلـدودية الـتي تـوجـد في ا
بـ الـدولـتـ  لـيس مـقـبـوالً وفق
االعــراف الــدولـيــة  وال يــصـلح ان
يــشــكل حـالً لــلــمـشــكــلــة). ووصف
اجملـلس األعـلى اإلسالمي الـعراقي
في بـيـان الهـجمـات التـركيـة بأنـها
(انـتــهـاك سـافـر) لـسـيـادة الـعـراق
داعـيـاً وزارة اخلـارجيـة إلى تـقد
تحدة. شكوى رسمية في األ ا
ورأى  الـنـائب مـنـصور الـبـعـيجي
ان (الـــرد احلــكــومي عـــلى تــركــيــا
خــجـول جـدا واقل مـن دبـلـومـاسي
واليـتـنـاسب مع ما قـامت به تـركـيا
من اعتداء وانتهاك خطير للسيادة
الـعراقية).وشدد البعيجي في بيان
كن عـلى ان (هذا االمر خطير وال 
الـسـكـوت عـلـيه نـهـائـيـا). خـارجـيا
استنكرت مصر في بيان صادر عن
وزارة اخلــــارجــــيــــة (الـــتــــدخالت
الـعسـكريـة التركـية واإليـرانية) في
شـمال العراق.واعتبرت الوزارة أن
هــــــذه (الــــــتـــــدخـالت واألعــــــمـــــال

سلسل الـعدائية) تمثل (استمرارا 
ـتـكـررة عـلى الـعراق االنـتـهـاكـات ا
الــشـقــيق وذلك بــاخملـالــفـة لــكـافـة
ــواثـيق والـعـهــود الـدولـيـة الـتي ا
تــنص عـلى احـتــرام سـيـادة الـدول
وتـبني مبـاد حسن اجلوار).وأكد
الـــبــيـــان (رفض مــصـــر الــتــام ألي
تدخالت تمس سيادة أي من الدول
الـــعــربـــيــة الـــشــقـــيــقـــة أخــذا في
االعــتـبـار تــبـعـات تــلك األفـعـال في
تـعـميق حـالة عـدم االسـتقـرار التي
نـطقة).وادانت احلكومة تـمر بها ا
ـرفـوض) الـسـعـوديـة  (الـعـدوان ا
عـلى أراضي العـراق من قبل تـركيا
وإيـــــران. وذكــــــرت اخلـــــارجـــــيـــــة
الــسـعـوديــة في تـصـريـح مـنـشـور
عـلى حسابها الـرسمي في (تويتر)
اخلـمـيس (ندين ونـشجب الـعدوان
الــتـــركي واإليــراني عــلى األراضي
الـــعــراقـــيــة ويـــعــد ذلـك الــعــدوان
تـــدخال مــرفـــوضــا فـي شــأن دولــة
عـربـية وانـتهـاكـا سافـرا ألراضيـها
وتـــهـــديـــدا لألمن الـــعـــربي واألمن
اإلقـــلــيــمـي ومــخــالـــفــة صـــريــحــة
ــــــــواثــــــــيق لــــــــلــــــــمــــــــبــــــــاد وا
الـــدولــيـــة).وشــددت الـــوزارة عــلى
ـملـكـة إلى جانب الـعراق (وقـوف ا
فــيـمـا يــتـخــذه من إجـراءات حلـفظ
ســيــادته وأمــنـه واسـتــقــراره). من
جــــهـــــة أخــــرى اســــتــــدعت وزارة
اخلـــارجــيــة  اول أمس اخلــمــيس
الـسـفيـر اإليـراني لدى بـغـداد إيرج
مـسجـدي وسلمـته مذكرة احـتجاج
ـــدفــعي اإليــراني عـــلى الــقــصف ا
الـذي تعرضت له قرى حدودية  في
دينة حاج مـرتفعات آالنـة التابعـة 
حافظـة أربيل وما تسبب عـمران 
بـه من خــســـائــر مـــاديــة وأضــرار
متلكات عالوة على بث اخلوف با
ناطق بـ اآلمنـ من سكان تـلك ا
بـحسب بيـان للوزارة أضـاف  انها
(إذ تـــؤكــــد حـــرص الـــعـــراق عـــلى
ــــومـــة وتـــنــــمـــيـــة الــــعالقـــات د
الــتــاريـخــيـة بــ الــبـلــدين تــؤكـد
أيـضا إدانة هـذه االعمال وأهـمية
حـــــرص اجلــــانب اإليــــرانـي عــــلى
احـتـرام سـيـادة الـعـراق والـتوقف
ــثل هـــذه األعــمــال عـن الــقــيـــام 
وحتــري ســبل الــتـعــاون الــثــنـائي
ـشـترك فـي ضبط األمن وتـثـبيت ا
شتركة). االستقرار على احلدود ا
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السيـاسي وهم مـحتجـزو رفحاء
ومجاهدو االنتفاضة الشعبانية)
وأضـاف الـنـائـلي (وجـهـنـا سـؤاالً
للهـيئة بـاإلجابـة عن قانونـية هذه
االســــتــــقــــطــــاعـــــات والــــشــــرائح
تـضررة من هـذا الـقرار) مـؤكداً ا
ــالـيـة ــسـاءلــة وزيـر ا (سـنــقـوم 
ورئيس هـيئـة الـتقـاعـد عن ماهـية
هذه االجراءات غـير القـانونية الن
قـــرار مـــجـــلـس الـــوزراء ال يـــرعى
وجود للقوانـ النافـذة والنص ا
في الدسـتور بـرعـاية الـدولة لـهذه
الشـرائح وعـلى احلـكومـة احـترام

ذلك). 
من جـهـة اخـرى اكـد الـنـائب االول
لرئيس مجلس النواب حسن كر
الكعـبي أن رئاسـة اجمللس تنـتظر
ـالـية كتـابـا رسـمـيـا من الـلـجـنـة ا
النـيابـيـة لبـيـان موقـفـها الـصريح
والـواضح جتـاه الــتـخـصــيـصـات
ـتــعـيــنـ ـالــيـة لــلـمــوظـفــ وا ا

اجلــــدد والـــــعـــــقـــــود واالجــــراء .
واوضح الــكـعــبي فـي بـيــان امس
انه (ســبـق وان ارســلـــنـــا كــتـــابــا
رسـمــيــا الى االخــوة في الـلــجــنـة
ـالـيـة واوعـزنـا الـيـهم بـتـضـمـ ا
ـــتــعـــاقــدين ــوظـــفــ وا رواتب ا
واالجــور ضـــمن فـــقـــرة واضـــحــة
وصـريــحــة في قـانــون االقــتـراض
احملـــــــلي واخلــــــــارجي وصـــــــرف
ــالــيـــة الــتي تــخـــصــيــصـــاتــهـم ا
ستـصـرف بـأثر رجـعي) مـوضـحا
أن (رئاسـة اجمللـس تنـتـظر اجـابة
الـلـجـنـة رســمـيـا وبـخالف ذلك لن
نقبل بالبـيانات الصـحفية التي ال

تغني وال تسّمن). 
انية قد الـية البر وكانت اللجنة ا
اصـدرت اخلــمـيس بــيـانــاً بـشـأن
تـعينـ اجلدد في وزارة رواتب ا
التـربـيـة وغـيرهـا اكـدت فـيه أنـها
سـتـفـاحت رئـاســة مـجـلس الـنـواب
لــغــرض اإلســراع بـــاســتــحــصــال
موافـقـة احلكـومـة الـعراقـيـة بذلك.
وقالت الـلجـنة في بـيانـها (تـلقـينا
ناشدات العشرات من الرسائل وا
عبـر مـواقع التـواصل االجـتـماعي
تـسـتـفـسـر عن مـوقـفـنـا من رواتب
تعين اجلدد في وزارة التربية ا
وغـيـرهـا واالسـتـفـسـار عن ادخـال
نص في مشروع قـانون االقتراض
ـعــروض عــلى مــجــلس الــنـواب ا
الية). يتضمن دفع مستـحقاتهم ا
وأضـــافت ان الــــلـــجـــنــــة بـــكـــامل
أعــضـــائــهـــا (ال مـــانع لــديـــهم من
ستـحقيها الـية  صرف احلقوق ا
من كـافـة الـشــرائح بل نـحن نـؤيـد
وبقوة هـذا اإلجراء وسنـعمل على

تمريره في داخل اجمللس).

نـاسبة والنوادي وغلق قاعات ا
الــلـيـلــيـة والـكــافـتـريــات الـعـامـة
ومحال تـدخ االراجـيل ومراكز
تــعــلــيـم الــلــغــات). وافــاد مــديـر
مــــســـتــــشــــفى هــــيــــوا اخلـــاص
ــــــــرضـى الــــــــســــــــرطــــــــان في
الـسـلـيــمـانـيـة دوسـتي جنـاة عن
اصابـة ثالثة اطـباء و 9موظف

بكورونا. 
وسـجـلت مــحـافـظـة ذي قـارأكـثـر
من  60 إصــابـة بــكـورونــا.وذكـر
مــصـدر طــبي في تــصـريح امس
إن (نـتـائج الـتحـالـيل اخملـتـبـرية
اثـــبــتت إصـــابــة  63 شــخـــصــا
ولم بـــالـــفـــايـــروس في ذي قـــار)
ــــصـــــدر الــــتـــــوزيع يـــــكــــشـف ا
اجلـغـرافـي لـلـمـصـابـ مـكـتـفـيـا
ــــــصــــــابــــــ بــــــالــــــقــــــول ان (ا
تـــوزعـــــــــــوا عــلـى عــمــوم مــدن

احملافظة).
وكـان مـديـر مـسـتـشـفى احلـس
الـتـعـلــيـمي راجي الـيـاسـري قـد
أعــلن أمس االول عـن ان مــديــنـة
الـنــاصـريـة دخــلت مـرحـلـة ذروة
انــــتــــشـــــار الــــفــــايــــروس  وان
ـقبلة سـتكون حرجة "الساعات ا
وشديـدة اخلطـورة في احملافـظة
  مــتـــوقــعـــا ان (يـــكــون هـــنــاك
تصـاعدا حـادا باعـداد االصابات
ــقــبــلـة). والــوفــيــات في األيـام ا
وسـجـلت دائرة صـحـة مـحـافـظة
مـيـسان  140 إصـابـة بـجـائـحـة

كورونا . 
وكــانـت الــدائــرة قــد أعــلــنت عن
شـفاء  30 مـصـابـاً بـاجلـائـحـة 
ومـغـادرتـهـم مـسـتـشـفى الـعـزل 
ووفـــاة شـــخــــصـــ مـــتــــأثـــرين

بإصابتهم بالوباء .

منع الـتنقل ب حلكومة االقـليم 
مـــــحــــافــــظـــــة أربــــيـل وعــــمــــوم
اال واطن  احملافظات جلـميع ا
ـسـتثـنـيـة التي وردت لـلحـاالت ا

في بيان الوزارة).
 واضــاف انه (تـقــررغـلق جــمـيع
االســـواق واحملـــال الـــتـــجـــاريـــة
واالمـــاكن الــــعـــامـــة فـي عـــمـــوم
مــحــافــظـــة اربــيل مـن الــســاعــة
الــعـاشــرة مـســاءً حـتى الــسـاعـة
ا فيها اخلامسة فجراً يومياً  
االسواق الشعبية ومعارض بيع
السيارات وساحـات بيع الطيور
واحلـيوانـات في ايـام اجلـمـعة)
واشـار الى ان (غـرفـة الـعـمـلـيات
قـــررت غــــلـق مـــراكــــز االلــــعـــاب
ــســابح ومــراكـز الــريــاضــيــة وا
صائف االستجـمام والتـدليك وا
ـنـتـزهـات واحلـدائق الـعـامـة وا

وقال بيان مقـتضب اطلعت عليه
(الزمان) امس ان (التميمي وجه
بتصنيع عالج افيڤاڤير الروسي
صـانع الـعراقـيـة حفـاظاً داخل ا
وجتهـيز عـلي العـمـلـة الصـعـبة 
ــراكـر ــسـتــشـفــيـات وا جــمـيع ا
تخصصة   ليكون متاحا لكل ا
مـــريـض يـــعـــاني من كـــورونـــا).
واصـدرت غـرفــة عـمـلـيـات اربـيل
جملابهة فايروس كورونا قرارات
عــدة مـنــهـا غــلق جـزئي جلــمـيع
االســـواق واحملـــال الـــتـــجـــاريـــة
واالمـــاكن الــــعـــامـــة فـي عـــمـــوم

احملافظة.
وقــالت الـغــرفـة في بــيـان تــلـقـته
(الزمان) امس إنه (بسبب سرعة
انــتــشـار فــايــروس كـورونــا بـ
واطن  قررنا تطبيـقاً للبيان ا
الصـادر من قبل وزارة الـداخلـية

نـتــائج الـعـقــار) مـشـيـراً الى أن
(الـــعـــقــــارات الـــتي يـــتم االعالن
عـنـهـا هي عالجـات مـوجودة في
االسـواق لـكن يـتم دمج اكـثـر من

عالج ويعطى للمريض).
وكـانت وزارة الصـحـة قـد اكدت
ـــاضي أن الـــعــقــار االســـبــوع ا
الـــروسي لـــعالج كـــورونـــا قـــيــد
ـــنـــاقــــشـــة من قـــبـل الـــلـــجـــان ا
االســتــشــاريـة وســيــصــدر قـرار

. قبل بشأنه خالل اليوم ا
وحـــــددت الـــــوزارة االســـــبــــوع
اجلـاري الـبــدء بـتـصــنـيع عالج
صانع افيڤاڤير الروسي داخل ا
العراقـية باشـراف الوزير مـحمد
الـتــمـيـمي حـفـاظــاً عـلي الـعـمـلـة
الصعبة  مشيرة الى ان العالج
ســيــكــون مـــتــاحــاً لـــكل مــريض
يـــعــاني مـن فــايـــروس كــورونــا.
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أكدت وزارة الـصحـة والبـيئة أن
اسـتيـراد الـعقـار الـروسي لعالج
مـــرضـى كـــورونـــا ال يـــزال قـــيــد
الـدراســة الفـتـة الى أن مــنـظـمـة
ـيـة لم تـعط قـراراً الـصـحـة الــعـا
بــاسـتــخــدامه. بــرغم ان الـوزارة
ســبق ان اعـــلـــنت انــهـــا تـــتــجه

لتصنيع الدواء داخل العراق.
وقــال مــديـــر الــصــحـــة الــعــامــة
ريـاض عـبــد االمـيـر في تـصـريح
امس اجلــــمــــعــــة إن (الــــعــــقــــار
الــروسي ال يــزال قــيــد الــدراســة
والــبـــحث) مــبـــيــنـــاً أن (هــنــاك
اجـــتـــمـــاعـــاً عــــقـــد مع اجلـــانب
الــــــــروسي عـــــــبـــــــر الـــــــدائـــــــرة
ـنـاقــشـة الـعالج الــتـلـفــزيـونـيــة 

كتشف). ا
واضــــــاف عــــــبــــــد االمــــــيــــــر أن
(الدراسـات الـتي قدمـهـا اجلانب
الروسي حول الـعالج غير كـافية
وتـــمت مـــطـــالـــبـــتـــهم بـــارســـال
ـــيل دراســــات اخـــرى عـــبـــر اال
لــغـرض عــرضـهــا عـلى الــلـجــنـة
االستشـارية الـعالجية في وزارة
الـصـحـة لـكي يـتـخـذ قـرار بـشأن
الــعــقــار) مــؤكـــداً أن (مــنــظــمــة
ية الى اآلن لم تعط الصحة العا
قـــراراً بـــشـــأن اســـتـــخـــدام هــذا

العالج).
وأوضـح أن (الـــــعـالج الـــــروسي
عـــبـــارة عـن مــضـــاد فـــايـــروسي
مـــوجــود في االســـواق حــيث ال
يـوجـد حـتى االن عـقـار مـكـتـشف
لــــعالج فــــايـــروس كــــورونـــا في
الـعـالم الن الــتـجـارب قـد تـطـول
لـسـنـة او اكــثـر لـكي تـتم مـعـرفـة
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ـشـتـركة نـعت قـيـادة الـعـمـلـيـات ا
الـــلــــواء الـــركـن عـــبــــد احلـــســـ
الـتـمـيـمي  قـائـد عـمـلـيـات بـغـداد
الــســابق. وقــالـت في بــيــان امس
ـقـاتل الــبـطل عـبـد انـهـا (تـنــعى ا
احلـسـ الـتـمـيـمي الـذي تـعـرض
الى وعكـة صحـيحـة شديـدة ونقل
على اثرها الى تركيا  للعالج قبل
 20 يــــومـــــا وفي صـــــبــــاح امس
اجلمعة انتقـل الى رحمة الله بعد
ـرض داخل مـشـفاه) صـراع مع ا
ـهـني واضـافت ان (هـذا الـقــائـد ا
ظل مخلصاً شـجاعاً نزيـهاً وطنياً
طوال مدة خدمته الـعسكرية وقد
تـصــدى لـلــمـســوولـيــة في مـواقع
ـكافـحـة اإلرهـاب وبـناءً مخـتـلـفـة 
اجلـــــيـش بـــــعـــــد الـــــعـــــام 2003
وواصل طـــوال مــــســـيـــرته اجلـــد
واأللــــتــــزام والــــتــــفــــاني في اداء
كلـف بها . نسال الله الواجبات ا
ان يـــتــــغـــمــــده بـــواسع رحــــمـــته
ومـغـفـرته ويـدخـله فـسـيح جـنـاته
ويـــلـــهـم اهـــله وذويه ومــــحـــبـــيه

الصبر والسلوان).
ووجه رئــيس الــوزراء مــصــطــفى
الكاظـمي بارسال طـائرة عسـكرية
خـاصـة لـنـقل جـثـمـان الـفـقـيـد من

تركيا الى بغداد.
الى ذلـك بــــــحـث رئــــــيس أركــــــان
اجليش الـفريق الـركن عبـد األمير
رشـيــد يـار الــله مع رئــيس بـعــثـة
الناتو في العراق جـيني كاردينيا
الـــتـــعــــاون في إصالح الــــهـــيـــكل
التـنـظـيمي ومـكـافـحة الـفـساد في
ـؤسسـة الـعـسـكـريـة.وذكـر بـيان ا
لــوزارة الــدفــاع تــلـقــتـه (الــزمـان)
امس  أنه (جــــرى خالل الـــلـــقـــاء
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وسط غـــــــضـب شـــــــعـــــــبـي واسع
واصــــرار من ثـــــوار تــــظــــاهــــرات
تــشـــرين عـــلى عـــدهم مـــنــظـــومــة
فـاسـدة حــسـمت هـيــئـة الـتــقـاعـد
الـعــامــة اجلــدل  بـعــودة اعــضـاء
مـجـالس احملــافـظــات الى مـزاولـة
اعـمـالـهـم. ودعت وثـيـقــة بـتـوقـيع
مديـر عام صنـدوق تقـاعد مـوظفي
اطـلعت الدولـة أحمـد عبـد اجلـليل
عـلــيــهــا (الــزمــان ) مــعــنـونــة الى
مكـاتب احملـافـظ في احملـافـظات
كافـة اعضـاء مجـالس احملافـظات
الى ترويج معـامالتهم الـتقـاعدية
وفق قانون الـتعديل االول لـقانون
ــوعــد رقم  9 لــســنــة الــتــقــاعــد ا
 2014 وينـظر القـضاء فـي طعون
مـقـدمة ضـد قـرار مـجـلـس الـنواب
القاضي بحل مجالس احملافظات.
ووجه رئـــيس جلــــنـــة الـــشـــهـــداء
والسجناء السـياسي في مجلس
النـواب عبـد االله الـنائـلي أسئـلة
الى رئــيس هـــيــئــة الــتـــقــاعــد عن
اســـــتــــــمــــــرار تــــــوقف الــــــرواتب
التقاعدية لـبعض شرائح مؤسسة
السـجنـاء ومن ضـمنـهم مـحتـجزو
رفـحـاء. وأكـد الـنـائـلي انه (سـيـتم
ــــــتـــــوقــــــفـــــة) إطالق الــــــرواتب ا
قريباً.وكان النائلي قد اكد (إطالق
رواتب مـؤســسـة الــسـجـنــاء الـتي
تــضم  3شــرائـح هم الـــســـجـــنــاء
الـسـيـاســيـون الـذي حــوكـمـوا في
مـحــاكـم خـاصــة فـي زمن الــنــظـام
ـــعــتـــقــلــ الــبـــائــد وشــريـــحــة ا
الـسـيــاسـيـ الــذي اعـتــقـلـوا ولم
يحكم عليهم وشـريحة احملتجزين

(صاروخي كـاتـيوشـا سـقطـا قرب
ــنــطــقــة ســاحــة االحــتـــفــاالت بــا
اخلضـراء وسط بـغداد  دون ذكر
تفاصيل عن االضـرار التي نتجت
نـطـقة عن سقـوطـهـما).وشـهـدت ا
اخلضراء مـطلع االسـبوع احلالي
سـقـوط صـواريخ كــاتـويـشـا قـرب
ـنــطــقـة الــسـفــارة االمــريـكــيــة بــا
اخلضـراء في حـ اعـلـنت خـلـية
االعالم األمـني ان الـكاظـمي شـكل
فـريـقــا أمـنــيـا مـخــتـصـا لــلـقـبض
ومالحقة اجلـهات التي تقف وراء
هذه األعـمـال االرهـابيـة. وتـمـكنت
وزارة الداخـليـة من إلـقاء الـقبض
ـتــورطـ بـإطالق عـلى عــدد من ا
نطقة اخلضراء الصواريخ على ا
تـحدث قـار العـسـكريـة.وقـال ا وا
باسم الـوزارة اللـواء خالـد احملنا
في لـقـاء مـتـلـفـز تـابـعتـه (الـزمان)
امس (ألــــقـــيــــنـــا الــــقـــبـض عـــلى
مــتـــورطــ بـــإطالق الـــصــواريخ
وهناك إرادة حـقيـقية إلنـهاء ملف
ـقار ـنـطـقة اخلـضـراء وا قصف ا
عـلومات العسـكرية) مبيـنا ان (ا
تــــؤكـــــد الـــــقــــبـض عــــلـى بــــعض
ـتــورطـ بـإطـالق الـصـواريخ) ا
ولـــــفـت الى ان (هــــــنـــــاك بــــــعض
الــعــمــلــيــات كُــشِــفَت لــدى دوائــر
االستخبارات  وال يتم الـتصريح
بـهـا كـونـهـا سـريـة كذلـك خـشـية
على كـشف جـوانب من التـحـقيق

.( او هروب مدان
فيـمـا افادت وكـالـة االستـخـبارات
بـالــقــبض عــلى مــتــهم أقـبـل عـلى
اغــتــصــاب طــفــلــة بـعــمــر خــمس
سنـوات في بغـداد.وقـالت الوكـالة
في بيان تـلقـته (الزمان) امس انه
(بـــــــــعـــــــــد ورود بـالغ مـن أحــــــــد
واطـن بتـعرض ابـنتـة البـالغة ا

من الــــعـــمـــر خـــمــــســـة ســـنـــوات
لالغــــتــــصــــاب من قــــبل شــــخص
مـــجــهـــول في مـــنــطـــقـــة الــدوا
بــــــبـــــغــــــداد شـــــكــــــلت وكــــــالـــــة
االستـخبـارات في الداخـليـة فريق
فـني لـلـتـحـقـيق بـالـقـضـيـة وبـعد
ـوافـقات الـقـضائـية استـحـصال ا

ـراقــبـة  ومـتــابـعــة كــامـيــرات ا
إلــقــاء الــقــبـض عــلى اجلــاني في
مــنــطــقــة الــشــعــلـة) واضـاف ان
(التـحـقيق االبـتدائـي معه اعـترف

تة النكراء حيث  بقيامة بجر
تــــدوين أقــــواله واحــــالــــة اوراقه

للجهات اخملتصة). 
من جهـة اخرى  ضبـطت الـهيـئة
العامة لـلمنافـذ احلدودية عجالت
مـحمـلـة بـألـواح بالسـتـيـكـة بوزن
أكــثـــر من 95 طن بــدون شـــهــادة
منشأ في منـفذ زرباطية احلدودي
. وقـــال بـــيــــان امس ان (مالكـــات
حافظة واسط نـفذ  الهيئة في ا
 تمـكنت مـن ضبط عـجالت عدد 4
نـشأ محـملـة بـألواح بالسـتيـكـة ا
إيـــران وبــوزن اجـــمـــالي  95 طن
و200 كـيــلـو غــرام بـدون شــهـادة
منشأ وادراج شهادة منشأ لشركة
ستوردة) غير معنية بالبضاعة ا
واضــــاف ان (شـــعــــبــــة الـــبــــحث
والــــتــــحــــري جنـــحـت من ضــــبط
الــعــجالت وتــدقــيق مــعــامالتــهــا
الكـمركـيـة ومعـاينـة الـبضـاعة من
قبلهم حيث اتضح  ثبوت مخالفة
كـمركـيـة وهـو عـدم وجـود شـهادة
نشأ و نسب البـضاعة لشركة ا

أخـــرى اذ تــــمت إحــــالــــة مــــا 
ضبـطه وفق مـحـضـر أصولي إلى
قــاضي حتـــقــيق مـــحــكـــمــة بــدرة
التــخــاذ اإلجـــراءات الــقــانـــونــيــة

الالزمة بحقها).
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ـهـمة مـنـاقـشـة عـدد من الـنـقـاط ا
أبرزهـا تـأكـيـد استـمـرار الـشـراكة
والــتـــعــاون والـــعــمـل مــعـــاً عــلى
ــفـــاصل ـــؤســـســاتـي  اإلصالح ا

ؤسسة العسكرية).  ا
واشاد يار الله  بعمل الـبعثة في
قبلة رحـلة ا العراق مؤكداً أن (ا
تــتـطــلب الــقــيــام بـإصـالحـات في
الـهــيــكل الـتــنــظـيــمي ومــكـافــحـة
الفـساد حـسب توجـيهـات القـائد
ــسـلــحـة ووزيـر الـعــام لـلــقـوات ا
الـدفـاع والــتـركــيـز عـلـى الـضـبط
الــعـســكــري ابــتـداءً من الــقــيــافـة
الـعــسـكـريــة ومـروراً بــالـتـدريب)
مــعــربــا عـن امــله (الــوصــول إلى
مـسـتــوى الـطــمـوح من خالل دعم

بعثة الناتو).
 وعــثــرت الــقــوات األمــنــيــة عــلى
مـــــــنــــــصـــــــات اطالق صـــــــواريخ
الــكـــاتــيـــوشــا الـــتي اســتـــهــدفت
ــنـــطــقــة اخلـــضــراء امس االول ا
ـــصــــدر أمــــنـي فـــأن .وطــــبــــقــــا 

أحمد عبد اجلليل

oBK∫ ناشطون يوزعون عبر مواقع التواصل ملصقا يحث على التبرع ببالزما الدم  
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دعــــا عـــضـــو اجملـــلـس الـــقـــيـــادي
لـالحتــاد الــوطـــني الــكـــردســتــاني
آراس شــيخ جـنـكي قـيـادة احلـزب
ــقــراطـي الــكــردســـتــاني الى الـــد
ــشــتـرك حــيـال تــعــزيـز الــتـفــاهم ا
سائل الراهنة في ظل الـقضايا وا
الية تـفاقم األزمات اإلقـتصاديـة وا
ـر بــهـا أقــلـيم والــصـحــيـة الــتي 
ـنـطـقـة والـعالم. كـردسـتـان ودول ا
مـشيرا الى ان (دعوته تشمل حركة
الــتـغــيـيـر كــوران وبـقــيـة األحـزاب
الـكـردية). وأوضح شـيخ جـنكي أن
(األحتــاد الـــوطــني الــكــردســتــاني
دشن مـرحـلـة جـديـدة عـقـب إنـتـهاء

مــؤتـمـره اآلخـيــر الـذي انـتـهى الى
انــتــخـاب قــيـادة جــديــدة لـلــحـزب
وهـي حــريــصــة كـل احلــرص عــلى
الــــتـــصــــدي لإلزمــــات الـــقــــائـــمـــة
ـسـؤوليـة بـغـية مـعـاجلة مـعـاناة
الـــشــعب الـــكــردي جــراء الـــشــحــة
ـالـيـة وانتـشـار جـائحـة فـايروس ا
كـورونـا وتوقف الـنـشاط الـتـجاري
واالقــــتـــــصــــادي). مــــشــــددا عــــلى
(ضــرورة الــعـمل مــنــذ الـيــوم عـلى
إيــجــاد الــبــدائل لــغــرض حتــسـ

.( ــعـاشي لـلــمـواطـنـ ــسـتـوى ا ا
مـتهما (حـكومة االقلـيم بالفشل في
إداء مــهــامــهــا). مــطــالــبــا (رئــيس
ـقـراطي الـكـردسـتاني احلـزب الـد
مــسـعــود الـبـارزانـي بـالـعــمل عـلى

حـلــهـا تـمـهـيـدا إلنــتـخـاب حـكـومـة
طـوار جديدة قـادرة على اخلروج
بـــاألقــلـــيم وشــعـــبه من ســـلــســـلــة

األزمات احلالية).
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وأكد وزير التعليم العالي والبحث
الـعلـمي نبـيل كاظم عـبد الـصاحب
أن (الــوزارة عـازمــة عــلى تــطــويـر
جتـــربــة االمـــتــحـــان اإللــكـــتــروني

دمج). والتحول الى التعليم ا
واضـاف عــبــد الــصــاحب ان (هـذا
اإلجـراء جـاء لـدى مـتـابـعـتـنـا عـبـر
دائـرة الـكتـرونـيـة مغـلـقة مـجـريات
االمتحان النهائي لطلبة الدراسات
ـاجسـتيـر والدكـتوراه الـعلـيا في ا
والـدبــلــوم مع رؤســاء اجلـامــعـات
والـــطــــلـــبـــة في جــــامـــعـــات بـــابل
ـــســـتـــنـــصــريـــة والـــقـــادســـيــة وا
واحلـمـدانـيـة واجلــامـعـة الـتـقـنـيـة
الــشـمــالـيــة والــنـهــرين ومـيــسـان)
موضحا (عزم الـوزارة على تطوير
جتـــربــة االمـــتــحـــان اإللــكـــتــروني
دمج الذي والتحـول الى التعـليم ا
ـنح اجلــامـعــات حـضــورا فـاعال
على مستوى تـنوع آليات حتصيل

عرفة التي ينشدها اجلميع). ا
 وثـــمن عـــبـــد الـــصـــاحب جـــهـــود
االقسام  واللجان االمتحانية التي
اشرفت عـلى التـدريب   والتواصل
ــتـابــعـة مع الــطـلــبـة لــتـحــقـيق وا
ـنـصات جنـاح االمـتـحـانـات عـبـر ا
اإللـكـتـرونـيـة . وفي سـيـاق مـتصل

اعـــــرب الــــطــــلـــــبــــة  فـي عــــدد من
التـخصصـات االنسانـية والعـلمية
عن تــفــاعــلــهم مع هــذه الــتــجــربـة
واصـــــــفـــــــ هـــــــذا الـــــــنـــــــوع من
االمـتـحـانـات وفــر حـافـزا إضـافـيـا
عــلى تــوفــيــر وتــعــزيــز إمــكــانــات
الــنـــجــاح عـــلى الـــرغم من ظــروف

االزمة الصحية الراهنة.
wð«– q¹uLð

وقـــررت الــوزارة حتـــويـل االجــراء
الـيـومـيـ واحملـاضـرين من حـمـلة
الـشهـادات العـليـا الى عقـود الذين
ـؤســسـات بــاشـروا في الــعــمل بــا
ية منـذ مطلع تشرين االول االكاد
لـــــعــــام  2019عـــــلى ان تـــــصــــرف
مـسـتحـقاتـهم من خـزيـنة صـناديق
الـــتـــمـــويل الـــذاتي . وتـــضـــمـــنت
الـوثـيـقـة الـرســمـيـة الـتي حـصـلت
عـلــيـهـا (الـزمـان)امس (ان الـوزارة
اعــتـبــرت الـذين  تــشــغـيــلـهم او
وازنة التـشغيلية تكليفـهم ضمن ا
خالل الــعـام  2019حتــويـلــهم الى
عـقــود وزاريـة وفق قـراري مـجـلس
337 لــــلـــــعــــام الـــــوزراء رقم  315

نفسه).
من جـهـة اخـرى اكد وزيـر الـتـربـية

واضــاف ان (الــوزارة  تــؤكــد عـلى
إلـتـزامـها اإلداري والـقـانـوني عـبر
تـوجــيه   اجلـامــعـات بــاسـتــكـمـال
جـــمــــيـع اإلجـــراءات األصــــولــــيـــة
لتـحويل األجـراء واحملاضرين الى

عقود وزارية).
من جــــــهـــــة اخـــــرى قـــــررت وزارة
الــتـعــلـيـم الـعــلي والــبـحث احــالـة
رئــيس جـهــاز االشـراف والــتـقـو
الـعلـمي نبـيل هـاشم االعرجي بـعد
انتهاء فترة التمديد احملددة له في

اداءه للخدمة الوظيفية. 
d « ¡UG «

واطلعت (الزمان) أمس على وثيقة
صـادرة من وزارة الـتـعـلـيم الـعالي
والــبـــحث جــاء في مـــعــرضــهــا ان
(الــــوزارة  قــــررت  الـــــغــــاء األمــــر
ـتــضـمن تـمــديـد خـدمـة الـوزاري ا
رئــيس جـهــاز االشـراف والــتـقـو
الـعلـمي نبـيل هـاشم االعرجي وان
ـتــضـمن يـعــتـمــد االمـر الــوزاري ا
تمديد خـدمته الوظيفـية للفترة من
(2017/7/1 لــــغـــــايــــة2020/7/1)
واحـالــته الى الـتــقـاعــد فـورا حـ

انتهاء فترة التمديد احملددة.
الــتــعــلـــيم يــقــرر حتـــويل االجــيــر
واحملاضر اخلارجي الى عقود
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ــــنـــتـــجـــات الفـــتـــا الـى ان (أغـــلب ا
واحملـاصـيل الـزراعـيـة واحلـيـوانـيـة
وصــلت في الــبـالد حتـقـق االكــتــفـاء
الذاتي وبدأت الوزارة وبدعم اللجنة
 ,الــتــخـــطــيط لـــتــصــديـــر الــفــائض
لألســواق اخلـــارجــيــة) ,مــبــيــنــا ان
ـسـتورد وبـكـثرة (إغراق الـسـوق با
مـؤامــرة خـبـيــثـة لـضــرب االقـتـصـاد
زارع الوطني يدفع ثمـنها الفالح وا

بدرجة خاصة). 
سؤولة داعيا للجهات احلـكومية وا
ـنـافـذ إلى (تـشــديـد اإلجـراءات فـي ا
احلـدودية وعـدم الـسـمـاح ألي مـنتج
بــالـــدخــول مــهــمــا كــان  ,فــضال عن
تسبب بـهذا الضرر الكبير إحالة ا
إلى القـضاء بتـهمـة ضرب االقـتصاد
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 رأت جلنـة الـزراعة الـنـيابـيـة اغراق
ـــنـــتـــجـــات االســـواق احملـــلـــيـــة بـــا
ــســتـوردة واحملــاصــيل الــزراعـيــة ا
(مـــؤامــرة) الســـتــهــداف االقـــتــصــاد
العراقي  ,مددة دعـوتهـا الى تشـديد
ـــنــافـــذ احلـــدوديــة اإلجـــراءات في ا
وعـدم السـمـاح بـإدخـال أي مـنتج له

مثيل محلي. 
واكـد رئـيس الـلـجـنـة سالم الـشـمري
في بــيــان تــلــقـتـه (الـزمــان) امس إن
(عـــدم تـــطـــبـــيـق قـــرار مـــنع دخـــول
ــنــتــجــات واحملــاصــيل الــزراعــيــة ا
ـــســـتـــوردة أضـــر واحلـــيـــوانـــيـــة ا
بـــاالقـــتـــصـــاد وجـــهـــود الـــفالحـــ

,( ــنــتـجــ احملـلــيـ ــزارعـ وا وا

االنبار
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عــلي حـمــيـد مــخــلف  اسـتــمـراره
ــســـاعــدة فـي  تــقـــد الــعـــون وا
ــرضـيــة واإلنــســانــيـة لــلــحــاالت ا

الكات التربية اخملتلفة . 
ــكــتب وأضــاف بـيــان صــادر عن ا
اإلعالمـي لـلـوزارة تـلـقـته (الـزمـان)
امس ان (اعـضـاء الـهـيـئـة اإلداريـة
لــصـــنــدوق الــتـــربــيـــة  صــادقــوا
االثـنـ علـى تقـد الـدعم والـعون
ألكـثـر من  320 حـالـة من الـكـوادر
التربوية في مختلف احملافظات) .
وأشــار الـــبــيـــان إلى أن (احلــاالت
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إلى السيد رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي احملترم.. 

الى السيد برهم صالح  رئيس اجلمهوريه احملترم.. 
ان محمد احللبوسي احملترم..  السيد رئيس البر

... إلى ر ؤوساء العشائر احملترم
راجع وشيوخ الدين في العراق..  الى ا

الى كل إنسان شريف ولديه غيرة على أبناء بلده... 
وأخيـرا... (( الى من يحـملن غـيرة من بـنات الـعراق من شـماله إلى جـنوبه ألني
ن أجـد فـيـكن غــيـرة وحـمـيه وســرعـة اسـتـجــابه وتـغـيـر مــوازين األمـور أكـثـر 

ذكرتهم أعاله.. ))
يا نـساء العراق بيدكن زمام األمور وانـ مفتاح من ذكرتهم أعاله.. حاولن بكل
ما اؤتـي من قدرة على التأثـير على من ذكرتهم أعاله سواء كان أب او زوج او
ا ا خاف على منصبه وأبى الوقوف إلى جانب احلق او ر اخ او ابن لـكن فر
ـوضوع ا..  ا ـا.. ور هنـالك مصـالح مشـتركه يـخافـون تعـكيـر صفـوها... ور
مهم وعـاجل جدا وبيدكن الـتاثيـر على أصحاب الـقرار أن لم يصحـو ضميرهم

عاناة أبناء جلدتهم.. 
قضـيتي اليـوم هي االيزيـدين ذلك اجلزء من أبنـاء شعبي من عـانى األمرين على
أيـدي داعش ومن نــاصـره ولــطخ ايــديه بـدمــائـهم وشــرد ابـنــائـهم وقــتل وسـبى
الـنـساء.. نـعم مـنـذ عام 2014 وإلى يـومنـا هـذا يعـيش من بـقي مـنهم عـلى قـيد
احلــيـاة حـيــاة مـزريه في مــخـيـمــات إقـلــيم كـردسـتــان هـؤالء االقـلــيه لـهم احلق
بالـعودة إلى ديارهـم يكفي مـاعانوه مـنذ ست أعـوام من ظروف صـحيه وتقـلبات
منـاخيه من برد وحـر وعدم توفـر أبسط حقـوقهم كبـشر.. في تلك اخملـيمات من

حقهم ان يجدوا من يدافع عنهم وعن حقهم في العودة لبيوتهم... 
وافقـات ألشهر دون سبب حكـومة كردستـان تعرقل عودتـهم عن طريق تعـطيل ا

يذكر وال يسمحون لهم بالعوده لسنجار.. 
ينـتظرون الشـهر للـحصول علـى كتاب العـودة من قبل وزارة الـهجرة واالسايش
والباراسـ وبعدها يعرقـلونهم في الطريق لكي يـضطر البقيه لـكثرة الصعوبات

من عدم العودة.. اتقوا الله
ـتـحـده فـخـافـوا الـله هم لـيـسـوا سـجـنـاء لـديـكم هـم الجـئـون واخملـيـمـات لأل ا

ونقمته منكم 
ـثل لاليزيدين كقومـيه تمثل جزء من مـكونات العراق ا لم تـخصص احلكومه 
ـهم وتعويـضهم كونـهم أكثر أبـناء شعـبنا تضـررا على يد داعش ا لم يـتم تكر
ا نـعامـلهم كـاقلـيه وتضـحيـاتهم هي فـخر لكل عـراقي شريف لـن اتكلم  . اللـع
عن عربي او كردي او تركماني بل كإنسان عراقي لديه غيرة على أبناء بلده.. 

 »uKD*«

-اتـخـاذ قـرار سـريع بــتـسـهـيل إجـراءات عـودة اخـوانــنـا االيـزيـدين إلى مـنـاطق
ـركـزيه.. سـكـنـاهم وأن تـكــون حتت إشـراف حـكـومـة بـغـداد كــونـهـا احلـكـومه ا
وتـوفـيـر لهم سـبل الـعـيش الـكـر كـرد جـميـل لعـرفـانـهم وتـضـحـياتـهم من أجل

العراق 
-أن تكون هنالك إجراءات سريعه للتعرف على مصير 2800 مفقود من ابناءنا

االيزيدين لم يعثر عليهم حلد اآلن من ست أعوام. 
ن يعاني الفقر والعوز تلك وظيفه وصرف منحه  ن  -إعادتـهم إلى وظائفهم 

حل البث بأمرهم. 
ن  االجتـار بـهـن خارج -تـشـكـيل جلـنه تـقـصي حـقـائق لـلـبـحث عن بـنـاتـنـا 

البالد واعادتهن إلى عوائلهن. 
-صـرف تـعـويضـات لـعوائل الـشـهـداء الذين راحـوا ضـحـية مـجـزرة داعش عام

2014
ا يعانوه منهم من اضطهاد -رفع يد حكومة كردستان عن إخواننا االيزيدين 

ان وحكومة بغداد ثلهم منهم في البر واختيار من 
ـذكورة أعـاله فسـيتم خـروجـنا نـحن النـساء أن لم جند اسـتجـابه من اجلـهات ا

إلى ساحة التحرير للمطالبة بحقوق أبناء وطننا االيزيدي 
ا اقـوله ألني أكتبه بـدموعي وألم قـلب على أبـناء بلـدي ايعقل اليسـتغرب أحـد 
ـا الـسكـوت على ونـحن أهل الـغيـرة واحلـميه والـنـوماس ان يـحـصل بنـا هـكذا 

الظلم. قال اإلمام علي كرم الله وجهه
ح سكت أهل احلق عن الباطل توهم الباطل انه على حق.. 

انتهى النقاش. 

»ŸUL²ł∫  جانب من اجتماع مجلس وزراء اقليم كردستان عبر نظام مؤتمرات الفيديو

ضـمن قـانون رقم 22 لسـنة 2008
وأي تــعـديل لـلــرواتب يـحـتـاج إلى

اخملــتــلـفــة).  ومــضى الى الــقـول ان
ستلزمات (الوزارة ماضية بتوفـير ا
الزراعية كـافـــــــة من اسمدة و بذور
ومبــيدات وتقانـات حديثة للفالح
وحـــسـب اخلـــطط والـــبــــرامج الـــتي

وضعتها). 
WLzö  W¾OÐ

بدوره اكد منديل (اسـتمرار التعاون
مع الــوزارة ا من أجل إيــجـاد بــيــئـة
مالئمـة لتـطويـر القطـاع الزراعي في
احملـــــافــــــظـــــة واحلــــــصـــــول عــــــلى
ـلف الــصالحـيــات الـكــافـيــة إلدارة ا

الزراعي في بابل).  فـيما اعـلن مدير
زراعــة بــابـل خــالــد عــبــيــد عــلي عن
تـســويق اكــثـر اكــثـر من (354) الف
طـن حــنــطــة مــنــذ انـــطالق عــمــلــيــة
الــتـســويق ولــغــايـة 12 من الــشــهـر
اجلاري  ,متوقعا وصول الكمية الى
(300) الف طن مع انــتــهـاء عــمـلــيـة

التسويق .
 من جـــــاـــــــــنـــــبـه قـــــال رئس قـــــسم
ـديــريـة ان (عـمـلـيـة الـتـخــطـيط في ا
ــــزارعــــ وأصــــحــــاب جتــــهــــيــــز ا
احلــاصـــــــــــدات بــكــتب الــتـســويق
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ــتـــحـــدث الــرســـمي لــوزارة اكـــد ا
الـتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث الـعـلمي
حـيـدر العـبـودي ان الـوزارة تـتابع
ـطـالب واألصوات بـاهـتـمـام عـال ا
ـشـروعـة بشـأن مـلف الـتعـيـيـنات ا
الــذي حتـكـمه مـحـددات وسـيـاقـات
قـانــونـيـة وبــهـذا الــصـدد تـوضح
ـتـابـع أن وزارتـنـا لـلمـهـتـم وا
إجـراءات الــتـعـيــ في تـشــكـيالت
الــتــعـلــيـم الــعـالـي مــتــوقـفــة عــلى
ـوازنـة االحتـادية تـشـريع قـانـون ا

الية . 2020 للسنة ا
وأوضح الـعـبـودي في بيـان تـلـقته
(الـــزمــــان) امس ان ( الــــتــــعـــلــــيم
ـنــاســبـة ســتــبــاشـر إجــراءاتــهــا ا
بـخــصـوص الـدرجــات الـوظـيــفـيـة
الك ـتـوافــرة لـديـهــا من حـركـة ا ا
بــعـــد تـــشــريـع الــقـــانـــون وضــمن
ـعـتـمـدة وعـلى وفق الـتـعـلـيـمـات ا
الــنـــسب اخملـــصـــصــة لـــلـــشــرائح
ــشـمــولــة من حـمــلــة الـشــهـادات ا
الـعــلــيـا واألوائـل وذوي الـشــهـداء
واالحـتـيـاجـات اخلـاصـة والـعـقـود
واألجــراء وفـئــات أخـرى في ضـوء
مـنافـسة عـادلة تـتيح لـلجـميع حق

.( التقد
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ــوجـودة في قــانـون االمـتــيـازات ا
رقم 22).
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فـجـأة سـتجـد نـفـسك تـنـزل مـرغـما مـن قطـار الـوظـيـفـة الى احملـطـة االخـيرة في
حيـاتك التي سـتتـحول فـيهـا الى رقم في دائـرة التـقاعد ,بـغض النـظر عن شكل
ونـوع وظيـفـتك الـتي كـنت تـشـغـلـها ,وتروح تـفـكـر بـالـسـرعـة الـتي انـقـضت بـها

سنوات عمرك كأنها حلظة خاطفة.
وبعـد أن تسـتعـرض للـمرة االخيـرة شريط ذكـرياتك فـي مكانـك الذي كنـت تعمل
فيه ,مودعا بدمعات حارة وجوه أدمنت رؤيتها ,مارا بكل شبر وزاوية كنت تقف
ـكان الذي كـنت جزءا منه . سـتنتهي فـيها ,وبالـكاد ستجـرك قدميك بـعيدا عن ا
من وظـيفتك وانت حتبس الف حسرة وحسرة ,اذ انك لم تـزل قادرا على العطاء
بعـد ومازلت في اوج عطـاءك وخبرتك ولكن عـليك ان تنـفذ دون ان يكون لك حق

االعتراض.
وصـار لزاما عليك ان تـبدأ رحلتك اجلديدة ,مـحاوال التأقـلم مع وضعك اجلديد,
وستـحس في اول ايـامك بضـيق في صدرك واحـتبـاس في صوتك وسـتحس ان
حياتك شارفت من النهاية ,وسترنو عيناك  نحو باب بيتك منتظرا من يطرقه من
اصـحـابك وزمالءك فـي الـعـمل و الـذين أخـر عـهـدك بـهـم انـهم عـمـلـوا لك حـفـلـة

توديع باردة تخللتها  صورا للمجاملة!!.
بعـد أيـام من تقـاعـدك سيـنـصرف اجلـمـيع عنك ,فـقد أصـبـحت خارج الـسـباق,
وسـيصمت جوالك وتـنسى حتى رنته ,بـعدما  كان يـستقبل عـشرات االتصاالت
ومـئات الرسائل التي حتـمل اعذب الكالم بحقك ,حـتى في العيد لن يكلف احدا

صالح !!.  نفسه للسؤال عنك او لتهنئتك فقد انتهت ا
ال العام ,فـستخرج من ولكـونك كنت موظفـا نزيها وشـريفا ولم تمـد يديك الى ا
وظـيفتك خالي الوفاض ,منـتظرا راتبك التـقاعدي الذي ينـفذ في اول عشرة ايام
من الـشـهـر ,وقـد ال يـكـفي حـتى لـتـسـديد ديـونك عـنـد مـحل الـغـذائـية ,او لـتـدفع
ولـدة الكـهربـائية ,وستـضطـر لالستدانـة لتـكملـة باقي الـشهر ,وهـكذا اشـتراك ا

تبقى تدور في حلقة مفرغة حتى تنقضي ايامك االخيرة.
ومع انك كنت تـستـطيع ان جتـني امواال كـثيرة من احلـرام اثنـاء وظيـفتك الـعامة
اال انك ستـحمد الله كـثيرا انك صنت نفـسك من الرشوة وحفـظتها من اختالس
ــرض مـزمن او اكــثـر ,وقـد تــتـفــاجـأ امـوال الــدولــة. سـتــخــرج وانت مـصــاب 
باحلـكومـة تسـتقـطع راتبك لـتعـويض العـجز في مـوازنتـها ,وسـيتـوجب عـليك ان
حتتـفظ بذاكرة جوالك بـعناوين االطبـاء وصور وصفات االدوية ,وسـتعود نفسك
عـلى وضع عالج ارتــفـاع ضـغط الـدم والـســكـري في جـيـبك مع هــويـة الـتـقـاعـد
لـتكون مـعك حيثـما تكون ,ألنك ستـضطر السـتخدامهـا في كل مرة تشاهـد فيها
احلفـاة العـراة الـلصـوص وهم يـتـطاولـون في الـبنـيـان والعـمران ,ويـشـترون كل
شئ حـتى الذ ,ويحـتـلون مـراكـزا مهـمـة في الدولـة واجملـتمع ,ويـصبـحون هم
ـعـاني الشـرف وتـتفـاخر الـقـاعدة وانت الـشواذ ,بيـنمـا انت الـذي كنت تـتـغنى 
بـنظـافة الـيد ,وترفع شـعارات الـنـزاهة في وظـيفـتك العـامـة وتقف اجالال حـينـما
تـسـمع الـنــشـيـد الـوطـني ,هـا انت تــخـرج مـنـهـا بـبـيـت ايـجـار وبـضـعـة امـراض
وضـعف في  نشـاط اجلـهاز الـعـصبي الال ودي  ,ودمـاغ نـصفه

معطوب!!. 
ـتـقـاعــد االجـنـبي تــراه واقـفـا في مالحــظـة خـارج الـنـص: ا
تقاعد طـابور حلجز تذكرة الـسفر الى جزر هاواي ,بـينما ا
الـعــراقي تـراه يــومـيـا يــقف في الـصــبـاح في طــابـور طـويل

للحصول على الصمون احلار !!. 

ــا يــتالءم مع الــوضع اإلنــفــاق و
تـاحة ـاليـة ا الـراهن واإلمكـانات ا
اليـة واالقتصاد وفق لدى وزارة ا
آليـة يتم مـن خاللهـا ضمـان حقوق
جـــمــيع من يـــســتــلـــمــون دخالً من

احلكومة (مستحقي الرواتب).
كـمــا شـدد اجملـلـس عـلى مــواصـلـة
خــفض رواتب أصــحـاب الــدرجـات
تقاعدين منهم بالدرجات العليا وا
ذاتــهـا فـي ضـوء مــا  إقـراره في
االجــتــمــاعــات الــســابــقـة عــلى أن
تـسـتمـر االجـتمـاعـات بهـذا الـصدد

قبل. لغاية األحد ا
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هلة التي  وقرر اجمللس تمديـد ا
ــئــة من ــوجــبــهــا خــصم  15بــا
ـواطـن ـستـحـقة عـلى ا الـديـون ا

ـاء والـكـهـربـاء إلى 1 عن رســوم ا
هلة قبل بعد أن انقضت ا أيلول ا
األولـى في مــــنــــتـــــصف الــــشــــهــــر
اجلــاري. وأضـاف الــبــيـان انه (في
فــقـرة اخـرى من االجــتـمـاع  نـاقش
مجلس الوزراء سـير احملادثات مع
احلــكـــومــة االحتــاديـــة وتــقــرر أن
يــغــادر وفــد حــكــومــة اإلقــلــيم إلى
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عقد مجلس وزراء إقليم كردستان
الــــيــــوم األربــــعــــاء  17حــــزيــــران
(يونيو) 2020 جلسته االعـتيادية
بــرئــاســة رئـيـس مــجـلـس الـوزراء
ـشـاركـة نائب مـسـرور بـارزاني و
رئـــيـس مـــجـــلس الـــوزراء قـــوبـــاد
الـــطـــالـــبـــاني وذلـك عـــبـــر نـــظــام

مؤتمرات .
وجـــرى في مـــســـتــهـل االجــتـــمــاع
الـــتــبــاحث بــشـــأن إعــادة تــنــظــيم

ـــقــبـل بــهــدف بـــغــداد األســـبــوع ا
ـشتركـة التي تـطويـر التـفاهـمات ا
اتــفق عــلـيــهــا اجلــانـبــان في وقت
ســابق مـن أجل تــأمـــ احلــقــوق
ـالية لإلقـليم مقابل ستـحقات ا وا
ـا علـيه من الـتـزامات في ـضي  ا

إطار الدستور ).
ـالـية الى ذلك أكـد عـضـو اللـجـنة ا
انيـة أحمد حـمة رشيد أن أي البـر
اسـتـقطـاعـات أو تخـفـيض لرواتب
الــــــرئـــــاســــــات الـــــثـالث وبـــــعض
الــــوزارات بـــحـــاجـــة إلـى تـــعـــديل
قانوني. وقال رشـيد إن (احلكومة
بـــحــال كــانت لــديـــهــا اجلــديــة في
قــــضـــيـــة االصـالح االقـــتـــصـــادي
فــعــلـيــهــا إرســال مـشــروع قــانـون
حتـــــدد فــــيه عـــــمــــلـــــيــــة االصالح
االقــتــصــادي) مــبـيــنــاً أن (رواتب
الــــــرئـــــاســــــات الـــــثـالث وبـــــعض
الـوزارات مــرتـفـعــة بـالـتــالي فـمن
مكن احلـديث عن تخفـيضات في ا
تــــلك الـــــرواتب ضــــمـن مــــشــــروع
الــــقـــانــــون االصالحـي). وأضـــاف
رشــيـد  أن (رواتب ومـخــصـصـات
الــرئـاســات الـثالث  تــشــريـعــهـا

عونة تضمنت 208 التي شملت با
حـالـة من الــعـمـلـيــات اجلـراحـيـة 
و61 حالـة وفاة  فضال عن  35من
احلـاالت السـرطانـية يـضاف الـيها

16 حالة إنسانية طارئة). 
وعـبـر الـوزيـر عن (طــلـعـة لـشـمـول
جـمـيع كـوادر ومـنـتـسـبي الـتـربـية
بـايــرادات الـصــنـدوق  وبـالــشـكل
ا الذي يوفر الرعاية لـلمنتسب 
يــتالءم مع مــكــانــتــهم واخلــدمـات
اجلـلـيـلـة الـتي يـقـدمـونهـا من اجل
بــنــاء عــراقــنــا احلـبــيـب) بـحــسب

البيان).
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مــســـتــمــرة وفي الــشــعب الــزراعــيــة
كافة).

مؤكدا (اسـتمرار الـتنسيق مع وزارة
التـجـارة من اجل اسـتالم احملـاصيل
من قبل مزارعي احملافظـة عبر منافذ
االسـتالم وعـلـى مـدار أيـام األسـبـوع
من اجـل انــهــاء عــمــلـيــة الــتــســويق
بالشكل األمثل خدمة للواقع الزراعي
فـي احملــافـــظــة وحتــقـــيق االكـــتــفــاء
الـــــــذاتي لـــــــهـــــــا من احملـــــــاصـــــــيل
الــســتـــراتــيــجــيـــة وفي مــقـــدمــتــهــا

محصول احلنطة).
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مرجان الذي اصيب إصـابة بالغة
في مــــــنــــــطــــــقــــــة الــــــوجـه خالل
ـثال عـنه الـتـظـاهـرات وإنـتدب 
لإلتصـال بحـيـدر وطلب الـتقـارير

اخلاصة بحالته إلجراء الالزم.
وأكــد آل مــرجــان عــلى صــفــحــته
الــشـخــصــيـة في تــويــتـر ذلك  إن
ــنـــتــدب من (الـــدكــتـــور ريـــاض ا
مــكـتـب رئـيـس الـوزراء إتــصل به
بـالـفـعل وتـبـنى حـالـته الـصـحـيـة
وتــكـــفل بــعالجـه في وقت ســريع
بــــــــســــــــبـب نــــــــوع اإلصــــــــابـــــــة
وحـــســـــاســيــتــهــا حــيث تــظــهــر
الصور نوع التشوه الذي أحدثته
فـي وجـــهه مـــايـــتــــطـــلب تـــداخال

جراحيا).

الــــوطــــــــــــــنـي لــــصــــالـح جــــهــــات
خـارجـيـة). فــيـمـا اكـد وزيـر الـزراعـة
مـحـمـد كـر اخلفـاجي ضـرورة دعم
الفالح لتخفيف من اعـباء العملية
الـــزراعــــيـــة وتـــوفــــيـــر احملــــاصـــيل

اخملتلفة. 
وقـال بـيـان لـلـوزارة تـلـقـته (الـزمان)
امس ان (اخلفاجي بحث مع محافظ
بـابل حسن مـنـديل بـحضـور الـوكيل
اإلداري لــــلـــــوزارة مــــهـــــدي ســــهــــر
تـعاقدين الزراعي اجلبوري ملف ا
وإمـكانـيـة مـنح احملافـظـ صالحـية
ستغلة فسخ العقود لألراضي غير ا

زراعيا).
واشـار اخلـفـاجي  ,بـحـسـب الـبـيـان
الى ان (القانون حدد صالحية فسخ
الـعــقـود ومـنـحــهـا لـلـوزيـر
حــصـرا  ,كــونــهــا تــتـعــلق
بــامــور إداريــة وقــانــونــيـة
واجـبة الـتـحـقق والـتـدقيق
من خالل اســـتــحــصــال كل

اإلجراءات االصولية).
مـــــؤكــــــدا ان (الـــــوزارة مع
الـالمـــــــركـــــــزيـــــــة ومــــــــنح
احملــافــظــات الــصالحــيـات
الــكـافــيــة لـتــطــويـر الــعـمل
ـــا نــصت الـــزراعي وفـــقــا 
عــــلـــــيه الـــــتــــشـــــريــــعــــات
) ,مــشـددا عــلى والـقـوانـ
(اهــــمـــــيــــة مـــــنح الـــــفالح
ـواصلة االستـقرار الـكافي 
الـــعــــمل الـــزراعـي من اجل
زيــــادة اإلنـــتــــاج وإنـــشـــاء
ـــــشــــــاريع الــــــزراعـــــيـــــة ا
اخملــتــلـفــة كــونه يــتــحـمل
الـكثـيـر من أعـبـاء العـمـلـية
الزراعـية وتـوفـير احملـاصيل

مـــصـــطـــفى الــكـــاظـــمي احلـــالــة
الــصـحــيـة لـلــمـتــظـاهــر حـيـدر آل
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تــــبـــنى مــــكـــتب رئــــيس الـــوزراء

»U³I²Ý‰ ∫  وزير الزراعة محمد كر اخلفاجي خالل استقباله محافظ بابل

تــعــديل هــذا الــقــانــون أو تــشــريع
قـانـون جـديد أقـوى مـنه يـلـغي تلك
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انية  أو قرار  أو تـشوفات ورؤى سمها مـاشئت  إنها كانت في وصايـا إ
ـة الـلـحـظـة والـزمــان فـعـلت فـعـلــهـا في قـلب مـوازين الــقـوى  وحـولت الـهـز
وحـشة الى نصر مبـ  واسقطت رهان الـطائفيـة الى تفاعل وطني من بدأ ا
من احلافـات االولى للـلهوار ووصل الى الـقمم الـعالي للـشمـال  إنها بـالفعل

فتوة مرجعية النجف االشرف التي اطلقها اية الله علي السيستاني .
فـتوى قـلـبت موازيـن القـوى الـدوليـة واالقـليـمـية  بـ شـخصـيـة الثـمـانيـنـيات
واجلــالس عــلى حــصـيــرة وفي يــديه الـقــران الــكـر وامــامه ســجـادة وتــربـة
ـة ولـها كل مـأخـوذة من مـوقـعـة الـطف في كـربالء  وبـ قوى سـوداويـة ضـا
مستـلزمات التدمير وخطط بعثرة الشعوب واالوطان تساعدها اطرافا اقليمية

همها تدمير العراق وخلق الصراع اجملتمعي وتفكيك وتمزيق جغرافيته .
ـية  هـذه الـقـوى لـهـا من الـوحـوش االدمـيـة قل نـظـيـرهـا في الـعـصـور الـقـد
هدفـها قـتل النـاس دون تمـييـز  وتهـد التـاريخ بغـية الـقضـاء على حـضارة
عـلـمت االنـسانـيـة الـكـتـابـة مـنـذ سـتة االف عـام  وتـهـد  الـبـنـاء بـدون رغـبة
للـحياة  في تلك اللـحظات التي وصل فـيها الداعشـيون الى ابواب بغداد من

ثالث محاور  
كـان قـرار اجلـهـاد الـكـفـائي الـعـظـيم  وكـان الـزحف الـبـشـري صـوب مـواقع
ـعـرفـة واحلـضـارة والـعـقل ـوصل احلـدبـاء مـديـنـة الـتـاريخ وا الـقـتـال  الى ا

العصري احلديث .
في ظل هذا الـوضع الذي اربك اجلـميع كـانت مدينـة النـجف كعـادتها في كل
عاصـر ملحمـة شعب عُرف الحم الوطـنية الـكبرى تـكتب للـتاريخ العـراقي ا ا
بعـد م سكوته عـن الظلم والقـبولة لـلمـتالعب بـحقوقه وخالل (  (3أيـام فقط
ـرجع الـديني الـسيـد علي كانت وصـايا ا ـوصل  ـديـنة ا من إجتـياح داعش 
السـيستـاني في اجلهاد الـكفائي  لـكل القادرين عـلى حمل السالح ولـلنساء
اجـدات واالمهات واحلبيبات واالخوات معاضدة ومشاركة الرجال في هذه ا

لحمة الوطنية الكبرى .  ا
وهب مـئـات االالف من الـشـبـاب وكـبـار الـسن لـلـدفـاع عن الـعـراق  واكتـظت
مراكـز الشـرطة ومـؤسسـات اجليش في عـمـوم احملافـظات بـالشـباب لـلتـطوع
ـعـركـة الوطـنـية الـعـظـمى وسبـق هذه احلـشـود اجليش ـشـاركـة في هذه ا وا
ـقاومـة وقوات وزارة الـداخـليـة وقوات الـبـيشـمركـة بـالتـصدي ووقف وقوات ا

زحف االرهاب عن بغداد العزيزة وكل مدن العراق .
استـذكار هذا التاريخ الذي تأسس فيه احلـشد الشعبي الذي وصلت طالئعه
الحم واختل توازن الداعمون الباسلة الى نينوى وتكريت والرمادي  كانت ا
لالرهـاب والـداعـشـيـون مـعاً  حـيث كـان هـؤالء مـجـتـمـعـ لم يـتـصـوروا بأن
هكـذا قرار يـصدر  وهـكذا شـعب يركض لـلمـوت من أجل الشـهادة وصـيانة

وحماية وطن .
ا كانت هويته الوطنية لكل إن اجليش الـشعبي الذي اليحمل هوية بعينها وإ
ــوصل وتـكــريت والـرمــادي واربـيل الــعـراقــيـ والــتــحم في صـفــوفه ابـنــاء ا
والسـليـمانـية وديـالى  وبذلك سـقطت دعـاوي التـفريق بـ فصـائل ومكـونات
ــتـقــدمـ ابــنـاء الــعـراق االوائل من كــلـدان اجملــتـمـع الـعــراقي  وتـقــدم مع ا
ومسـيحي وايزيدين وشـبك وصابئة ومنـدائي  هذه اجلمـوع البشرية التي
ـوحدة  وهي وردته الـتي يسـتظل تـراصة ا تشـكل ايقـونة الـعراق وشـبكـته ا
بهـا وعلـيها اجلـميع  حـققت االنـتصـار العـظم في هذا الـزمن الذي اخـتلطت
فيه االوراق وتـعـددت اشـكال الـتـأمـر الدولي واالقـلـيـمي واحملـلي  ولكن رغم
حـجـوم وتـاثيـرات اخملـطط الـكبـيـر إالن إن قـرأن وحصـيـرة وسجـادة انـطـلقت

كلـمة اجلهـاد الكـفائي وكـان النـصر العـظيم  فـتحـية لـلدماء
الـــتي ســـالت ولم تـــأخــذ حـــقــهـــا حــتى االن والـف حتــيــة
للـمجاهـدين الذين يـواجهون شـتى انواع اخلذالن والـتأمر

وهم ماضون صوب االعالي الوطنية .
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ئـات يوجـهـون السـؤال نـفسه  لـرجل مـتخـصص وقـور على أحـدى وسائل ا
اإلعالم ذات الشـعبية الواسعـة  وجيد جدا أن العامـة يبحثون عن أجوبة من
تخصص  لكن السؤال مـكرر منذ وقت طويل ومع هذا جند شريحة عنـد ا

ال تعرفه .
هـذا أن يـدل عـلى أن ـة أو غـيـر مـجـديـة  حـالـة من الـهـدر عـلى نـقـاشـات قـد

كن االستهانة بها . اجملتمع يعاني من فجوة ال 
طبـعا كل هـذا ناجت عن سوء الـتعـليم وقلـة االطالع وانغالق اجملـتمع وتـقوقعه
ال على نـفسه  ويـترجم كل هذا عـلى هدر على كـافة األصعـدة في الوقت وا

والعمل .
الـص تـقدم الصـناعـة والقوة الشـعوب ال تـهدر أي شيء بل تقـدم لألخرين 
االقتـصاديـة الكـاسحـة وال ترضى إال بـأن تبـقى األولى  الهـند تـقدم قصص

الكفاح والسعي للوصول إلى األهداف ب األ كافة وها هي تنهض .
ـلك كل شيء لـكنـنا ـوذج صارخ لـلـهدر رغم أنـنا  األمثـلة كـثيـرة أمـا نحن 
والـبـكـاء بعـد هـذا عـلـيـهـا ونـبقى عـباقـرة في إضـاعـة الـفـرصـة تـلو الـفـرصـة 
نستـذكرهـا دوما  أمـا الشعـوب كافـة نعم تفـشل وتخـسر لكـنهـا تمضى إلى

اإلمام .
اآلن البـشريـة تعـيش في ظل وباء لـع  لـكني أريـد أن أنبه اجلـميـع أن لهذا
الوباء بـالتأكـيد نهـاية  لكن نـهايته عـندنا غـير فسـوف نستـمر بذكره وبـجعله
دة عـقدين  وأنا في وطـني العراق شمـاعة نعـلق علـيها كل شيء عـلى األقل 

شاهـد عـلى أفراد عـايـشـتهم  فـحـتي هذا الـيـوم أن سألت
عن ســبب إرتــفـاع "كــيــلــو الـطــمــاطم " فــســوف جتـد من
يـجـيـبك مـنـهم بـأن الـسـبب هـو "صـدام حـسـ "وسـنوات

حكمه .

آمر رعيـل فآمر سرية دبـابات فآمر كتـيبة دبابـات فآمر لواء مدرع فـقائد فرقة
فمـديرا لالستخبـارات العسكـرية العامة ورد أسـمك اخي الراحل احلبيب ب
األسـمـاء ال 55 الـتي اعــدهـا الـغـزاة األمـريــكـان قـبل غـزوهم الــقـذر لـلـعـراق
كمـجرم وال ادري عـلى اي قانـون استنـدوا  ومن اين جاءتهم الـصالحية 
وأن كان هـناك ما يجيـز ذلك فيحق أذا جلمهـورية العراق أن تضع  55اسما
ألمريـكـان مدانـ  والـغـريب في األمر ان مـنـاصـبك الشـريـفـة اعاله ال عالقة
لها بـالتعامل مع الشـعب كونها منـاصب عسكرية بحـتة لم تخترهـا بالتأكيد 
وبضمـنها مـنصب مديـر االستخـبارات الذي هـو استخـبارات عسـكرية مـهنية
بـحـتـة وهـذا ان لم يـفهـمه غـيـر اخملـتـصـ في الـدوائـر الـتي تـتـعـامل بـقـوان
تـحضـرون ) الغـزاة  أنهم يـعرفون العـدالة (االنتـقامـية ) فـلمـاذا لم يفهـمه (ا
كـل شيء ولـكن ما كـان عـلـيـهم اال ان يـشـوهـوا صـورة الـعـراق قبـل االحتالل
لـيـسـوغــوا احـتالله وتـدمــيـره دون مـسـاغ.  اعــتـقـالك من لــدن الـغـزاة ايـهـا
الراحل الى جـوار ربه  لسن وسن مع التعذيب الذي افقدك بصرك لتخرج
طلـقة من لـدن احملكـمة اجلـنائيـة العـليـا  وهذا مـا لم يعد محكـوما بـالبـراءة ا
البصر الى عينيك اجلميلت الثاقبت الصافيت كصفاء قلبك ونقاء سريرتك
 وطـبــعــا سـبــقك وحلق بـك نـصف ال 55الــذين نــالـوا الــبــراءة من مــحـكــمـة
وجب مـادتـ دستـوريتـ كـنت انظـر اليك وأنت ال سيـاسيـة غيـر دسـتوريـة 
فـاجـئـة  قبـل عام وكـنت تـطـلب مني ـنـزلي في زيـارتك ا تـراني يـوم تـشريـفك 
تعـددة التي ينبـغي ان تكون قد سـقطت كلها كمـحام وأخ ان التزم قضـاياك ا
بـبــراءتك وأقـول في نـفــسي أن الـغـزاة هم مـن طـلـبـوه وأفــقـدوه كل شيء عـدا
ـمانع ان قاوم وا وطنـيته وتأريخه وشـرفه وأسأل نفـسي : أليس حريا بـا
يـنـصـفوه بـعـد الذي جـرى له عـلى يـد الـغزاة تـغـادر هذه الـدنـيـا وكأن امك لم
تلـدك  تغـادرها وبـعد كل الـذي قدمـته لم تتـمكن من ان تـخلف ألهـلك مـعاشا
وال منـزال يأوون الـيه  أال انك تـركت لـهم تأريـخا مـشـرفا يـسـاوي كل الكـنوز
اديـة . وربحت جنات اخللـد أنت وخلفك ألنهم ظـلموا معك وسـيكون دعائهم ا
مـسـتـجاب مـثل دعـائك ألنـهم اشـركوا بـالـظـلم معك وأرجـو ان ال تـبـتأس ألنك
دفـنت غـريـبـا في األردن ألن جـثـامـ شــهـداء جـيـشـنـا الـعـظـيم سـبق لـهـا أن
نقـشت خريـطة الـعروبـة عـلى ارض فلـسطـ وسوريـا ولبـنان واألردن  اخـيرا
اسمح لـي أيهـا الـغـالي ..يـا رفيق الـسالح ان اقـول لك الى لـقـاء مـشرف وأن

اقـول لـقرائـي االحبـة انـك الفـريـق الركـن (درع) زهـير طـالب
النـقيب  واسـمح لي ايضـا أن اقول لـلجـهات الـتي ظلـمتك
عـدا امـريـكـا فال عـتب عـلـى غـازي  وأركـز الـقـول لـلـسـيد

الكاظمي سائال : أهكذا يغادر الفرسان ?

ا تسـبقه ضـحكـاته وسخـريته 
يـــدور حـــيـــاة صـــاخـــبــة تـــضج
بالفنتازيـا وألوانها الفائرة كان
روحـاً قـلـقـة يـبـكي ويـضـحك في
آن واحـــد لم تـــتـــرك له احلـــيــاة
ـفارقـات العـقيـمة أخذت سوى ا
مـنـه الـكـثيـر مـبـكـراً ولم تـتـرك له
سـوى الــثـمــالـة وهـا هـي تـسـرق
حتى هـذه الثـمالة أنـها الـقسوة
بكل فـداحتهـا والتي ال تـتناسب
مع ذلك اجلــمـــال جــمــال الــروح
والــــفــــكـــر وتــــلك االبــــتـــســــامـــة
ـلك مشروعاً العريـضة لم يكن 
حلياة سوى أنه كان يتهادى كما

وجة التي ال تعرف لها قرار. ا
...

عــنــدمـا كــان يــقـرأ لــنــا قـصــيـدة
ــعـــلم أواخــر لـــيــالـــيــنـــا الــتي ا

غادرتنـا سريعـاً كنا نقف له إجالالً
وكـأنـه مـعـلـمنـا األول كـان يـتـمـايل
مـع ايـقــاعــات الــقــصــيــدة وكــأنــهـا

لوعتنا األبدية.
(هي سبّورة
عرضُها العمرُ
تمتدُّ دوني..
وصفٌّ صغير

عظّمِ) درسةٍ عندَ (باب ا
.. والوقتُ

ب الصباحِ
وب الضّحى

علمَ يأتي إلى الصف لَكَأنّ ا
محتمياً خلفَ نظارتيْهِ

ويكتبُ فوقَ طفولتِنا بالطباشيرِ
بيتاً من الشعرِ:

- من يقرأُ البيت?
قلتُ:

ـ أنا..
واعترتْني من الزهوِ
في نبرتي رعْدة

.. ونهضتُ
- على مَهَلٍ

قالَ لي:
.. - تهجّأْ على مَهَلٍ

إنها كِلْمة...
ليسَ يُخطِئُها القلبُ

يا ولدي..
ففتحتُ فمِي..

.. وتنفسّتُ
ثم تهجّأتُها دفعةً واحدةْ

- وطني

وأجابَ الصّدى:
(وطني.. وطني))

.....
ا تبقى من إرث كنا شلة مجتزأة 
تــوفـــيق نـــاجي بــدأت تـــشــيخ مع
الــزمن وتـتــفــرق لـكــنــهـا لم تــغـادر
بــغـداد نـذوي بـبـطء لـكن أرواحـنـا

تـبقى هـائمـةً جليل الـسبـعيـنات
ــاضي بـــكل زهــوه من الــقـــرن ا
وعـنـفـوانه وانـفالته الـتـاريـخي
كـــنـــا نـــعـــتـــصـــر احلــيـــاة بـــكل
عذوبـتهـا ولم يكن الـغد يـردعنا
تسارع كان ويقلل من ايقاعنا ا

حلمنا عريضاً كالعراق. 
لم نكن نسعـى ليوتوبيـا مبتغاة
بـقـدر مـا كـان حــلـمـنـا أن نـكـابـر
اآلخرين والـعالم بكل جـمال هذا
الــبـــلــد وعـــراقــته. كـــنــا نـــزهــو
بــخـــيالء الــعــارف أيـن يــعــيش
ـا في زهــواً ال يـشــبـهـه شيء ر
الــعـــالم كـــله وإال من مـــنــا كــان
يفكر بـالهجرة إال النـزر اليسير
كـانت (سُرتـنـا) مزروعـة في هذه
األرض نـــأبى أن نـــغـــادرهــا أو

حتى أن نفكر بذلك. 
حـتى جاءت قـطـعان الـهـمجـيات
تعـددة كاجلراد وبـدأت تلتهم ا
األخـضـر والـيـابس فـأردت بالداً
خضراء إلى احلضيض وأردتنا
إلـى ظـلـمــات لـيس لــهـا من قـرار

وت البطيء. سوى الفرار أو ا
وداعـاً منـذر ولـتبـقى ابـتسـامتك

عزاؤنا في هذا الليل الطويل.
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ـوت يـحـيط عـلى الـرغم من ان ا
بالعـراقي من كل جـانب وبعد
وبــاء كـورونــا اصـبح يــحـتـضن
ـوت كل الـبشـر لـكنـنـا حيـنـما ا
نــفــقــد عــزيــزا عــلــيــنــا نــصــاب
بــالــصـــدمــة وتـــشل حــركـــتــنــا

فاجأة غير السارة! ا
يوم االربـعاء   6\17كان كـئيـبا
ـوت مـنـا الـصديق فـقـد خـطف ا

وزمـيل العـمل في جـريدة الـزمان –
كنا طيلـة سنوات في غرفة واحدة-
العـزيز الـراحل (أبو سيف)  –منذر
ــفــرجي- هــو كــان يــقــول لي انــا ا
أمـــــوت اذا جـــــلــــسـت بـــــالــــبـــــيت
واجلـريــدة ومـا فــيـهـا مـن اصـدقـاء
ـلـؤن حـيـاتي وكـتـاب ومـراجـعـ 
حـيــويـة ونــشـاط تـرى هـل احلـظـر
ـوت? أو انك – جــعـلك قــريـبــا من ا

عــلى الــرغم من كل احلــذر- تــســلل
. اليك هذا الوباء اللع

جــمع (ابـو سـيف ) في شــخـصـيـته
ـرح) حــيـنـمـا (الـثـقــافـة وا صـفــتـ
يـكـون جــادا يـجـعـلك مــنـدهـشـا من
ــعــلـومــات الــتي يــقــدمـهــا لك عن ا
الـــكـــتـــاب واالدبـــاء ونـــتـــاجـــاتـــهم
الروائـية والكـتب الفكـرية وحيـنما
يـكـون مـرحـا يـلـجـأ امـا الى الـغـناء
الــعـــراقي الــقــد أو الـى قــصــائــد

(مظفر النواب):
يــــا حــــزن يـــا ريـت اعـــرفـك\ جـــنت
\ ومرسم اسـويـلك حـديقـة يـاسـمـ
من كـاشي الــفـرح جــدام بـيــتك\ يـا
حــزن يـــا ريت اعـــرفك وين تـــســكن
جــنت اكــلك ال جتـيــني وتــمـشي كل
ــســـافــة\  انــا وحــدي جــان هــذه ا

أجـيـتك\ يـا حـزن وحـيـاة حـزنـك ما
عـرفـتك جنك مـغـيـر مشـيـتك \ حاط
ريــحـة رخــيــصـة كــلش يــا رخـيص

شكد بجيتك.
تـوثقت عالقـتي به ألنـنا نـعمل مـعا
وجـلـساتـنـا واحـاديثـنـا متـواصـلة
هو يقول من غيـرك ما اعرف شلون
اكضي الـوقت! فكـيف سوف اقضي
وقتي وقد تـركتني سـريعا ورحلت
هـل تـــتـــذكـــر رحـــلـــتـــنـــا مـــعـــا الى
(بـــيالوســيـــا) قــبل ســنـــتــ كــنت
( جتذبني لـنقف حتت تمثـال (لين
ونـلـتقط الـصـور تقـول لي هـذا هو
الـــتــاريخ وعــنـــدمــا زرنــا خــطــوط
ـيـة الـثـانـية الـدفـاع بـاحلـرب الـعـا
كنت حريصا ان تـمسك رأس تمثال
سـتالـ وانت تـلـتقط الـصـور قلت

ـاذا اذن تـقـســو في نـقـاشـاتك لـك (
) ? ترد عـلي (ألنني مع الـشيـوعيـ
أحـبـهم). وتـعود دائـمـا الى اشـعار

مظفر النواب:
قـمم..قـمم..قمم \مـعـزى عـلى غنم \
جاللـة الـكـبش \ عـلى سـمـو نـعـجة
\عــلـى حــمـــار \بـــالــقـــدم \وتـــبــدأ

اجللسة
..ال..ولن..ولم..\ ونهي فدا خصاكم

سيدي  \ والدفع كم ?!
ويــفـــشخ الــبــغـل عــلى احلــضــور\
ولود\ حافريه\ ال . نعم \ وينزل ا
نـــــــصـف عــــــــورة\ ونـــــــصـف فم \

مبارك..مبارك\
\ أبـرقـوا لـهـيـئة وبـالـرفـاه والـبـن

\ أم قمم. األ
يــــتـــصـف ابـــو ســــيـف بـــاالمــــانـــة
واالخـالص بــالـــعـــمل حـــيــنـــمــا ال
نـحــصل عـلى اعالن يـكـون عـصـبي
ويـتـعـارك مع اجلـمـيع وكـل يـعرف
قلبه االبيض الطيب فال يزعل منه
وحـيـنـمـا يـصل الـيـنـا اعالن يـحرك
اكتافه فـرحا وكأنه يحـتفل راقصا
دقيـق في عمـله وذكي في تـعامالته
مع االخـرين  يـأتي شـاعـر يـنـاقشه
بالشعر يدخل روائي يتنافس معه
حـول تيـارات الـرواية الـكالسـيكـية
واحلـديثـة يجـلس ناقـدا يتـحارش

به ذاكرا نقاد ايام زمان.
وحـيــنـمـا يـشــتـد الـنــقـاش ويـحس
قابل قـد تملكه الـغضب ينحني با
عـليـه ويقـبـله ويوصي( بـشـير ) ان
ـاء للـضـيف كان يـأتي بـالشـاي وا
يحب اغنية (روحي وال تكله شبيج

اي) شعر مظفر النواب: وانت ا
روحي وال تــــكــــله شــــبــــيج.. وانت
ـاي\ مكـطوعـة مـثل خيط الـسمج ا
روحي\ حالوة لـيل مـحـروكـة حرك

روحي\ وعـــتــــبـــهــــا هـــواي مـــا
يـخـلص عتـب روحي\ وال مريت
وال نـشديت وال حـنـيت\ كـالولي
عـلــيك هــواي\ يـا ثــلج الــلي مـا
وجيت\ عـمر وتعـدى الثالث ال
يا فالن\ عمر وتعدى وتعديت ال
يـا فالن\ واغمض عـود اجـيسك
يــا تــرف\ تــاخــذني زخت لــوم\
واكــلك لــيـش وازيت الــعــمــر يــا
فالن يــــا اشــــكـــر ولـك يـــا فالن\
ورحـت بـــــراي وجـــــيت بـــــراي\
وحـــســـبـــالي ســـنـــة وســـنـــتـــ
وثالثــــة\ واســـوفـــلـك ذاك الـــلي
بكـلـبي\ واذوقك ماي\ وكـالولي
عـلــيك هــواي\ يـا ثــلج الــلي مـا

وجيت.
أبــو سـيف مـن عـائــلــة يـســاريـة
واســـبـــوعــيـــة. شـــقــيـــقه االديب
الــراحل (مـظـهــر) ووالـده ( عـبـد
ـوت. الــعـبــاس) ســائق قــطــار ا
الذي خـالف تعـليمـات السـلطات
القـاسيـة وسار بـالقـطار مـسرعا
إلنقاذ حـمولتـها البـشرية والتي
كـانت تضم خـيـرة رجال الـعراق
والـــذين نـــقـــلـــوا من ســـجن رقم
واحد إلى نكرة الـسلمان وكانت
اخلـطــة هي قـتــلـهم في الــرحـلـة
اختـناقـا ! وتفشل سـكان الـقطار

الوطني خطتهم !
كـنا دائـما نـسـير مـعا صـديقي (
أبــــو ســــيـف )  انــــتـــــظــــرني أو
رة حاولت ـاذا هذه ا أنتظرك  
ان تـسـبـقـني ? حـتى بدون وداع
تــرحل سـريــعــا هـكــذا  قــريـر
الع يا صديقي  لك في قلوبنا
مـكـانـا وحـبــا نـسـتـذكـرك مع كل
ضــحـكــة وفي اي مـوقف ثــقـافي

وادبي. يرحمك الله.

—UDF « ÍbLŠ

بغداد 
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حــالـــتــهم الـــصــحـــيــة ألن بــعض
ـتـعـاف من الـفـايروس يـخـافون ا

من التبرع).
الى ذلـك نــظم مــعـــهــد الــتـــطــويــر
اني في مـجلس النواب ندوة البر
لـلـتـوعـيـة الـصـحـيـة والـوقـايـة من
فـايـروس كورونـا بـحـضور صالح
احلـمـيـري نائب امـ عـام مـجلس
الـــنــواب و االمـــ الـــعــام وكـــالــة
ـــدراء الـــعــامـــون والـــقـــيــادات وا
الـوسطى وعـدد من النـواب . واكد
ســعــد فــيــاض مــديــر عــام مــعــهـد
ـاني خالل الـنـدوة الـتـطـويـر الـبـر
الـتـي اقـيـمت في قــاعـة الـشــبـيـبي
ـبنـى اجمللس وشـارك فـيهـا عدد
من مـوظفي دوائـر مـجلس الـنواب
ان (ندوة الـتـوعـيـة الصـحـيـة تـعد
باكـورة نـشـاطات مـعـهـد التـطـوير
ــاني بـعــد تــاسـيــسه مــطـلع الـبــر
الـــعــام احلـــالي) مــشـــيــرا الى ان
(الندوة تـعد ضمن سلـسلة ندوات
قـبلة بهدف ستعقـد خالل الفترة ا
الـتــثــقـيـف ضـد جــائــحـة كــورونـا
وسـتطـبق فـيهـا اجراءات الـتبـاعد
االجــــتــــمـــــاعي ضـــــمن اجــــراءات
الــوقــايــة من الــفــايــروس). ولــفت
اني مدير عام معهـد التطوير البر
ـعـهد سـيطـلق مـجمـوعة الى ان (ا
من الـــــنـــــدوات الـــــتــــطـــــويـــــريــــة
والتثقيفية في مجاالت تخصصية
مـتـعــددة ضـمن مـهـامـهـا لـتـطـويـر
قـــدرات وقـــابـــلـــيـــات الـــســـيـــدات
والــســادة الـنــواب بــاالضــافـة الى

مـــوظــــفي اجملــــلس). من جــــانـــبه
اسـتـعرض احـمـد رشدي الـشـمري
نـاعة في كلية الطب استاذ مادة ا
باجلـامعة الـعراقية فـي محاضرته
خالل الـنـدوة مـحـاور عدة تـتـعـلق
بـفـايـروس كـورونا والـوقـايـة منه.
وتــــطــــرق الـى (اصل تــــســــمــــيــــة
فــــايـــروس كـــورونـــا كـــوفـــيـــد 19
ومراحل ظهـوره فضال عن تعريف
ــــــرض واعـــــــراضه وطــــــرق عـن ا
التـعامل معه والـوقاية مـنه منوها
الى ضــرورة الـــتــعــامل اجلــاد مع
الـــفــايـــروس وتــضـــافــر اجلـــهــود
احلكومية مـع اجملتمعية  من اجل
احلــد من مــخــاطـــر انــتــشــاره في

العراق).
الكـات الـطـبـيـة  ولــفت الى (دور ا
والــصــحـيــة في تــقـد اخلــدمـات
ـــتــــواجـــدين في لـــلـــمــــصـــابـــ ا
ستشفـيات وضرورة العمل على ا
توفـير مستـلزمات الـوقاية لهم من
اجل حــــمــــايـــتــــهـم من االصــــابـــة
بـالـفـايــروس سـيـمـا ان الـعـشـرات

منهم اصيبوا بالوباء).
 وشــهــدت الــنـــدوة طــرح اســئــلــة
واستـفسـارات عن جائحـة كورونا
وسبـل الوقـايـة مـنـها اجـاب عـنـها
نـاعة في كلية الطب استاذ مادة ا
بـــاجلـــامــعـــة الـــعــراقـــيـــة بـــشــكل
مــسـتــفــيض اســتــنــادا عـلـى اخـر
الــبــحـــوث والــدراســات الــطــبــيــة

ية. العا
ونيابـة عن رئيس بولـندا  تبرعت

الكـتيـبة الـعسـكريـة البـولنـدية في
مــعـسـكـر الــتـاجي بـخــمـسـ ألف
قـنـاع وقـائي للـسـلـطـات الـصـحـية
الــعـــراقــيــة  بــعـــد طــلب الــعــراق
احلــصـول عــلى الـدعم اســتـجــابـة

لوباء كورونا. 
oO Mð e d

 وقـال بيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس
ان (الـعــراق قـدم الــطـلب من خالل
مركـز تنسيق االسـتجابـة للكوارث
األوروبــيـــة األطـــلــســـيــة  الـــتــابع
لـــلــنــاتــو. هي آلـــيــة االســتــجــابــة

ــدنـيـة الـرئـيـسـيـة في لـلـطـوار ا
الناتو.  ومـنذ بداية األزمة  نسق
ـركــز الـطــلـبـات مـن مـكـتب األ ا
ـــتـــحـــدة لـــتـــنــســـيـق الـــشــؤون ا
اإلنسـانية  OCHA و  16النـاتو
ـا أدى إلى والـدول الــشـريـكــة  
ــســاعــدة. عــشـــرات من عــروض ا
وقـد قـامت الـوحـدة البـولـنـدية في
بتـنسيق بـعثـة النـاتو في الـعراق 

ساعدة).  تسليم هذه ا
ـنـاسـبـة الـتـبرع وأقـيم احـتـفـال 
الـبـولنـدي في القـاعـدة العـسكـرية

الــعــراقــيـة في الــتــاجي  حــضـره
ــــدنــــيـــ ــــســــؤولــــ ا كـــبــــار ا
ثل والعسـكري العراقـي  و
بولندي  وأفـراد من بعثة الناتو
في الـعـراق.  بـصــفـة حـلف شـمـال
األطـلـسي  واضـاف الـبـيـان (نقف
ة مع شركـائنا الـعراقيـ في هز
سلحة كورونا ومساعدة القوات ا
الـعراقـية عـلى مواصـلة عـملـياتـها
ـــــنع عـــــودة داعـش  وحتــــقـــــيق
االسـتـقـرار في بالدهـم  ومـحـاربة

اإلرهاب).
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وجهت وزارة الـصحـة رسالة الى
ـــواطـــنــ بـــشــأن عالج جـــمــيع ا
كــورونـا فــيـمـا اكــد عـضـو خــلـيـة
االزمـة بـدائـرة صحـة الـرصـافة ان

الفايروس حتول لوحش قاتل.
وقـال عـضـو خــلـيـة األزمـة بـدائـرة
صـحة الـرصافـة عبـاس احلسـيني
فـي تـصــريح  امس إن (فــايـروس
كــورونــا تـــســبب بـــازديــاد اعــداد
الـوفـيـات في بــغـداد واحملـافـظـات
والــتي جتــاوزت  60 حــالــة وفــاة
ـعـلن عــنـهـا وقــبـلـهـا  58 حـالــة ا
ــوقف الــوبــائي الــيــومي ضــمـن ا
وخــــصــــوصــــا خـالل الــــيــــومــــ
) عـازيا (ارتفـاع معدالت اضـي ا
ـستـشفـيات الـوفيـات الى امتالء ا
وزحامهـا ما يدفع البـعض للجوء
الى العالجات الثانوية فضال عن

ركزة). عدم توفير العناية ا
qðU  gŠË

واضاف ان (الفـايروس حتول الى
وحش قاتل أخذ يـؤدي الى الوفاة
بـعـد مـدة قــصـيـرة من دخـوله الى
ــــصــــاب وخـــــصــــوصــــا جــــسـم ا
ـزمـنـة الذين اصـحـاب االمراض ا

يعانون من اعتالالت مرضية).
 واشـــار الى (امـــكـــانـــيــة خـــفض
اعــداد الــوفـــيــات شــرط مــتــابــعــة
ـتـشـافـ من الـفـيروس والـطـلب ا
رة منـهم بالـتعـهد خـطيـا للـتبـرع 
او مــرتـــ بــبـالزمــا الـــدم النــقــاذ
صاب الذين يعانون من تدهور ا

اني ندوة للتوعية الصحية والوقاية من فايروس كورونا  ½Ëb…∫ نظم معهد التطوير البر

تنبي Ÿ—Uý∫ في مقهى الشابندر بشارع ا

ية الثانية في روسيا البيضاء dŠ«∫ عند تمثال ستال واسلحة احلرب العا
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{ واشنـطن - ا ف ب: تلقى رجل
أمريـكي يبلغ من الـعمر  70عاماً
كاد أن يتوفى بـعد إصابته بوباء
كـــورونــا فـــاتــورة بـــقــيـــمــة 1.1
مــلــيــون دوالر مـــقــابل عالجه في
ــــســــتـــــشــــفى وفق مــــا أوردت ا

ز.« صحيفة »سياتل تا
وقـد أدخل مايـكل فلـور مسـتشفى
ــاضي بـــســيــاتل في  4مــارس ا
ـدة  62يــومــاً عــانى وبــقي فــيـه 
خاللــهــا من حــالــة مــتــقــدمــة من
ـرض لدرجـة أن الـطاقم الـطبي ا
هـاتف زوجـته وأوالده لـيتـمـكـنوا

من إلقاء الوداع األخير عليه.
ولـكن فــلـور تـعــافي وخـرج في 5
ـاضي عـلى وقع هـتـافـات مـايـو ا
الـــطـــاقم الـــطــــبي إال أنه تـــلـــقى
فــاتــورة من  181صــفــحــة يــبــلغ
مــجـمــوعـهــا مـلــيـونـاً و 122ألف

دوالر وفق ما قال للصحيفة.
ومـايـكل فـلـور مـشـمـول ببـرنـامج
تـأم حـكـومي لـلـمـسـنـ وليس
عـــلـــيه أن يـــدفع نـــفـــقـــات عالجه
الــــطـــبـي من أمــــواله اخلــــاصـــة

بحسب الصحيفة.
لـكن في بـلـد تـعـتـبـر فـيه الـرعـاية
الـصحـية من بـ األكثـر كلـفة في
الـــعــالـم قــال فـــلــور إنـه يــشـــعــر
بــــالــــذنـب مع عــــلــــمه أن دافــــعي
الــضــرائب ســيـتــحــمـلــون اجلـزء

األكبر من الكلفة.
ونقلت الصحيفة عنه: »لقد أنفق
مـــلـــيـــون دوالر إلنـــقـــاذ حـــيـــاتي
وبـــالــطــبـع أود أن أقــول إن هــذه
األموال أنفقت بشكل جيد لكنني
أعــــلم أيـــــضــــاً أنــــني قــــد أكــــون
الــشــخص الــوحــيــد الــذي يــقـول

ذلك.
من جــانب اخــر ســجّــلت الــصـ
قفـزة في عـدد اإلصابـات اجلديدة
ــسـتــجـدّ مـا بــفـيــروس كـورونـا ا
يـعـزز اخملـاوف مـن عـودة الـوبـاء
ي إلى هــذا الـبـلـد في وقت الـعـا
تــســتــعــد فـيـه دول أوروبـيــة إلى
إعادة فتح حدودها بعد أن سجّل

رض تراجعاً فيها. ا
اكـــتُــشـــفت  57إصـــابـــة جـــديــدة
بـكوفـيد- 19في الـسـاعات األربع

اضـية بينها  36في والعشرين ا
بكـ بحسب السـلطات الصـينية
وهي أعـلى حـصــيـلـة يـومـيـة مـنـذ
نـيــسـان/أبــريل. وهـذا نـبــأ مـقـلق
بـالنـسـبة لـسائـر دول العـالم التي
تخـشى حصـول موجـة جديدة من
الـوبـاء الــذي يـواصل تــفـشـيه في

أميركا الالتينية.
W —U  dOÐ«bð

وتـمت الـسـيـطـرة عـلى الـوبـاء في
الـص بـفضل الـتدابـير الـصارمة
ووضع الــــكـــمــــامـــات واجـــراءات
رض الـعـزل التي فُـرضت. وكـان ا
ظــهـــر لـــلـــمــرة األولـى في أواخــر
ـاضي فـي مـديـنـة ووهـان الـعـام ا

الصـينيـة في وسط البالد. لكن 
اكـتـشـاف بؤرة جـديـدة في جـنوب
بـكــ في سـوق شــيـنــفـادي الـذي
يبيع خصوصـاً اللحوم واألسماك
واخلــــضــــار. وأدى ذلك إلـى عـــزل
أحد عشر حياً سكنياً في احمليط.
ـصــابــ الــذيـن أُفــيـد ومـن بــ ا
عــنـهم الـيـوم األحـد ( 14يـونـيـو/
حـــزيـــران  (2020رجـل يـــبـــلغ من
الـــعــمــر  56عـــامــاً يــعـــمل ســائق
ــطـار وكــان قـد ذهب حـافــلـة في ا
إلـى ســـوق شـــيـــنــــفـــادي قـــبل أن

يُصاب.
وشــاهــد صــحــافــيــون في وكــالــة
فــرانس بــرس الــسـبـت مـئــات من
رجال الـشرطة يـضع العديـد منهم
أقــنــعــة وقـــفــازات وعــشــرات من
الــــقـــوات اخلــــاصـــة لــــلـــشــــرطـــة
مـنتـشـرين قـرب سـوق شـيـنـفادي.
ويـنـبـغي عــلى جـمـيع األشـخـاص
الــذين يـعــمـلــون في هـذا الــسـوق
والذين زاروه مـنذ  30أيار/مـايو
اخلـــضــوع لـــفــحص الـــكــشف عن
الـفــيـروس بـاإلضـافــة إلى سـكـان

األحياء اجملاورة.
وتأتي عودة القلق إلى الص في
ـانـيـا وبـلـجـيـكـا وقت تــسـتـعـيـد أ
وفــرنــســا والــيــونـان فـي أوروبـا
ــــرض بـــشـــكل حـــيـث يـــتـــراجع ا
واضح حـــريــة الـــتـــنــقل صـــبــاح
االثـــنـــ مـع كـــافـــة دول االحتـــاد
األوروبي. وستقوم النمسا باألمر
نــفـــسه مـــنـــتـــصف لـــيل االثـــنــ

الـــثـالثـــاء. وفـي فـــرنــــســـا ألــــقى
ـانويل مـاكرون مـساء الـرئيس إ
األحـــد كــلـــمـــة رســـمــيـــة في وقت
تــضـــاعــفـت الــدعـــوات في األيــام
األخــــيـــرة فـي الـــبـالد لـــتــــســـريع
عــمــلــــــــيــة رفع تــدابــيــر الــعـزل.
وأودى الـــوبـــاء بــحـــيــاة 29398
ـــصــابــ شــخـــصــاً لـــكن عــدد ا

يتراجع بشكل متواصل.
إال أنه في إيــطـالـيــا الـتي فــتـحت
حـــــــدودهــــــــا فـي الـــــــثــــــــالـث من
ـواطـنـ حـزيـران/يـونـيـو أمـام ا
األوروبـيـ  اكـتـشـاف بـؤرتـ
جـــديـــدتـــ لـــلــمـــرض فـي األيــام
األخــــيـــــرة فـي رومـــــا األولى في
مـســتـشــفى والـثــانــيـة في مــبـنى

فرض عليه حجر.
وبـتـسـجيـلـهـا في اجململ 42720
وفــاة حـتـى مـســاء الـســبت تُــعـدّ
الـبـرازيل ثانـي دول العـالم األكـثر
تـضـرراً من وبـاء كـوفـيد- 19بـعد
ــتـــحــدة ( 115ألـــفــا الـــواليـــات ا
و 347وفــــاة من أصـل أكـــثــــر من

مليوني إصابة).
وفـي اجملـمل أودى وبـاء كــوفـيـد-
ألف 427بـــحـــيـــاة أكــثـــر من  19
شـــخص وأصـــاب أكـــثـــر من 7,7
ماليـ شــخص فـي الـعــالم وفق
تـعـداد أعدّته وكـالـة فـرانس برس

استناداً إلى مصادر رسمية.
وأصبـحت بؤرة الـوباء حـالياً في
أمـيــركـا الالتـيـنـيــة حـيث يـتـفـاقم
الــوضـع خــارج الـــبــرازيل أي في
ـكـســيك وتـشـيـلي في دول مـثل ا
حـ يـبـدو الـنـظـام االسـتـشـفـائي
فـي هـــــــنــــــــدوراس "عــــــــلـى وشك
االنهيار" وفق ما قال األستاذ في
اجلامـعـة الـوطنـيـة مـاركو تـولـيو

ميدينا.
وفي الــهـنــد الـتي ســجّـلـت قـرابـة
تـسـعـة آالف وفـاة وأكـثر من 300
ـسـتـجـدّ ألف إصـابـة بــكـورونـا ا
ـقــابـر ألن تــتـكــدس اجلـثـث في ا
عـدد الـوفـيـات فـاق قـدرة مـوظـفي
قـابر واحملـارق. وأفادت وسائل ا
إعالم هـنــديـة أن عـدداً كــبـيـراً من
األشــخـاص يــتـوفــون بــعـد رفض

ستشفيات استقبالهم. ا

وفـي فرنـسـا رفـع مجـلـس الـدولة
أعـلى هــيـئـة قـضــائـيـة إداريـة في
الــــبـالد الــــســـــبت إجـــــراء مــــنع
الـــــتــــجــــمع ألكـــــثــــر من عــــشــــرة
أشــــخــــاص مـــعــــيـــداً بــــذلك إلى
ـواطـنـ حق الـتـظـاهـر. ويـأتي ا
هــــذا الـــقــــرار فـي الــــيــــوم الـــذي
ــدن حــصـــلت فــيـه تــعــبـــئــة في ا
الفرنسية الكـبيرة ضد العنصرية

وعنف الشرطة.
ـانيا وفي سيـاق متـصل وقعت أ
وفرنسا وإيـطاليا وهولـندا اتفاقا
مع مــجــمــوعــة "أســتــرازيــنــيــكــا"
لألدويـة لـضـمان حـصـول االحتاد
األوروبي على  300مليـون جرعة
من لقـاح مـستـقـبـلي محـتـمل ضد

ستجد. كورونا ا

األوروبي وصـندوق الـنقـد الدولي
إلنـــقــــاذ االقـــتــــصـــاد واجملــــتـــمع
اإليــطــالــيــ من "الــصــدمــة غــيــر
ــسـبــوقــة" الــتي أحــدثــهــا وبـاء ا

كوفيد-.19
وفي االنــتــظــار يــعــود الــســيــاح
بــأعــداد كــبــيــرة إلى الــبــنــدقــيــة
ناسـبة إعادة فـتح قصر دوجي.
ـتاحف وقـالت رئـيـسـة مؤسـسـة ا
ـــدنــيـــة في الـــبــنـــدقـــيــة مـــاريــا ا
كــريــســــــــــــتــيــنــا غــريــبــودي إن
"الـتـأثـر كـبـيـر جـداً كـمـا أول يـوم

مدرسة".
وتــســتـعــد الــيـونــان بــدورهـا إلى
"استـقبال الـسياح هـذا العام" بكل
أمـان وفق مـا أكـد رئـيس الـوزراء

كيرياكوس ميتسوتاكيس.
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ــيـة أشــادت مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــا
بتحقـيق "اختراق علـمي" بعد أن أعلن
باحثـون بريطانيـون أن دواءً من عائلة
الـسـتيـرويـدات أثبت فـاعـليـة في إنـقاذ
حيـاة مرضى فايـروس كورونـا كورونا
يـعـانـون من األعـراض األكـثـر خـطورة
وسـط اتـــخــــاذ إجـــراءات جــــديـــدة في
ـكـافـحة عـودة الـفـايـروس لـها الـصـ 
ـدير بـعد شـهـرين من اختـفـائه. وقال ا
الــعـام لــلـمــنـظــمـة تــيـدروس أدهــانـوم
غــيـبــريـسـوس في بــيـان إنه أول عالج
مـثـبت يـقـلل مـن الـوفـيـات في صـفـوف
ن يــــتـــنـــفـــســـون مــــرضى كـــورونـــا 
بـواسطـة قواريـر األكسـج أو أجـهزة
الـتـنفس االصـطـنـاعي. وأمس الـثالثاء
تــعـــززت اآلمــال بـــالــتـــوصل إلى عالج
ـرض "كـوفـيد- "19مـتـاح عـلى نـطـاق
واسع وغـيـر مـكـلف مع إعـالن بـاحـث

بـريـطانـيـ أن عـقار "ديـكـسامـيـثازون"
الـسـتـيـرويــدي قـادر عـلى إنـقـاذ أرواح

في ح سـجلت  445ألفا و 937حالة
وفــــاة وتــــعــــافى أكــــثــــر من  4مالي

مـــصـــاب وفـق مـــوقع "ورلــــد مـــيـــتـــر"
اخملـتص فـي رصـد ضــحــايـا فــايـروس
كـورونــا الـذي ظــهــر لـلــمـرة األولى في
اضي. ورغم الـص في كـانـون األول ا
إقـــدام الـــعـــديــد مـن دول الــعـــالم عـــلى
كـافـحة تـخـفـيف القـيـود الـتي فرضـت 
كـورونـا فـإن الـسـلـطـات الصـيـنـيـة في
الـعــاصـمــة بـكــ ألـغت أكــثـر من ألف
رحـــلــة جــويــة وأمــرت بـــغــلق جــمــيع
دارس في تـصعيـد التدابـير الوقـائية ا
إثــر مــوجــة تــفـشـي ثـانــيــة لــفــايـروس
ـدينة. ورفعت بـك مستوى كورونا با
استجابتها الطارئة النتشار الفايروس

إلى الدرجة الثانية.
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 وقــالت إنه يـتـعــ فـحص األشـخـاص
للكشف عن الفايروس قبل السماح لهم
ديـنة حـسـبمـا نـقلت وكـالة ـغـادرة ا
بلومبيرغ األميركية. وأعلنت السلطات
الـصيـنيـة إغالق مـا ال يقل عن  29حيا
سـكـنـيـا فـي بكـ خـالل اخلـمـسـة أيام
ـاضـيـة حـيث سـجلت  106إصـابات ا
جـــديــدة بــكــورونــا مـــنــهــا حــاالت في
مــقــاطــعــتــ شـمــالـي الــبالد لــكــنــهـا
مـرتبـطة بـاإلصـابات الـتي اكتـشفت في
ـكسيك ذكرت رويترز العاصمة. وفي ا
أن عدد الوفيات جـراء فايروس كورونا
ارتـفع إلى  18ألـفـا و 310واإلصـابـات
ــديــرة إلى  154ألــفــا و863. وقـــالت ا
ـية في ـنظـمة الـصـحة الـعا اإلقـلـيمـية 
األمـيـركـت كـاريـسا إتـيـان الـثالثاء إن
ـنـطقـة تقـتـرب بسـرعـة من تسـجيل 4 ا
مالي حـالة إصـابة بـفايـروس كورونا
وإن اجلـائـحـة مـسـتـمـرة فـي الـتـسارع.
وأضــافـت في إيـــجـــاز صـــحــفـي عـــبــر

إلى  82ألفا و 77بيـنها  80وفاة و60
ألـــفــا و 461حـــالــة شـــفـــاء. أمــا وزارة
الـصـحـة الـسـعـوديـة فـأعـلـنت أمس عن
تسـجيل  4267إصابة و 41حالـة وفاة
جــديــدة لـــيــرتــفـع إجــمــالـي الــوفــيــات
1052 جــــــــــــــــــــراء كـــــــــورونــــــــــا إلى 
واإلصابات إلى  136 ألفا و 315حالة.
ولـــفـــتــت الــــوزارة الـــســـعـــــوديـــة إلى
تــســجـيل  1650حـالــة شــفــاء لــيـصل
مـلكة إلى  89ألفا تعـاف با إجمـالي ا

و540.

اإلنـتـرنت من مـنـظمـة الـصـحة لـلـبـلدان
األمــيـــركـــيــة ومـــقــرهـــا واشـــنــطن إن
ــئــة من حــاالت الـــبــرازيل بــهــا 23 بــا
اإلصــــابـــة الــــتي زادت عــــلى  3مالي
و 800ألف فـي األمــيــركـــيــتـــ وبــهــا
ئة من حاالت الوفاة التي أيضا 23 با
ـنـطـقـة. أما تـقارب  204آالف حـالـة بـا
ـان اجملري في أوروبـا فـقد وافق الـبـر
أمس عــلـى إلــغــاء ســلــطــات الــطـوار
ـواجـهة كـورونا ـمـنوحـة لـلحـكـومة  ا
والتي أثـارت مخاوف دولـية من تـعزيز
رئيس الـوزراء القـومي فـيكـتور أوربان
قـبـضـته عـلى السـلـطـة. وفي الـسودان
أعـلـنـت وزارة الـصـحــة تـسـجــيل تـسع
وفـــــيــــات و 305إصـــــابــــات جـــــديــــدة
بـفـايروس كـورونـا. وفي مصـر أعـلنت
نـقــابـة األطــبـاء عن وفــاة ثالثــة أطـبـاء
جـدد مــتـأثـرين بــإصـابـتـهـم بـفـايـروس
كورونـا. وسجـلت مصـر وهي أكبـر بلد
عربي من حـيث عدد الـسكـان- أكثر من

حالة 1700ألف إصابة وقرابة  46
وفـاة حـسب األرقـام الـرسـمـيـة. وبـذلك
تـأثرة بـالوباء تُعـد مصـر أكبـر الدول ا

في أفريقيا.  
وسجل العراق  60حالة وفـاة بكورونا
الـثالثاء و 1385إصـابـة في حـصـيـلـة
يومية تـعتبر األعلى بـالبالد منذ ظهور
الــفــايـروس فــيــهــا. وبــيــنــمــا سـجــلت
الـــصــومــال  16إصـــابــة رصــد األردن
إصـابـتــ بـالـفـايـروس وتــعـافي حـالـة
واحــدة في حــ رصـدت تــونس أمس
إصابة لتبلغ جملة اإلصابات ألفا 15
و 125بــيـنــهـا  49وفـاة و 1002حـالـة
شفاء. وفي قطـر أفادت وزارة الصحة
في بـــيــان بـــتــســـجـــيل أربع وفـــيــات
و 1201إصابة إضافة إلى ألف و780
حـالة شـفاء لـيـرتفع إجـمالي االصـابات

صـاب بـكـورونا الـذين يعـانون ثـلث ا
من األعـراض األكـثـر خـطـورة. واخـتـبر
بــاحــثــون يــقــودهم فــريق من جــامــعـة
أوكـسـفـورد العـقـار عـلى أكـثـر من ألفي
مــريض يـعـانـون مـن أعـراض خـطـيـرة.
وقـال بــيـتــر هـوربي أســتـاذ األمـراض
عدية الناشئة في قسم الطب بجامعة ا
أوكسفورد إنّ "ديكساميثازون هو أول
دواء يظهـر حتسنـا في البقـاء على قيد
احلـــيـــاة لــدى مـــرضى كـــورونـــا. هــذه
نـــتـــيـــجـــة جـــيّـــدة جـــدا". وأضـــاف أن
ديكـساميـثازون غـير مكـلف ويباع دون
ـكن اسـتـخـدامه عـلى وصـفـة طـبـيـة و
الـفـور إلنقـاذ األرواح في جـمـيع أنـحاء
العالم. ومـا لبث أن أعلن وزيـر الصحة
ـمـلـكـة الـبـريـطـاني مــات هـانـكـوك أن ا
ـتـحـدة سـتـبـاشـر فـورا وصف مـنشّط ا
ــرضى كــورونــا. "ديــكـــســامــيــثــازون" 
وحـــتى مـــســـاء أمس الـــثـالثــاء ارتـــفع
ــصــابــون بــفــايــروس كــورونــا حـول ا
الـعالم إلى  8مالي و 256ألـفا و257
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ــصـــطـــفى بـــنــعـــلي أن احلـــجــر ا
الــصــحي الــذي فــرضــته جــائــحـة
كـــورونـــا عـــلى الـــبـــشـــريـــة  كـــان

ـرضى بـاإلمـكـان ان يـقـتـصـر عـلى ا
فـقط مؤكـدا أن النـظـام االقتـصادي
سيطر الذي برزت أوهامه ي ا العا
رتبـطة بالسـوق احلر ومؤسسات ا
االئتمان الدولية والشركات العابرة
لـلـحـدود ومـؤسـسـات تـكـرس جـشع
ـتـوحــــشـة أبـان عن الـلــيـبـرالـيــة ا
فـــشـــلـه في مـــواجـــهـــة اجلـــائـــحـــة

وتداعياتها . 
واضـــاف بـــنـــعـــلي خالل مـــؤتـــمـــر
صـــحــفي عـــقــده عن بـــعــد ان (هــذا
الــنـظــام وحــشي كــرس الـهــشــاشـة
وانتـشار الـفقـر وإضعـاف اخلدمات
الـعـمــومـيـة وعـلى رأســهـا الـصـحـة
والـتــعــلـيـم الـتي زادت مـن مـعــانـاة
الـبشـرية خالل هـذه الفـترة) مـحذرا
من (بــــروز مالمح األســــوأ الـــقـــادم

تبعة).  بفعل السياسات ا
وفي ضـوء التـدابـير الـتي اتـخذتـها
ـغــربــيـة نــوه  بـنــعـلي احلــكـومــة ا

بــقـرارات وتــوجــيـهــات مــلك الـبالد
الذي أبان عن تبصر وحكمة القائد
في اســــــتـــــعـــــمــــــال صالحــــــيـــــاته
الـدســتـوريــة الــتي جتـعل اإلنــسـان
ــغـربي في صـلـب عـمل وحتـركـات ا
مـؤسـسـات الـدولة حـمـايـة لـصـحته

وحفاظا على السلم اإلجتماعي.
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 وجـــــدد دعـــــوة احلـــــزب لـــــتــــدارك
األخــطـــاء الـــتي شـــابت الـــتــدبـــيــر
الوطني لـلجائـحة واإلستفـادة منها
وإعـمـال مـبـدأ احلوار والـتـشـاركـية
لــــــلــــــخـــــروج مـن األزمـــــة والــــــرفع
التدريجي للحجر الصحي إلنعاش
االقـــتــصـــاد الـــوطـــني ومـــســـاعــدة
ـتــضــررة وتــشــجـيع الــقــطــاعــات ا
الـطـلب عــلى االسـتـهالك وتــفـضـيل
قاوالت نـتوج احملـلي وتشـجيـع ا ا
توسـطة. كما غربـية الصغـيرة وا ا
جـدد دعـوة اجلـبـهـة إلى اسـتـئـنـاف

وتــواجـه احلــكــومــات في الــعــالم
اتـهامـات كثـيرة بـسوء إدارة أزمة
ـسـتـجدّ تفـشي فـيـروس كـورونا ا
أو بـالــتـأخـر في اتــخـاذ اجـراءات

الحتوائه.
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ففي تشيلي اسـتقال وزير الصحة
الـسبت بـعد أسـبوع دار فـيه جدل
حــــول ارتـــفـــاع عــــدد اإلصـــابـــات
ــســتـــجــدّ في الــبالد بــكــورونـــا ا

وطريقة تعداد احلاالت.
وفي إيـطـالـيـا حـيث أودى الـوبـاء
بـحيـاة أكـثر من  34ألف شخص
دعــا رئـــيس الـــوزراء جــوســـيــبي
كـونـتي الـســبت إلى إعـداد "خـطـة
جريئة" في مسـتهل محادثات عبر
الــــفــــيــــديــــو بــــ قــــادة االحتـــاد

ـنظـومـة االنتـخابـية احلـوار حول ا
وإجراء االسـتحقـاقات في مـوعدها
وقـنـاعـة احلـزب بـضـرورة الـتـشـبت
ـقـراطي وان ال مـجال بـاخلـيار الـد
لـلحـديث عن حكـومة وحـدة وطنـية
بل عـلى احلـكــومـة احلـالــيـة حتـمل
ــشـاكل الــعـالــقـة مــسـؤولــيـة حل ا
ووضع السياسي في مكانه وتعي

ــنـاسب. ــكـان ا الـتــكـنــوقـراط في ا
وركز السيد بنـعلي على تفعيل دور
الـدولـة وإعــادة تـكـيـيـف تـدخالتـهـا
وفق الـوظـائـف اجلـديـدة لـلــتـنـمـيـة
والـتـركــيـز عـلى الـقــطـاع الـعـمـومي
وخــصــوصــا الــصــحــة والــتــعــلــيم
والسـكن والشغل كـقطاعـات ضامنة
ألمن واســـــــتــــــقـــــــرار اجملــــــتـــــــمع
واالســتــثـمــار في اإلنــسـان من أجل
تـنـمـية شـامـلـة.كمـا أكـد الـدور الذي
ــغـرب إقــلـيــمـيــا عـربــيـا يــلــعـبه ا
إفـريـقـيـا ودولــيـا في إرسـاء الـسـلم

واحـتـرام دول اجلـوار والـعـمل
عــلى حل الــنــزاعــات بــالــطـرق
الـــســلــمـــيــة أمال فـي حتــقــيق
تـــكـــامل اقـــتـــصـــادي بــ دول
غـرب الكبـير وإنهـاء الصراع ا
ب األشـقاء اللـيبيـ وحتقيق
األمن واالســتــقـرار في الــعـراق
وسوريـا واليـمن وفتح احلدود
غرب والشـقيقة اجلزائر. ب ا
ـؤتمـر أيـضا عـرضا وتـضمن ا
ــقـررات ونــتـائـج أعـمـال دورة
مجـلسه الـوطني األخـيرة التي
أكــــدت إصـــــرار احلــــزب عــــلى
ضي قـدما على درب الـنضال ا
قراطي احلداثي التقدمي الد
كحـزب منـتج لألفكـار والنخب
من أجل يــــســــار اجــــتــــمــــاعي
يـــســـاهم فـي تـــأهـــيـل الـــعـــمل
احلــــــــزبـي والــــــــســــــــيــــــــاسي

الستشراف مستقبل أفضل.

اسطنبول
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قـال األمـ الـعام حلـزب جـبـهة
ـغـربي ـقــراطـيـة ا الـقـوى الـد

عقار  الستيرويدات 
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تشهـدُ األروقةُ السياسيةِ حركةً دؤوبةً إلنعاش الوضعَ الراهنِ من خاللِ البحثِ عن
عواملِ الدعمِ الكافي حلكومةِ الكاظمي التي يعتبرها بعضُهم الفرصة األخيرة.

عمـول به مع احلكومة السابقة  من قبل نهج ا احلراك جاءَ كـردةِ فعلٍ لتبني ذات ا
ـتـصـدي لـلـشـأن الـكـتل الـسـيـاسـيـة الـكـبـيـرة الـتي إعـتـادت وضعَ الـعـراقـيلِ أمـام ا
ـكوناتي.. مـتجاهـل االوضاع التنـفيذي بـداعي االستحـقاق اإلنتـخابي والتـمثيل ا
الـتي يـشـهَــدُهـا الـبـلـد واحلـراك الـشــعـبي الـذي عـبـرت عـنـه الـتـظـاهـرات الـتي راح
ـتـظـاهرين إضـافـة إلى تـدهـور الوضع ضحـيـته مـئـات من أبـناء الـقـوات األمـنيـة وا
ـسـتـجد. اإلقتـصـادي جـراءَ هـبوط أسـعـار الـنـفط النـاجم عن تـفـشي وبـاء كـورونا ا
الـقراءة الـذكية لـلمـشهـد  تؤكد أن مـا جرى ويـجري وما يـعانـيه ابنـاء الشعب  _كل
ـطالـبـة بعـودة احملـاصصـة والـراغبـة باحلـفـاظ على ذلك في وادْ  والـكتل الـكـبيـرة ا

كتسبات السياسية واحلزبية  في وادٍ آخر.  ا
عطيات أصبـح من الضروري العمل اجلاد على تـبني خطوةٍ جريئةٍ بناءً عـلى تلك ا
تحـكمة في شـهد وا ـؤثرة في ا من شأنهـا سحبَ البـساطِ من حتتَ أقدام الـكتل ا
القرار والـتي ترى في نفـسها أنهـا الالعب األوحد في السـاحة دون االكتراث لـبقية
زمع تـبنـيهـا من بعض ـان. إن اخلطـوات ا الـشركـاء وحجم تـمثـيلـهم حتت قـبة الـبر
ـكن لــهـا ان تـكـون عـامل قـوة لـدعم مـوقف ـا  الـكـتل وكـمـا تـنــقل الـتـسـريـبـات ر
احلكومـة األمر الذي سينعكس بـشكل صحيح ومؤثر في قوة الـدولة كما سيساهم
في حتـجـيم الـنـتـوءات الـصـغـيـرة والـظـواهـر الـسـلـبـيـة التـي سـيـؤدي تـفاقـمـهـا الى
إضـعاف الـدولة برمـتها وتـخبط احلـكومة في قـراراتها. إن الـتركـيز على كـيفيـة بناء
الـدولـة يُــعَـدْ بـنــظـر الــبـعض نــوعـاً من الـتــرف الـفــكـري في ظل الــصـخب اجلـاري
خصوصـا بعد وصول العديد من القناعات الى مشارف اليأس من إصالح األمور
ـتـصـدي  _أي كـان الـعـمـل عـلى تـأسـيس لـكن الـواقـعـيــة الـسـيـاسـيـة حتــتم عـلى ا
مشـروع سـيـاسي وفق بـنـاءات صـحيـحـة يـرافـقه تـقدم امـني مـلـمـوس بـإرادة جادة
ـواطن بـالـعـمـلـية ا يـعـانـيه وبـالـتـالي إعـادة ثـقـة ا النـتـشـال الـوضع اإلقـتـصـادي 
ضيَ السيـاسية التي ال بديل عنها واالنطالق نحو إعادة كرامة اإلنسان العراقي. ا
كن إعتبـاره نواةً لكرةِ الثلج التي إذ مـا تدحرجت سيشهد باجتاه هـكذا مشروع 
الوضع العـراقي تعاظمـاً لإليجابـيات بعد مـحطات مـريرة من االنقسـام والتشضي.
نجز شـروع السياسي الـناجز والواضح والـعادل سيدفع بـاجتاه تعزيـز ا وجود ا
ـنـاطق الغـربـيـة نشـاطـاً ملـحـوظـاً لتـحـركات داعش األمني بـعـد أن شـهدت بـعض ا
طلوبة ا سيـترجم ذلك إلى االهتمام بالبعد اإلقتـصادي مع وجود نقاط القوة ا ور
ـلـحـة الى تـنـظـيـمـهـا بـالـشـكل الـصـحـيح. يـعـتـقـد الـبـعض إن بـالـرغم من احلـاجـة ا
اني قوي يكون للكتل الصغيرة دوراً مؤثراً فيه مع الفرصـة سانحة لبلورة تكتل بر
الـسعي إلسـتقـطاب األصـوات التي حتـمل الهم الـعراقي فـي الفـضاء الوطـني بـعيدا
صالح الـفئـوية عسى ـنفعـة وتبـادل ا سبـقة واإلبـتعاد عن لـغةِ ا عن االشـتراطـات ا
ــطـالب بـاإلصالح أن يــكـون ذلك مـعــبـراً ولـو عـن جـزءٍ بـســيطٍ من نـبضِ الــشـارع ا

السياسي عندها سيصبح من يدعون أنفسهم بالكبار في خبر كان.

بغداد
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فــقــدت هــويــة صـادرة
من نقـابـة الصـحفـي
الــــعــــراقــــيـــ بــــاسم
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بــرقم 9803. الــرجــاء
ن يـــعــثـــر عــلـــيــهــا
تـســلـيــمـهــا الى جـهـة
االصـدار. مع الـشـكر. 

دينة بابل األثرية في الصف الرابع األبـتدائي ذهبت مع مدرستي في سفرة سياحية 
ـدارس  لديـهـا سـفرتـ خالل الـعـام الدراسي وفي حـيث كـان في ذلك الوقـت اكثـر ا
األغلب تكـون السفرات ( آلثار بابل . الـصدور . عكركوف . ملـوية سامراء .. سلمان
باك . مديـنة األلعاب . مكتـبة الطفل ) ...السعـادة ال توصف وانا سأشاهد ألول  مرة
ـا تـفاخـر به الـعـراقيـ عـقـود من الزمن  ,,,كـنت سعـيـدا وفـرحا أسـد بـابل الذي طـا
ــعـلـقـة وبـوابـة عـشـتـار" ـوكب ومـســلـة حـمـورابي واجلـنـائن ا ألني سـأرى  " شـارع ا
وغـيـرهـا من أثـار بـابل الـتي أصـبـحت حـديث الـدنيـا وشـاغـلـة الـنـاس  بـاالضـافة الى
ـلك نبوخذنـصر الذي جلب الـيهود أسـرى الى بابل كما كـنا نقرأ ملكهـا حمواربي وا
في كـتب الـتاريخ ,,,,الـسـاعة الـثـامـنة صـبـاحا أنـطـلقت  3 سـيارات بـاص كـبـيرة من
امام مـدرستـنا (( الـكنـوز))   ال أتذكـر نوعـها ولـكني أتـذكر أنـنا كـنا نغـني للـسائق (
هـذا سـائـقـنـا الـورد هـسـه يـرجـعـنه ويـرد ) أو نـحـفـزه ونـقـول له ( دوس دوس يـا أبـو
اذا نطلق على السائق أسم ( أبو سعديـة خلي الكًير على مية ) وحلـد االن ال اعرف 
سعـديـة ) وهـو أسمـه ( حجي مـحـمـد  ) ال اعرف الـسـبب ولـكني مـازالت أتـذكـر هذه
األهـزوجة  ,,,,بـعد سـاعـةونصف أو اكـثـر أو أقل وصلـنـا الى مديـنـة بابل األثـرية ,,,
ا سمعنا عنها من أباءنا ومعلمينا في ونزلنا مـسرع وفرح الى اثار بابل التي طا
ـثل رمــز الـقـوة ـدرسـة  ,,كـان أســد بـابل هــو مـقـصــدي فـأنــا أحب االسـد الــذي  ا
والـشـجـاعة  ,,وهـو مـلك الـغـابـة الـذي تـهـيـبه جـمـيع احلـيـوانـات وتـطيـع  أوامره كـأنه
يـذكرك بـأي دكتاتـور عربي في الـقرن الواحـد والعـشرين عـندما يـصبح كـاألسد على
شعبه واجلميع يصفق له في احلق وفي الباطل ولو ان كل أعمالهم ظلم وباطل  .... 
أول شي قمت به هـو ألتقطت  صورة مع األسـد لكي أشعر باني قـوي مثله أو أستمد
فاجأة وخيبة األمل عندمـا حتدث بعدها معلم التاريخ بعد  أن القوة منـه  وكم كانت ا
جـمع الــطالب وهــو يـقــول أن أكـثــر األثـار ســرقت الى خـارج الــعـراق ومــوجـودة في
مـتـحف االـلـوفر في بـاريس أو في مـتـحف لـندن  ,,,وقال الـكـثـير من هـذه األثـار غـير
أصليـة وبدون  وعي قلت له استاذ يعني هـذا مو األسد األصلي !! نعم ليس األصلي
!!! انـقهـرت حـتى واهس للـسفـرة لم يكن قـبل ان أسـمع هذا الـكالم أذن أغلب آثـارنا
تايوان    ,,,شرح  لنـا معلم التاريخ بأن أسد بابل  عثر عليه في مدينة بابل  من قبل
ـلك نبوخـذنصر الـثاني هو الـذي أمر بصـنع أسد بابل انـية ويرجح أن ا بـعثة أثـرية أ

ـلـكـته في ذلك الـوقت ,,,وعـنـدمـا جـاء االحـتالل واحلـواسم  حـتى يــدل عـلى قـوة 
هـرب خـارج احلـدود وحتى سـرقة  مـاتـبقى من االثـار وقـسم  تهـريـبه عن طريـق ا

تحف العراقي سرقت بوضح النهار أيام االحتالل   ,,,,, اثار ا
أطـلق على مـنـتـخبـنـا الوطـني اسـود الـرافديـن تيـمـننـا بـأسـد بابل ولـكـنـهم منـذ فـوزنا
بـبطـولـة أسيـا عام   2007 لم يـكـونوا اسـود مـطلـقا فـي كل البـطـوالت التي شـاركوا
وجود بـالقـرب من ساحة فـيها   ,,,بل وحتى لم يـشبهـوا أسد بـابل ا
ـتحـف  القـريب  أيـضـا من أعـدادية الـوثـبـة وهو تـمـثـال رمزي ا
لالسـد لـيـذكـر أهل بـغـداد  ,,بـان أسـدنـا مـازل قـوي ولـيس

مريض أو ضعيف ,,,,,
وفي طـريق الـعــودة الى بـغـداد ونــحن في الـبــاصـات كـنـا
ـتعـة والـسـعـادة ونـغنـي للـسـائق الـسـيـارة (هذا نـشـعـر بـا

سائقنا الورد هسه يوصلنا ويرد )

ولد ذكر كان عمره اقـل من خمسـة اشهر بـايام قلـيلة  كـان ا تـوفي ولدي منـذ قليـل 
اخترت له اسم اذا كان ذكر وتركت المه اختيار االسم اذا كان انثى العرف احلكمة
االلهيـة في ان افقده بعد ان كـبر وبدأنا نشـعر به  كان اختبـاراً صعباً لم اكن اتوقع
ان تدخـلـنيه احلـيـاة النني بـالـتأكـيـد كنت سـأفـشل فأنـا ال احتـمل فـقد احـد وال اقوى
أيـعـقل ان افـقـد ولـدي وابـقى عـلى الـفـراق  لم اكـن اعـرف اننـي قـويـاً لـهذة الـدرجـة 

صامداً وال اسقط خلفه ميتاً !!.
رأيـته بـعـد ان إجهض كـان طـفالً كـامالً وال ابـالغ ان قـلت اني رأيت مالمـحه وشـكله
كان جـميـالً اعتـقد انه كـان يشـبهـني طويالً مـثـلي لو قـدر الله له احلـياة كـان سيـكون

افضل مني.
وها انا انـتظر الصباح ألذهب به الى مـثواه االخير ألدفنه في مقـبرة العائلة مع جدي
ـكنـني ان ادفن جزء مـني بل هـو افضل مـا منـحتـنيه احلـياة  فـكيف وجـدتي كيف 

سأدفن بيدي جزء مني ? كيف سأوئد احالمي في ان اراه يكبر امامي كل يوم.
لم استـطع ان احبس دمـوعي فانهـمرت مـدرارا  ذهب طفـلي الذي انـتظرته  12سـنة
وبـعض اشهـر اصابـني في هـذه السـنة ايـضاً مـرض مزمن سـيالزمـني بقـية حـياتي
بدأت بالتـعايش معه والتعامل معه احببته فاصـبح صديقي معلالً نفسي ومصبراً لها
بالطفل الـذي سيولد لـيد معه فـجراً جديد وفـرحة ستنـسيني كل مافـات وما مر عليّ

ولكنه لم يأتي ذهب طفلي وبقي معي حزني ومرضي .
كنتُ قد سـمعت ان االطفال ح يتـوفاهم الله يكونون في جـوف حواصل طير خضر
في الفـردوس يطـوفون فـيهـا يـحيـون اهلـها مـنتـظرين ابـويـهم  فيـا ولدي انـتظـرنا في
اجلـنة انـا وامك واشفع لـنا  انت بالـتأكـيد سـتكون هـناك النك التـزال لم حتمل ذنوب

مثلنا.
اصعب انواع الفراق
هو فراق شيء اليعود

واصعب شيء في الفراق
هو االشتياق

ان ال يلم شتاتنا بعد العناق
ان كل ماء االرض

ال يطفئ لهيب االحتراق
سأصمت رغم ان الصمت يقتلني
واضحك للناس واالحزان ترديني

وابكي حتى ينقضي حزني
واصبر لعل الصبر ينسيني

توقيع
فجوع بك. كلوم وا ابوك ا
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تكريت

ــقــال الــذي كــتـــبه زبــيــغــيــنــو كــتب لي حلـــسن احلظ ان أطــلع عـــلى ا
بريجنسـكي مستشار األمن الـقومي األمريكي في عهـد الرئيس ريغان
في صحـيـفة الـواشـنطن بـوست األمـريكـيـة عام  1992وأعادت نـشره
صـحيـفـة الـشـرق األوسط إحـدى قـنـوات اإلعالم الـتي حتـاول حتـس
تحدة األمريكية في العالم والتي اعتمدتها اخلارجية صورة الواليات ا
األمريكيـة لتحـقيق أهدافـها ضمن مـجموعة من وسـائل اإلعالم تسمى
قـال يتـحـدث عن اإلستـراتـيجـية (اجملمـوعـة األمريـكيـة الـذكيـة) وكـان ا
األمــريـكــيــة الــتي يــنــبـغـي اعـتــمــادهــا في الــشــرق األوسط حــيث قـال
بريجـنسـكي في حينه : ((مـكتـوب على حائـط اإلستراتـيجـية األمريـكية
لــلـــشــرق األوسط إضـــعــاف الــعـــراق الى عــام  2005الى ان تــنـــفــذ
استـثمـارات النـفط األمـريكـية في الـكـويت والسـعوديـة حـينـها سـندخل
الـــعــراق أصـــدقـــاء الى األبـــد)) .  ولم أدرك فـي حـــيــنـــهـــا ان كـــلـــمــة
(إضعاف) تعني ان اخملطط األمريكي كـان يريد إبقاء احلصار الدولي
عـلى الــعـراق الى عـام  2005ولم أدرك في حـيــنـهـا أيــضـاً ان عـبـارة
ــتــحـدة (ســنـدخـل الـعــراق أصــدقــاء الى األبــد) تــعـني ان الــواليــات ا

األمريكية ستغزو العراق لتبقى متنفذة فيه الى األبد . 
واليوم وبعد ما يـقرب على الثالث عامـاً لكتابة مقال بـريجنسكي يطل
علـينـا هنـري كيـسنـجر شـيخ الدبـلومـاسيـة األمريكـي ووزير اخلـارجية
قـال جديد يصف فيه ية  األسبق وأحد أبرز أقـطاب الصهيـونية العـا
ـتـكـررة بـالـتـدخل اخلـارجي حلل أزمـاتـهـا مـطـالـبـات الـربـيع الـعـربي ا
ـفـاهـيم الـداخـلـيـة وعــلى رأسـهـا سـوريـا بـأنــهـا  (تـهـديـد قـد يــقـلب ا
ي احلـديث). وأوضح  كـيسـنـجر في مـقـالة السـائـدة في النـظـام العـا
ي حتليـليـة له بصـحيفـة الواشـنطن بـوست األمريكـية أن (الـنظـام العا
ـعـاهـدة سالم (وسـتـفـالـيـا) عـام احلـديث هـو ذلك الـنـظـام الـذي أقــر 
 ?1648الـتـي أنـهت حــربــاً دامت ثالثــ عــامـاً بــ الــقـوى الــكــبـرى
ستقلة ) إضافة إلى إرساء مفهوم الدول احلديثة ا (احلرب األهليت
ذات السيادة) . ورأى أن  نظام (وستفاليا) وقيمه لم تطبق أبداً بشكل
: (هل سـتـخـاطـر كـامل عـلى دول مــنـطـقـة الـشــرق األوسط  مـتـسـائـالً
أمريـكـا بـتـكرار جتـربـة حـركة طـالـبـان في أفـغانـسـتـان الـتي سلـحـتـها
حملاربة االحتـاد السـوفيتي الـغازي وحتـولت فيمـا بعـد إلى حتد أمني
ـيـة لـهـا?). ورأى كـذلك أن إيـران هي ضـربــة الـبـدايـة في احلـرب الـعـا
الـثـالـثـة الـتي ســيـتـوجب فـيـهـا عـلى إســرائـيل احـتالل نـصف الـشـرق
األوسط . وقال كيسنـجر: لقد أبلـغنا اجليش األميـركي أننا مضطرون
الحتالل سـبع دول في الشـرق األوسط نـظراً ألهـميـتـها اإلسـتراتـيجـية
لنا خاصـة وأنها حتتـوي على النـفط وموارد اقتصـادية أخرى ولم يبق
إال خطـوة واحدة وهي ضـرب إيـران وعنـدما تـتـحرك الـص وروسـيا
من غـفوتـيـهـمـا سـيكـون (االنـفـجـار الـكبـيـر) واحلـرب الـكـبرى الـتي لن
تنـتـصر فـيـها سـوى قـوة واحدة هي إسـرائـيل وأميـركـا وسيـكـون على
إسرائيل القتـال بكل ما أوتيت من قـوة وسالح الحتالل نصف الشرق
األوسط. وأضــاف: ان طـــبــول احلــرب تــدق اآلن فـي الــشــرق األوسط
وبقـوة ومن ال يسـمعـها فـهو بكـل تأكيـد (أصم). وأوضح كـيسـنجر أن
ــسـمــار األخــيـر في الــنــعش الـذي جتــهــزه أمـيــركـا إيـران ســتــكـون ا
وإسرائيل لكل من إيران وروسيا بـعد أن  منحهما الـفرصة للتعافي
واإلحساس الـزائف بالـقوة وبـعدها سـيسـقطـان ولألبد لنـبني مـجتـمعاً
ـيـاً جديـداً لن يـكـون إال لقـوة واحـدة وحكـومـة واحدة هي احلـكـومة عا
ية (السوبر باور). وكما فعلت أمـريكا حينما قال بريجنسكي عام العا

 1992يتـع عـليـنا ان نـدرك اليوم ان أمـريكـا ستـفعل
سـتقبل الـقريب كفـيل بإثبات كما قال كـيسنـجر وان ا

صحة ذلك .
{ استاذ دكتور

UJ¹d √ XKF  ÆÆd−M O  ‰U  «–≈ ≤ ≠ ±     ∫WO «dF « W U×B « fOÝQð a¹—Uð d c² ¹ 5OH×B « bOLŽ

w UO*« œ«uł bL×

بغداد

WCN½ r UF  rÝ«—

ــان وال أحــزاب عــلــنــيــة ( عــدا بــر
الـسـريـة واحملــظـورة ) والـدسـتـور
مؤقت وال مـعارضة بـعد أن أضفت
( الشرعـية الثوريـة ) القداسة على
كل تـــصــرفـــات الــزعـــيم والــقـــائــد
الــــضـــرورة والـــقـــرارات تــــمـــتـــلك
احلـصـانـة الـثـوريـة وكـل اعـتراض
أو رأي مـخالف لـلنـظام هـو خروج
عـلى شــرعـيـة الـثـورة وقــدسـيـتـهـا
ومـصـيـرها الـعـقـاب الـصارم أن لم
تـكن الـتـصـفـيـة  ولـذلك جنـد بـعـد
 14تـــمــوز  1958جــرى تـــشـــكــيل
احملـكــمــة الـعــســكـريــة اخلــاصـة (
ـهـداوي ) الـتي  سـمـيت مـحـكمـة ا
ـــحــكـــمــة الــشـــعب وأحــكـــامــهــا
الـتعـسـفيـة العـشوائـية الـتي بدأت
ـسـؤولـ في الـعـهد حـاكـمـات ا
ـلـكي الـذي وسم بـالـعـهـد الـبـائـد ا
وأصـبح ذلك تـهـمـة لـكل مـعارض 
وتــلــتــهــا مــحــاكــمــات الــقــومــيـ
والضـباط األحرار الـذين تنـكر لهم
االنـقالب ودكـتاتـورة  هـذا إضـافة
إلى  محكمت عرفيت  فمن ابرز
مـعـالـم الـعـهـد اجلـمــهـوري بـشـتى
مــراحـله فــرض األحـكــام الـعــرفـيـة
والرقـابة علـى الصحف والـدستور
( مـــؤقت ) في كل مـــراحل الـــعــهــد
اجلـــمـــهـــوري وصـــحف الـــنـــظـــام
طية وال الدكتاتوري أساساً هي 
يوجد فيها إال تمجيد ( الدكتاتور)
وتـمــجـيــد أعـمــال الـســلـطــة وكـأن
الـــعــراق وجــد مع قـــيــام االنــقالب
والـــنــظـــام اجلــمـــهــوري وتـــزويــر
الـواقع ينـسب كل مـشاريع مـجلس
ــلــكي الــتي االعــمــار فـي الـعــهــد ا
يــصـادف اجنــازهـا بــعــد االنـقالب
واالدعاء بأنهـا من اجنازات العهد
اجلــمـهــوري  نــاهــيك عن انــعـدام
اإلنـتـاج الزراعي نـتـيجـة الـتطـبيق
السيئ لإلصالح الزراعي واللجوء
لالســتـــيــراد من اخلــارج وهــجــرة
الــفالحـ .. والــعالقـات الــعـربــيـة
ـزاج احلاكم .. واخلـارجـيـة رهن 
ـكن وفي مـثـل هـذه األوضـاع هل 
وجــود صـحـافـة حــقـيـقـيــة تـتـمـتع
باحلـرية والعـزل واالعتقـال مصير
الــــصـــحــــفـــيـــ ???  إضــــافـــة إلى
مـــواجــهـــة أي حتـــرك أو تـــمــلـــمل
فـرطـة كمـا حدث شـعـبي بالـشـدة ا
ـوصل وحـرب الـشـمـال في ثــورة ا
وإضراب البنزيـن وإضراب الطلبة
 مع حـرص الــنـظـام الــدكـتـاتـوري
ـارسة اخلداع لبث القمـعي على 
الـفــرقــة والـشــقـاق بــ جــمـاهــيـر
الـشعب ومـحاولـة تسـليط الـبعض

على البعض اآلخر ....
واســتـمــرت مـعـظـم هـذه الــسـمـات
راحل الالحقة للعهد عالم في ا وا
رحلـة العارفية اجلمهـوري ولكن ا
شـهدت بـعض االسـتـقرار والـهدوء
وبـخـاصة بـعـد أن قطـعت خـطوات
على طريق الوحدة مع اجلمهورية
تحدة ولكنـها لم تستمر العربيـة ا
أكثـر من خمس سنـوات ... بعد أن
فـعـلت الـقـانـون رقم  80بـتـأسـيس
شركة النفط الوطنية وتعاونت مع
شـركة ايـراب الفـرنسـية وانـفجرت
اخلالفـــــات مع شــــركــــات الــــنــــفط
االحـتـكاريـة الـتي اعـتبـرت الـعراق
جتـاوز اخلـط األحـمــر  وبــعـد 17
تــــمــــوز  1968بــــدأت احملــــاوالت
لتـحقيق أوضـاع طبيـعية مـستقرة
ولـكن شـعـار ( الشـرعـية الـثـورية )
ظل هـو السائـد وال اثر لـلمـعارضة

ــطــيــة واســتــمــرت الــصــحــافــة 
ومــوالــيــة لــلـــنــظــام والــويل أليــة
مـعارضـة ? ورغم أن العـقد الـثاني
رحـلة ( أي الثمـانينات) من هذه ا
ــان ( اجملـلس شــهـدت قــيـام الــبـر
الـــوطــني ) إال إن مــجـــلس قــيــادة
ـرجع الـتشـريعي الـثورة ظـل هو ا
وأعـلى ســلـطـة في الــبالد   ولـكن
الـعـقـد األول بـعد  17تـموز 1968
شـهــد قــيـام ( اجلــبـهــة الــوطـنــيـة
والــقـومـيـة الــتـقـدمــيـة ) وحتـقـيق
احلـــكـم الـــذاتي لألكـــراد وتـــأمـــيم
الـنـفط  فـدخـلت الـبـالد مرحـلـة من
التطور والتقدم والرخاء والتنمية
حــــتى وصــــفـت ( بـــالــــتــــنــــمــــيـــة
االنـفـجـاريـة ) ولــكن الـبالد دخـلت
بــعــد هــذه الـســنــوات الــعــشـر من
التـقدم والرخـاء دخلت في دهـاليز
ـظـلـمـة التي احلـروب واحلـصـار ا
ـأسـاة الـغـزو واالحـتالل انـتـهت 
األمـــريـــكـي واســـتـــبـــاحـــة الـــبالد
ــكــاسب ومــنــجــزات واإلطــاحـــة 
ــرحــلــة الــســابــقــة ... وفي هــذه ا
رحلة من العد التنازلي انحدرت ا
الــصــحــافـة الــتـي ازدهــرت فــنــيـاً
ـطـية وتـقـنـيـاً لـتـمـسي صـحـافـة 
وبــخـــاصــة في ســنــوات احلــروب
وكـأن كل جـريـدة مـسـتـنـسـخـة عن
األخـــرى وال صـــوت يــعـــلـــو عـــلى

عركة . صوت ا
وعـلى أيـة حـال فــقـد شـهـد الـعـهـد
ــراحـــلـه الــثـالثــة اجلـــمـــهـــوري 
الـقـاسـمـيـة والـعـارفـيـة والـبـعـثـيـة
تـــــــولـي احلـــــــكم ( (10رؤوســـــــاء
ـقـارنة وزارات  في  44سـنـة  وبا
ـلـكي فـقـد شـهدت 38 مع الـعـهـد ا
عاماً تولي  20رئيس وزراء لسدة
احلـكم  وهـذه األرقـام تـشـمل عـدد
رؤوســاء مــجـالس الــوزراء ولـيس
عــدد الـوزارات وعــددهــا اكــبـر من
عـدد رؤوساء مـجـالس الوزراء الن
بـيـنـهم من تــولى رئـاسـة أكـثـر من

وزارة .    
أما بـالـنـسبـة لـلـصحـف فقـد شـهد
الــنـصف الــثـاني من خــمـســيـنـات
ـلكي إلـغاء  148صحـيفة العـهد ا
مـعـظـمــهـا يـصـدر عـنـدمـا تـتـجـمع
كـمـيـة مـنـاسـبـة لإلعالنـات  ولـكن
نــوري الـسـعـيـد اصـدر عـام 1954
ـطـبوعـات الـذي اشـترط مـرسـوم ا
عـلى من يـريـد إصدار صـحـيـفة أن
ـتـلك رصـيـداً ـتـلك مـطـبـعـة أو 
في البنوك لتخليص الصحافة من
رتـزقة وكانت الـنتيـجة صدور 5 ا
جـــرائـــد صـــبـــاحـــيـــة ( الـــزمـــان 
األخـــبـــار  الــــشـــعب  احلـــريـــة 
الــبالد) وجــريــدتــان مــســائــيــتـان
(الـيـقــظـة واحلــوادث ). وتـطـورت
الـصـحف  وأصـبح لــكل صـحـيـفـة
أقـسـام متـخـصصـة بـحيث شـيدت
اثــنـان مـن هـذه الــصــحف مــبـاني
مـــصــمـــمــة خـــصــيـــصـــاً لــلـــعــمل
الـصـحـفي تشـمل أقـسـام التـحـرير
ـــطــابع واإلدارة واحلــســـابــات وا
والزنـكغـراف والتـصويـر وتمارس
الـــنــــقـــد الــــهـــاد  واســــتـــمـــرت
الــصـحـافــة تـنـمــو لـتـشــهـد الـبالد
ؤسـسات الصـحفية بدايـة تكون ا
على غرار ما هو موجود في مصر
ولـبـنـان  ولـكن مجـيء انقالب 14
تــمــوز الــدمــوي عــصف بــكـل هـذا
االجنـــــاز و االســـــتـــــيـالء عـــــلى
اجلــريــدتـــ الــلــتــ كـــانت عــلى

. مشارف التحول إلى مؤسست
ـصـاعب الــتي واجـهت ورغم كـل ا
الـصــحـافــة الـعــراقـيــة في الـعــهـد
اجلمهوري فقد حتققت لها العديد

ا يلي : كاسب جنملها  من ا
1- في شـهـر أيـار من سـنـة 1959
انـــعـــقــــد اجـــتــــمـــاع تـــمــــهـــيـــدي
للـصحفـي في نـادي احملام في
بــغــداد لــتــدارس فـــكــرة تــأســيس
نـقابـة للـصحـفيـ حضـره حوالي
( (60صـحـفـيـاً إلعـداد الـتـرتـيـبات

األولــيـة لــلــمـشــروع و انـتــخـاب
هيـئة تأسـيسيـة للنـقابة من ( (10
صـحـفـيـ بـرئـاسـة مـحـمـد مـهـدي
أجلـواهـري وكان والـدك الـصـحفي
ـرحـوم حـمـيـد ـتـرجم الـكـبـيـر ا وا
رشـــيـــد احـــد أعـــضـــاء الـــهـــيـــئـــة
الـــتــأســـيـــســيـــة وقـــدمــوا طـــلـــبــاً
ـــســـؤولـــة آنـــذاك لـــلـــســـلـــطـــات ا
ـــــوافــــقــــات واحلــــصـــــول عــــلى ا
الــرســمــيــة لــتــأســيس الــنــقــابــة 
وتــأسـست الــنـقـابــة عـنــدمـا صـدر
قانـونـها  رقم (  ( 98لسـنة 1959
ـؤتمـر الـثاني لـلنـقابـة الذي وفي ا
عقـد في نيـسان  1960 انتـخاب
ثاني هيئة إدارية للنقابة وانتخب
أخي األسـتاذ حـمـيد رشـيد عـضواً

فيها. 
 وفي عـــام  1961كــــان الـــنــــقـــيب
مـحـمـد طه الــفـيـاض   ومن بـعـده
فــيــصـل حــســون   1964ثم عـــبــد
الــعـزيــز بـركـات  1967ومن بـعـده
سـعـد قـاسم حـمـودي  1968خـلـفاً
جلـمــعـيــة الـصــحـفــيـ الــتي كـان
يـــرأســـهـــا كـــامل اجلـــادرجي ومن
بعـده نـور الدين داوود الـتي كانت
قائـمة مـنذ عام  1945ولم تسـتمر

أكثر من  7سنوات . 
2- تــأســيس احتــاد الـصــحــفــيـ
ـــبـــادرة من الـــعـــرب عــام  1964
نـقابة الـصحـفي الـعراقـي حيث
بـدأت فـكـرة تــأسـيس االحتـاد عـام
 1961في عهـد محمد طـه الفياض
وحتـقــقت عـام  1964عــنـدمــا كـان
فيصل حسون نقيباً للصحفي .
3  - تــأســـيس صــنـــدوق تــقـــاعــد
بادرة من الصحفي عام  1965
نقـابـة الـصحـفـيـ العـراقـيـ عام
 1961عـــنـــدمـــا كـــان مـــحـــمـــد طه

الفياض نقيباً .
4- تـــخــــصــــيص عــــيــــد ســــنـــوي
للصحفي عـندما اختارته النقابة
في نـــيـــســان  1968يـــوم صــدور(
زوراء) أول جـــــريــــدة صـــــدرت في
الــــــعـــــــراق عــــــام  1869عـــــــيــــــداً
لـلصـحـفـي يـحـتـفلـون به سـنـوياً
و بــالــفــعل مــســاء  15حــزيــران
ـئـوي  1969االحــتـفــال بـالــعـيــد ا
ــهـرجـان لـلــصـحــافـة الــعـراقــيـة 
ضخم في قاعة اخللد دعي إليه كل
ـهــنــة وعـوائل من عــمل في هــذه ا
ـــتــوفــ مــنـــهم وشــاركت وزارة ا

اإلعالم في هذه االحتفالية . 
5- تـأسـيس نـاد لـلـصـحـفـيـ عام
 1967تـابع لـلـنـقـابـة وخـلـفه نادي

اإلعالم عام . 1970
6- حتــــقــــيق أوسـع حتــــرك عــــلى

ي الــصـــعــيـــدين الـــعــربي والـــعــا
لـنصـرة قـضايـانا الـقومـية والـفوز
ـــنــظـــمــات ــواقـع قــيـــاديــة في ا
ية .  وحتقيق عدد العربية والـعا
ـهنيـة .. ولكن كـبيـر من األنشـطة ا
ظـــلت مـــكــتـــوفــة أمـــام ( قــدســـيــة

الثورة) .... 
ـؤســســة الـعــامـة 7- تــأسـيـس ( ا
لــتـنـظــيم الـصــحـافـة ) في الــشـهـر
األخـــيـــر من عــام  1967بـــرئــاســة
غـربي احلـاج احـمـد  ويـهـمـني إن
الـقي  بــعض الـضــوء  عـلـى قـصـة
ـؤســســة الـتي ظــلــمـتــهــا بـعض ا
ـؤسـسة األقالم الـتـي تـزايد عـلـى ا
بــــادعــــاء الــــدفــــاع عن احلــــريـــات
ؤسـسة كـبتـتها الـصحـفية وكـأن ا

ا يلي : وأوجز القصة 
1- في أعـــقــاب نـــكـــســة حـــزيــران
ـعـاجلـة آثار حـصل تـمـلـمل عـربي 
الــنـكـسـة  وبــخـاصـة عــلى صـعـيـد
اإلعالم الـعــراقي وذلك بـالـتــمـهـيـد
لـــتـــوحـــيــــد الـــصف والـــهـــدف مع
ــتــحـدة اجلــمــهــوريـة الــعــربــيــة ا
بـــإيــجـــاد أوضــاع مــتـــمــاثـــلــة في
الـقــطـرين والــبـدء بـذلـك في قـطـاع
الــصـحـافـة بــتـحـويـلــهـا من قـطـاع
خـاص إلى قطـاع عـام وبدالً من أن
تــكـــون أداة صــنع وبــلــورة الــرأي
العام بـيد أفراد مستـثمرين وجعل
أداة الـتـوجــيه بـيـد الــدولـة حـسب
الـنـهج االشـتـراكي والـقـومـي الذي
تــأخــذ به الــدولـة  وتــولى مــهــمـة
ـستـشار الفـني للـمؤسـسة خـبير ا
صـحـفي ( عــلي مـنـيــر ) يـعـمل في
مـؤسـسـة روز الــيـوسف في مـصـر
ـستشار القانوني ( وتولى مهمة ا
زكي جـمــيل حــافظ ) األمـ الــعـام

ساعد الحتاد احملام العرب . ا
2- روعـي فـي تـــــــــوقـف صـــــــــحف
الــــقـــطــــاع اخلـــاص الــــفـــرديـــة أن
ـؤسسة جـميع تـستوعـب صحف ا
ـلغـاة عدا الـعامـل في الـصحف ا

أصحابها الذين اعتذروا وفعالً 
ذلك بـوجــبــات  وأكـثــر من ذلك 
اســتــيــعـاب جــمــيع الــصــحــفــيـ
ــسـجــلــ أعــضــاء في الــنــقــابـة ا
والــذين بــلغ عـددهم  300صــحـفي
وكــنت اشـــرف بــنــفــسي عــلى ذلك
وأنا امسك بـسجل أعضاء الـنقابة
فـي كـل جـــــلــــــســـــة جملــــــلس إدارة
ــــؤســــســــة من خـالل تــــمــــتــــعي ا

بعضوية اجمللس .
3- كـــــــمـــــــا  حتــــــــديـــــــد رواتب
ـؤسـسـة بـزيادة الـصـحـفـيـ في ا
ـــئـــة  عـــلـى رواتـــبــــهم في 25 بـــا
الـقـطــاع اخلـاص كـمــا  الـتـأمـ
عـلــيـهم وشـمــولـهم بــنـظـام خـاص
للـترقـيـة وحمـايـتهم عـنـد االعتـقال
ألي سـبب كــان واســتـمــرار صـرف

رواتبهم .
4- روعـي في إصـــــــــدار صــــــــحف
ــــؤســــســـة الــــتــــعـــبــــيــــر عن كل ا

التوجهات على النحو التالي :
 _جــريـدة اجلــمـهـوريــة تـعــبـر عن

الدولة 
 _جــريــدة الــثــورة تــكــون مــنــبــراً
لــلـــيـــســـار واســـتــوعـــبـت جــمـــيع
سجون عتقـل وا الشيوعـي ا
الـــذي أطـــلق ســـراحـــهم في وزارة
الـراحل الكـبيـر ناجي طـالب ضمن
ــعــتــقــلــ الــســيـاســيــ من كل ا

شيوعي وقومي وإسالمي .
واطن تـكون منـبراً حراً _جريـدة ا

لكل االجتاهات .
ــســاء إلحـيــاء أمــجـاد  _جــريـدة ا

سائية  . الصحافة ا
 _جـريدة بـغـداد اوبزرفـر إخبـارية

باللغة االنكليزية .
ـــؤســـســة 5- تـــمــتـــعت صـــحف ا
بـحـريـة الــتـعـبـيـر ومـارست الـنـقـد
واالستقاللية وكمـثال رفضها نشر
بيـان انتـخابي لـوزير اإلعالم الذي
كـان يــخــوض انــتــخـابــات نــقــابـة
ـعــلـمـ ونـشـرهــا أخـبـار جـمـيع ا

القوائم االنتخابية سواسية .
ـؤسـسـة تمـارس الـنـقد 6- كـانت ا
الــذاتي لـصــحـفـهــا وفـيـهــا شـعـبـة
سرية مهمتهـا تسجيل مالحظاتها
ــــــؤســـــســـــة عـــــلـى كل صــــــحف ا

وإعــدادهـا في تـقـريـر يـومي يـوزع
عـلى الــصـحف لـتـتــدارس هـيـئـات
الحــظـات حتــريـر كـل صـحــيـفــة ا

واالنتقادات اخلاصة بها .
ـــــؤســــســـــة عن 7 - لـم تــــتـــــخل ا
الـعــامـلـ فـيـهـا الــذين يـعـتـقـلـون
ألسباب أمنية ال عالقة لها بالنشر
كـاالنـضـمـام لـتـنـظـيـمـات سـريـة ..
وحتـتفظ بـأمـاكنـهم حل عـودتهم
من الــــتـــحـــقـــيق مع االســـتـــمـــرار
بـصــرف رواتـبــهم وكــانت صـحف
ـؤســســة تـعــ وتــنـشــر أعــمـدة ا
ألسمـاء سياسيـة وحزبيـة معروفة
من شيوعي وبعثي وإسالمي

وغيرهم .
ـؤسـسـة حـوالي 4 8- اسـتـمـرت ا
سنوات و في عام  1971انشطرت
إلى دارين هــمــا : دار اجلــمــاهــيـر
لـلــصـحـافــة تـوالهـا الــراحل سـعـد
قـــــاسم حــــمـــــودي ودار احلــــريــــة

طيري . للطباعة توالها كر ا
أمـا الـعهـد الـذي ابتـلـيت به البالد
بـالغـزو واالحتالل األمـريكي  فـقد
ـرجـعـية ) استـنـد إلى ( شـرعـيـة ا
وانــحــســر فــعـل الــقــانــون أمــام (
الـفـتــاوى ) وتـأثـيــرهـا في الـنـاس
ــمـــارســات الـــطــائـــفــيــة وحـــلت ا
والـعـنـصـريـة واحملـاصـصـة بـديالً
لــــلــــمــــمـــارســــات الــــقــــانــــونــــيـــة
قـراطـية بـعد أن اسـتبـيحت والـد
الـــــبـالد عـــــدة أســـــابـــــيع و حل
الـكــيــانـات الــشـرعــيــة وانـتــشـرت
ـــنــظــومــات ذات ــلـــيــشــيــات وا ا
ــشـــبــوهـــة واعــتـــمــاد الـــوالءات ا
الـتـهـمـيش علـى حسـاب الـكـفاءات
واقـتسـام الدولـة ومـواردها غـنائم
بـفتاوى مـتخـلفـة مشـبوهة في ظل
دستور مفخخ وانتخابات مطعون
فيـها وسيـاسات تبـعية وشـعوبية
فـــانــــتـــشــــر الـــفــــســـاد واإلرهـــاب

والتخلف.
أما الصحافة واإلعالم فقد صدرت
أكــثــر من (  (2150صــحــيــفــة في
أوقـات مـتــفـاوتــة وأكـثـر من(( 50
إذاعـة وقنـاة تـلفـزيونـية وعـشرات
ـئـات إن لم تكن وكـاالت األنبـاء وا
األلــوف من مـــنــظـــمــات اجملـــتــمع
ــدني  وقــد يــخــيل لــلـبــعض إن ا
هــذه الـكــثـرة هي مــؤشـر لــتـأكــيـد
ــقــراطــيــة دعــاوى احلــريــة والــد
ـا هي الـتـي جـاء بـهـا االحـتالل إ
في احلقيـقة تخطـيط مقصود جاء
ــر لــبـلــبـة ــدني بـرا به احلــاكم ا
الـرأي العـام وعـدم وضوح الـرؤية
لــيــكـــمل بــذلك مـــهــمــات األحــزاب
الـــديـــنــيـــة واســـتــحـــواذهـــا عــلى
ان واحلكم .. وعندما انحسر البر
دور الــقــانــون وشــاعت الــفــتــاوى
ــال الـــعــام مــارست واســتــبـــيح ا
ـلـيـشــيـات نـفـوذهـا بـالـعـلن دون ا
خـشـية مـن قـانـون أو سلـطـة حـكم
...وهـذا اخملطـط هو عـلى غـرار ما
أوصـت به مـــــؤســـــســـــة ( رانـــــد )
 RANDاألمــريــكــيــة وهي مــركــز
للبحوث والـدراسات تستع به (
البنتاكـون ) وهو يعمل إلى جانب
مـــؤســـســتـــ هـــمــا ( بـــروكـــنــز )
وتستع بها اخلارجية األمريكية
في إعــداد الــدراســات والــتــقــاريـر
ـؤسسة الثالثة التي حتتاجها  وا
هي مـركـز ( كـســيس ) وهـو مـركـز
للدراسات الـستراتيجـية والدولية
ويستع به البيت األبيض.. وفي
مــطـلع األلــفـيـة الــثـالـثــة انـتـشـرت
ـــة واخــذ كـــتــاب الـــدعــوة لـــلـــعــو
ـــتــحـــدة األمــريـــكــيــة الـــواليــات ا
يـروجـون أن يـكـون الـقـرن احلادي
والعشـرين قرناً أمريـكياً ...واعدت
مـؤسـســة ( رانـد) تـقــريـراً تـضـمن
توصـيات لـلبنـتاكـون توضح كيف
ة) كن ألمريكا أن تستغل ( العو
لنـشر نفـوذها على الـكرة األرضية
وتضمـنت هذه التوصـيات  إقامة
شـــبــكـــات ونـــشــر اكـــبـــر عــدد من
الـــفـــضـــائـــيـــات ووســـائل اإلعالم
ــدني .. ومـــنــظـــمـــات اجملـــتــمـع ا
ر دني ( بـرا والشك إن احلـاكم ا

) استعان بهذه التوصيات . 
l³²¹

اغتنـمت  إعالن خلـية األزمة وفتح
احلـظـر الـشـامل لـلـتـجـوال لـيـكـون
جـزئـيـا  في بـغـداد  يـوم األحـد 14
حـــزيـــران  2020والـــتـــوجه بـــعــد
إكــمـــال دوامي الــرســـمي في مــقــر
عـمـلي إلى بـيت شـيخ الـصـحـفـي
سجـاد الغـازي في منطـقة الـقاهرة
بــبـــغـــداد بــاتـــفـــاق مـــســبـق مــعه
لـيـسـلـمـني إجـابـته  الـورقـيـة عـلى
األســئـلـة  الــتي أرسـلــتـهــا له عـبـر
تـطبـيق ( الـواتس اب) االلكـتروني
مـنذ بـدايـة العـام اجلاري لـيتـسنى
نــشــر احلـوار اخلــاص بــتــأسـيس
الصحـافة العراقـية في عيدها  15
حزيـران من كل عام  وبـكل حفاوة
اسـتـقـبـلـني الـسـجـاد وعـائـلـته مع
االلـتـزام بـتـعـلـيـمـات خـلـيـة األزمـة
بــالــتــبــاعــد االجــتــمــاعي وارتــداء
الكمامات والكفوف واحلرص على
علبة الـتعقيم في حقـيبتي اليدوية
نزلهم  إلجراء حوار  قبل دخولي 
صـــحـــفي في زمن الـــكـــورونــا  مع
شـيخ الـصـحـفـيـ الـذي أدهـشـني
تقدة لعمر ناهز ال ( 91 بذاكرته ا
 (عـامـا أطـال الـله بـعـمـره بـصـحـة

وسالمة.
{ الشـك بـــان احلـــاضـــر هـــو امـــتـــداد
ـــكن مـــقــارنـــة مـــابــ لـــلــمـــاضي ... 

صحافة أالمس واليوم ?
- إن احلديث عـن الصـحافـة كمرآة
لــلــمــجـتــمع وواحــدة من ســجالت
التاريخ ووسيلة للتعبير والتنوير
وأداة لـلــنـقـد والـتـوجــيه يـسـتـلـزم
الوقـوف عـلى الـبـيـئـة الـتي تـصدر
فيها  إن احلاضر امتداد للماضي
زمنياً وليس بالكيف   والصحافة
بــ األمس والـيــوم تــتـبع احلــالـة
الـــعــامـــة لـــلــمـــجـــتــمـع والــنـــظــام
تاحة السياسي وهـامش احلرية ا
ب األمـس واليـوم ولتـوضيح ذلك
نقول  : إن العراق مر بثالثة عهود
مـنـذ االسـتـقـالل  الـعـهـد األول هو
ـلـكي ( ( 1958 _ 1921 الــعـهــد ا
الذي كـان يـسـتـنـد إلى ( الـشـرعـية
الـدسـتـوريـة ) والـعـهد الـثـانـي هو
الــــــــعــــــــهـــــــد اجلــــــــمــــــــهـــــــوري (
 (2003_1958الذي استـند بشتى
مراحله إلى ( الشـرعية الثورية ) 
والعهـد الثالث هو الـعهد الديني (
الــشــرعــيــة الـطــائــفــيــة وشــرعــيـة
رجعية ) إذا جاز الوصف  ومن ا
مقومات الشرعية الدستورية التي
ـلك ـلـكي  ا اتـصف بــهـا الـعـهــد ا
لك وال يـحكم وهو مـصون وغير
مـــــســــــؤول واحلــــــكـم تــــــداولي ال
احـــتـــكــاري وشـــمل (  (20رئـــيس
وزراء في  38ســنـــة اثــنــان مــنــهم
عسـكري ومعـظمهم خـريج عدا
اثــنــ والـــوزارة مــســـؤولــة أمــام
ـنـبـثق عن االنـتـخـابـات ـان ا الـبـر
والدسـتور والقـانون والقـضاء هو
الـفيـصل وهو الـضمـان للـممـارسة
ـقـراطـيـة من خالل الـصـحـافة الـد
ـــعــارض واألحـــزاب بــشـــقـــيــهـــا ا
ـؤيــد .. ومن ذلـك نـســتــنـتج إن وا
الصـحـافة كـانت تـتمـتع بـحريـتـها
ـــعـــارضــــة وكـــذلك األحـــزاب في ا
ان فقد كـانت فيهـا معارضة والبـر
ومـعـارضـة قويـة والـفـيصل في كل

جتاوز هو القانون والقضاء . 
أمــا في الــعــهــد اجلـمــهــوري بــعـد
انـــقالب  14تــــمـــوز الــــدمـــوي فال
ـقـراطـية  وجـود لـلـمـمـارسـة الـد
الـذي يـحـكم هـو قـائـد االنقالب وال

نزله ببغداد سجاد الغازي في مكتبه 
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بغداد

تـصل العمـلية السـياسيـة إلى أنغالق تام مبـاحثات قـادة الكتل ال جتدي
نـفعـاً إدارة البـلـد تتـجه نحـو اإلنهـيـار السـياسي بـسـبب تشـبث مخـتال
ـنـصب رئـاسـة الـوزراء أرتـفـاع شـعـار "مـانـنـطـيـها" فـي كـافة الـعـصـر 
مواقع التواصل اإلجتماعي أننا مقبلون على إنهيار أمني وال أحد يعلم

ما احلل!?
ــوصل بـغــطـاء تــاريخ 2014/6/8 تــدخل عـجـالت الـدفع الــربــاعي إلى ا
حـمايـة من الطـائرات األمريـكيـة وجوهـهم مغـبره مالبـسهم تـعلـوا القدم
وصل فـأستقـبلـوهم بأهازيج شـبراً ورايـاتهم سوداء.. أمـا مشـايخ أهل ا
الـفرح والرقص مستـبشرين عزاً بجـهاد النكاح الـذي سيطال نساءهم!?
عدات وبدماء اجليش التي ستسفك بسيوف أبنائهم سَلَم قادة اجليش ا
واآلليات لقادة األرهاب تارك خلفهم جنود بال قائد ليحملوا العار في
حـقائـبـهم مع بعض الـدوالرات هـارب إلى أربـيل لـيسـتـضيـفهـم ملـكهم
اخلـائن.. عنـدهـا أرتفـعت الـشعـارات وتعـالت لـيصـرخوا بـإقـامة "الـدولة
اإلسالمـية في العراق والشام" هدفـها كان واضح في منشوراتهم.. "نعم
لـهـدم لـقـبـور األئـمـة والـف ال لـلـوجـود الـشـيـعي في احلـكم" هـكـذا بـدأت

حكاية اخليانة.
سـاحات الـعـز والتـظاهـر التـي كانت تـنادي "قـادمـون يا بـغداد" أصـبحت
ـبـايـعـة هي قـطع تـغـني " نـقـطع الـرأس ونــقـيم احلـدود" فـكـانت طـقـوس ا
رؤس الـشيـعـة واجلنـود أما عـمـليـة إعـدام الشـجاع مـصـطفى الـعذاري
الـذي تفـاخروا بصـلب جثـمانه أمـام مرئى من الـناس بـ ضاحك وآخر
ـصلـوب على اجلسـر كان مـفتاح يـرمي الزهـور فرحاً الـفتى الـشيعي ا
ـبـايـعـة!? حـيـنـهـا أمـست تـكـريت واألنـبـار مـدن حتت سـيـطـرة اإلرهاب ا

وافقة أهلها وأنضمام عشائرها لهذا التنظيم.
أمـا الـتـاريخ الـذي ال يـنسـى كان في 2014/6/12 عـشـائـر الـبـو نـاصر
والـبو عجيل وغيرهم من عشائر تكريت باألتفاق مع بعض ضباط قاعدة
سـبايكر أوهموا الشهداء الشيعة بأنهم سوف ينقلونهم "بالتريالت" إلى
ـكن أن يـفـارق أبـنـاء بـغـداد لـيــتـركـوا األرض لـكن الـغـدر واخلـيــانـة ال 

الرفيقات.. فوقت الكارثة!
أسـر ما يـقارب  2500 جـندي وتـقسـيمـهم على عـشائـر تكـريت ليـقوموا
بـإعدامـهم في قـصر الـطاغـيـة صدام ورمـيهم في نـهـر دجلـة ذلك النـهر
الـذي حمل أجسـاداً طاهره وتلـون بدمائهم الـزاكية أصـبح شاهداً على
ة العصـر التي أمست وصـمة عار في جبـ شيوخ الغـربية الذين جـر
أرتـضوا الذل والـعار ألنفـسهم ببـيعهم لألرض والـعرض بجعـل نسائهم

جواري للشيشاني واألفغاني..
كل هــذا وأكــثــر في ظــرف أســبــوع لــكن حــدث مــا غــيــر اخلـطــة وقــلب
ة لتخرج لنا بفتوى اجلهاد ـوازين عندما أهتزت بيوتات النجف القد ا
ـؤامـرات ليـتـصـدى شـجـعان الـكـفـائي الـتي أفشـلت كل اخملـطـاطـات وا

اجلـنـوب الـشيـعي ويـكـسـروا ظـهـر اإلرهاب لـيـسـتـعـيدوا
بـذلك شـرف نسـاء الـغربـية بـعـد أن دنسه شـيـوخهم..
وبـعـد ثالث سـنـوات من مـخـاض احلـرب قـرأ احلـشـد

قدس.. فتوى اإلنتصار بتحرير العراق. ا
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سـلمـ في هذا العـصر فإن »مـالك بن نبي «هو فـكرون من ا "إذا عُـدَّ ا
فـكر هو الذي يدرس من هـذه القلة الذين يـنطبق عليـهم هذا الوصف; فا
ـشكـلة إلى أجزائـها ثم ينـسق ويركب ويجـتهد ويـتأمل ويقـارن ويحلل ا
في إيـجــاد  احلـلـول" يـرى مـالـك بن نـبي أن مـشـكــلـة كل شـعب هي في
كـن لشعب أن يفهم أو يحل مشكلته مالم جـوهرها مشكلة حضارية وال
يـرتفع بفكرته إلى األحداث اإلنسانيـة ومالم يتعمق في فهم العوامل التي
تـبني احلـضارات أو تهـدمهـا. ويرى أن لـلحـضارة ركنـ :خلـقيـا /مادياً
ادية التي فـقيام اي حضارة البد من توفر مجـموع الشروط األخالقية وا
تـتيح جملـتمع مـعـ أن يقـسم لكل فـرد من أفراده في كل طـور من أطوار
ـسـاعدة الـضـروريـة له فـي هذا وجـوده مـنـذ الـطـفـولـة الى الـشـيـخـوخـة ا

ـوه. ويـرى مـالك بن نـبي انه الـطـور أو ذاك من أطـوار 
لـكي تقـوم أي نـهضـة فالبد من حتـلـيل عوامل قـيامـها

همة. وارد الفكرة ا وهي اإلنسان ا
{ استاذة دكتورة
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درب الرومـاني تيتـا فاليريـو للمـوسم القادم .  وقال ينـاء تعاقدهـا مع ا جددت إدارة نـادي ا
ـساعد للميـناء السوري عمار ريـحاوي في تصريح صحفي ان اجلـهاز الفني بقيادة درب ا ا

قبل. وسم ا تيتا فاليريو اجتمع اليوم مع إدارة النادي وجدد عقده لقيادة الفريق في ا
وسم الـذي  الغـاؤه بقرار من وأضاف ريـحاوي اجلـهاز الـفني واإلدارة حـسما مـتعـلقـات ا

االحتاد قبل توقيع العقد اجلديد وكان هناك تفاهم ب الطرف من خالل االجتماع الودي.
قـبل سـتنـطـلق عنـدمـا تمـنـحنـا إدارة الـنادي  وأشـار الـريحـاوي الى الـتـحضـيـرات للـمـوسم ا

الضوء األخضر خاصة أن وزارة الصحة العراقية لم تصدر تعليمات في هذا األمر".
ـيـنـاء أعـلـنت نـيـتـهـا الـتـعـاقــــــــد مع عـدد من الالعـبـ فـي األيام يـشـار إلى أن إدارة نـادي ا

قبلة. ا
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ــــقــــبل. وأجــــريت مــــراسم أول ا
القرعة اليوم اخلميس عبر تقنية
"فــيــديــو كــونــفــيــرانس" من مــقــر
االحتـاد اآلسـيـوي لـكـرة الـقـدم في

بور. اليزية كواال العاصمة ا
وجاءت نتـائج القرعة عـلى النحو

التالي:-
اجملــمــوعــة األولـى: أوزبــكــســتـان
ـضــيف) إنــدونــيـســيـا (الـبــلــد ا

كمبوديا وإيران.
اجملــمـــوعــة الـــثــانـــيــة: الـــعــراق
الــبـــحـــرين كــوريـــا اجلـــنــوبـــيــة

واليابان.
اجملـمـوعة الـثـالـثة:
الــــــســــــعــــــوديــــــة
أسـتـرالـيـا فـيـتـنام

والوس.
اجملـــمــوعـــة الــرابـــعــة:
قطر اليمن طـاجيكستان

وماليزيا.
ويـشــارك في الــنـهــائـيـات 16
مـنـتخـبا  تـوزيـعهـا على 4
مـجـمـوعـات بـحـيث تـضم كل
مجموعة  4منـتخبـات ويتأهل
أول فـريـقـ من كل مـجـمـوعة إلى

الدور ربع النهائي.
راكز من األول ويتأهل أصـحاب ا
وحـتى الـرابع لـتـمثـيل قـارة آسـيا
في نهائيات كأس العالم حتت 20
ــــقــــررة عـــام  2021في عــــامـــا ا

إندونيسيا.
وكــان مــنـتــخب الــســعـوديــة تـوج
ـــاضـــيــة من بــلـــقب الـــنــســـخــة ا
الــــــبــــــطـــــــولــــــة عــــــام  2018في
إنــدونـيـسـيــا بـعـدمـا تــغـلب عـلى
كــــوريــــا اجلـــنــــوبــــيـــة ( (1-2في

باراة النهائية. ا
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بـيــنـمـا يـنـتــظـر اجلـيل الـقـادم من
جنوم كـرة الـقـدم اآلسـيـويـة قـرعة
بطـولة آسـيا حتت  19عامـاً  فإن
ُـضــيف مــنـتــخب أوزبــكــســتــان ا
طـــــمــــــوحه لــــــيس أقـل من لــــــقب

البطولة القارية.
 بـعـد أن لعب  119مـباراة دولـية
تـازة مع منـتخب خالل مـسيـرة 
بالده والــفـوز بـ 13لــقــبــاً مـذهالً
في الـــدوري مع األنــديــة يــتــمــتع
الالعب الـسـابق الـبـالغ من الـعـمر
ــكن  38عــامــاً بــخــبــرة كـبــيــرة 
االعتماد عليها ويأمل في حتقيق

اثل كمدرب. جناح 
 وقـال كــابــادزه في حــوارٍ خـاص
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سحـبت قرعة كـأس آسيا لـلشباب
حتت  19عامـاً عبر تـقنيـة اتصال
الفيديو من مقر االحتاد اآلسيوي
اليزية لكرة الـقدم في العاصمـة ا

بور. كواال
وأوقـعت القـرعة مـنتـخب الشـباب
في اجملـمـوعـة الثـانـيـة الى جانب
مـنــتــخـبــات الـبــحــرين والـيــابـان

وكوريا اجلنوبية.
ــقـرر ان تــقــام مــنــافــسـات ومـن ا
البـطولة للـفترة من  14لغاية 31

قبل. تشرين األول ا
ـنـتــخـبـات األربـعـة وسـتــحـصل ا
األولى عـلى بـطـاقـة الـتـأهل اكأس
الــــــعــــــالـم حتت  20عـــــــامــــــاً في

إندونيسيا.
W³F  WŽd

أكــد مــدرب مـنــتــخــبــنــا الـوطــني
لــلــشــبــاب قــحــطــان جــثـيــر عــلى
صــعـوبــة الـقــرعـة الــتي وضـعت
لــيــوث الـرافــدين في اجملــمــوعـة
الـثانـية لـبطـولة كأس آسـيا إلى
جـــانـب مـــنــــتـــخـــبــــات كـــوريـــا
اجلنـوبـيـة واليـابـان الـبـحرين
الـــقـــرعـــة الـــتـي أقـــيـــمت يـــوم
اخلـمـيس عـبـر تـقـنـيـة اتـصـال
الـــفـــيـــديـــو من مـــقـــر االحتــاد
اآلســـيـــوي لــــكـــرة الـــقـــدم في
بور. اليزية كواال العاصمة ا
ويـشـارك في الـنـهـائـيـات 16
مـنـتـخـبـاً  تـوزيـعهـا عـلى
أربع مــجــمــوعــات وبـحــيث
تــضم كل مــجــمــوعــة أربــعـة
مـــنـــتــخـــبـــات ويــتـــأهل أول
فـريـقـ من كل مـجـمـوعـة إلى

الدور ربع النهائي.
وقــال جــثــيــر اجلــمــيع يــعـرف
حـجم وقـوة مـنـتـخـبـات كـوريـا
اجلـــنـــوبــيـــة والــيـــابـــان فــهم
منتخبات قوية ولديهم تخطيط
طويل بالنسبة لـلفئات العمرية
وحـتى مـنتـخب البـحـرين ال يقل
شــأنــاً ألنــهم مــنــتــخب مــتــطــور

وليس بالسهل.
وأضـاف جـثـيـر  سـنـبـدأ من اآلن
اإلعـــداد الــــفـــعــــلي واحلـــقــــيـــقي
لـلـبـطــولـة الـتي سـتـبـدأ في شـهـر
ــقــبل أكــتــوبـــر/تــشــريـن األول ا
وسـأجلس مع الـهيـأة التـطبـيعـية
لالحتـــاد الــعـــراقي لـــكــرة الـــقــدم
ـعسـكر نـهـاج اخلاص  لـوضع ا
باريـات الودية نـتخب وإقامـة ا ا

نتخب شباب العراق  Õd∫ لقطة فرح 

الـــوضـع بــذلـك.  أحـــد الالعـــبــ
الـواعـدين بـشــكل خـاص الـذين ال
عـسـكر الـتـدريبي يـشـاركـون في ا
احلــــــالي هـــــــو جــــــاســــــوربــــــيك
جاللــديــنـــوف العب خط الــوسط
الـبالغ من الـعـمر  18عامـاً والذي
ظـهـر بـالــفــــــــــعل عـلى مـسـتـوى
عــالٍ ويــعــتــبــر العــبــاً مــهــمــاً في
الـــــــــــفـــــــــــريـق األول فـي نــــــــــادي

بونيودكور.
ـوهـبـة األوزبـكيـة بـجـائزة  نال ا
أفــــــــضـل العـب شــــــــاب فـي بالده

اضي.  وسم ا ا
 وقـد ارتـبط اسـمـه باالنـتـقـال إلى
أنــديـة كــبـيــرة خـارج وطــنه لـكن
كـابــادزه يـعــتـقـد أن جاللــديـنـوف
واحـد من عـدة العــبـ مـوهـوبـ

ظهروا في البالد.
ـشــاركـ  وقـال كــابـادزه أحــد ا
في كـأس آســيـا لـكــرة الـقـدم أربع
مرات: هـناك دائـماً العبـون شباب
ـــنـــتــــخـــبـــات مـــوهــــوبـــون فـي ا
الـوطـنـيـة وقـد  اسـتـدعـاء عـدد
مـنــهم إلى مـنــتـخب أوزبــكـسـتـان

. حتت  19عاماً
 وأضــاف: بــالــطــبع يــفــاجــئــنــا

ـواعــيـد بــسـبب االضـطــراب في ا
جـــائـــحــة كـــورونـــا.   تــأجـــيل
ــبـاريـات الـبــطـوالت اجملــدولـة وا
عاد الودّية كجزء من الـتحضير ا
تـنـظيـمه لـكن كـابـادزه يـعـتـقد أن
العـــبــيه ال يـــزالــون قـــادرين عــلى
الـــوصـــول إلى اســـتـــعــداد كـــامل
عنـدما تبـدأ البطــــولة في غضون

أربعة أشهر.
 وأردف: أعتـقد أنـه ال يزال لـدينا
مـكن مـا يـكـفي من الـوقت ومـن ا
أن نسـتـعد بـشكـل مثـالي لـبطـولة

آسيا حتت  19عاماً .2020
¡UDš« `O×Bð

 وتـابع: لـقـد تـضررت الـكـثـير من
خـططـنـا جـراء تـفـشي الـفـايروس
ـبـاريات التـاجي لـذلك تـعـطـلت ا
الــودّيـة مع الــفـرق األجــنـبــيـة في
الــــداخل واخلــــارج. لـــــذلك نــــحن
نـخـطط اآلن لـلعب مـبـاريـات ودّية

ضد األندية احمللية.
وقــــــال: ومـع ذلـك قــــــد نــــــنـــــــظم
معـسكرات تدريـبية أخـرى ولدينا
فرصـة للـعب ضد الـفرق األجنـبية
فــي آب/أغـــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــطــس
وأيـــلـــول/ســبـــتــمـــبـــر إذا ســمح

قــبـل الــذهــــــــــــــاب لـــلـــبـــطـــولــة
القارية.

وأشــار جـثــيـر إلى أنه  يــنـتــظـر
قــرار خــلـــيــة األزمــة احلــكــومــيــة

لــــلــــســــمـــاح
لالعــبــ

ـــوقع اإللــكــتـــروني لالحتــاد مع ا
اآلســيـوي لــكــرة الـقــدم: بـصــفـتي
العـبــاً ذو مـسـيـرة كــرويـة طـويـلـة
ونــاجــحــة فــأنــا أشــارك خـبــرتي
ومــــعـــرفـي مع هــــؤالء الالعــــبـــ
الـــشــــــــــبــاب وآمل أن يـــفــيــدهم

ذلك.
 وأوضح: بـالـطـبع أفـضل الـلعب
الـهـجــومي لـكن هــذا ال يـعـني أن
فريقنا سيـتشكل بأسلوب مهاجم.
يــجب أن تــتـطــابق طــريـقــتــنـا في
اللعـب أيضاً مع مـهارات الالعب

وقدراتهم الفنية.
 وأضـاف: أعتـقد أن لـدينـا العب
أقــويـاء من الـنـاحـيـة الــتـكـتـيـكـيـة
والــفـنــيــة لــذلك لن تــكــون هــنـاك
حواجـز أمام حتـقيق الـتوازن ب
الــهـجــوم والـدفــاع في تـشــكـيالت

مختلفة. 
بهـذه الـطـريقـة نـهـدف إلى الـفوز

. بالبطولة كمُضيف
 في حـــ أن اســتــعــداداتــهم قــد
زادت من خالل مـعــسـكــر تـدريـبي
ــاضي انــطــلق خالل األســبــوع ا
فإن مـوقع أوزبـكـسـتـان كمـضـيـفة
نحـها احلصانة من للبـطولة لم 

جـــاســور جـاللــديـــنــوف بـــشـــكــله
احلالي. نحن نشاهد مبارياته مع
بـــونـــيــودكـــور وقــد لـــعب أيـــضــاً

نتخب أوزبكستان األول.
ثل أصبح خـوجيمات  وتابع: بـا
إركــيــنــوف أيـضــاً أحــد الالعــبـ
الرئيسيـ لدينا من خالل حتسن
ا جتـربتـــــــــه لعب بـشـكل جيـد 
فــيه الـــكـــفــــــايـــة لــنـــاديه الـــعــام
ـاضي. أعــتــــــــقـد أنه ســيـنـجح ا
في أن يـكــون بـحـالـة جــيـدة حـتى

وسم. نهاية ا
 كان هناك سبع دول فائزة سابقاً
بلـقب بطولـة آسيا حتت  19عاماً
ـا في في قـرعــة يـوم اخلـمــيس 
ذلك بطلة نسخة  2018السعودية
ووصيفـتها كوريا اجلـنوبية التي
حتـــمل بــدورهـــا رقــمــاً قـــيــاســيــاً

بالفوز باللقب بـ 12مرة.
 جــاء أفـــضل أداء ألوزبــكــســتــان
عــلـى اإلطالق في هــذه الــبــطــولــة
القارية في عام  2008عندما هزم
الـــفـــريق الـــذي كــان يـــضم إسالم
تـــوخــــتــــاخـــوجــــايـــيـف وفـــوزيل
مـوسـايــيف عـلـى يـد اإلمـارات في

باراة النهائية في الدمام. ا

بـالــعـودة لـلـتـدريــبـات لـكي نـبـدأ
اخلطوة األولى للتحضير لبطولة
آســـيـــا خــــصـــوصـــاً إن جــــمـــيع
ـارسـوا كـرة الـقـدم الالعـبـ لم 
منـذ فترة وعـلينـا أعادة تأهـيلهم

فنياً وبدنياً.
 UŽuL−

أسفـرت قـرعـة بـطولـة كـأس آسـيا
قررة للـشباب حتت  19عامـا ا
في أوزبـــكـــســـتـــان عن وقـــوع
منتخب السعودية حامل اللقب
في اجملـــمــوعـــة الـــثــالـــثــة إلى
جـــانب أســـتــرالــيـــا وفــيـــتــنــام

والوس.
وتــقــام نـهــائــيـات أ آســيـا
شـاركة لـلشـباب هـذا العـام 
 5مـنــتـخـبـات عــربـيـة خالل
الــفــتـرة من  14وحـتى
 31أكتـوبر/تـشرين

قحطان
جثير
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عــاد الـنــجم الـدولي الــسـابـق احـمـد
راضي الى مـســتـشـفى الـنـعـمـان في
بـغـداد بـعـد انتـكـاسـة حـالـته مـجدداً
بسبب فيروس كورونا بعد ان  غادر
ــســـتــشـــفى  عــلى مـــســؤولـــيــته   ا
الشخصية وتزويده  ببعض االدوية
واالوكسـج اال ان حـالته الـصحـية
تـــدهــــورت  مــــجـــدداً  هــــو  االن في
ـسـتـشـفى الـنـعـمـان لـتلـقي ردهـته 
الـــــــعـالج الـالزم. واكـــــــدت بــــــــعض
صادر االعالمية عن مساعي نقيب ا
الصـحـفيـ العـراقـي مـؤيد الالمي

في نقل الـنجم احـمد راضي بـطائرة
خـــاصــة الى االردن لــتـــلــقي الــعالج
هـنـاك بـعــد وصف حـالـته الـنـفـسـيـة
بـالـصـعــبـة كـونه بـعـيـدا عن عـائـلـته
وهـو يـصـارع تـداعـيـات الـفـايـروس.
يـذكـر ان راضي قـد تـدهـورت حـالـته
الــصـحــيـة مـطــلع األسـبــوع احلـالي
بــعــدمـا شــعـر بــضـيق فـي الـتــنـفس
وظــــهــــرت عــــلــــيه بــــعـض اعـــراض
الـفـيـروس ومــعـانـاته  من ضـيق في
التنـفس وهذا األمر لم يـكن باجلديد
عــلـيه كــونه يـعــاني من فـتــحـة فـوق
احلـــجـــاب احلــــاجـــز لـــكـن نـــتـــائج
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الـفــحـوصـات األولـيــة الـتي أجـراهـا
ـــاضـي أكـــدت مـــطــــلع األســــبــــوع ا
إصــابــته بــفــايــروس كــورونــا. ومن
جانـبه اكد وزيـر الشـباب والـرياضة
عــدنـــان درجــال ان الــنــجم الــكــروي
احـمـد راضي بخـيـر وصـحـته جـيدة
ومـســتــقــرة ويـتــمــاثل لــلــشــفـاء من
سـتجـد . واضاف فيـروس كورونـا ا
في تصـريح لقـسم االعالم واالتصال
احلــكــومي ان احلــالـة الــصــحــيـة له
مـطــمـئـنـة تـمــامـا عـقب اخـر اتـصـال
الك الــــطـــبي هـــاتـــفـي مـــعـه  ومع ا
ـرحـلـة ـشـرف الــذي اكـد جتـاوزه ا ا

ÊU e « ≠ œ«bGÐ
ـستـشـار القـانـوني لالحتاد أعـلن ا
الـعراقي لـلسـباحـة نزار أحـمد  ان
الـرسالـة التـي ظهـرت  في وسائل
االعالم ومفادها ان االحتاد الدولي
لــــلــــســــبــــاحــــة قــــد صــــادق عــــلى
االنتخابات التي جرت في  13آيار
ـــاضي لــعــبــة قـــذرة مــفــضــوحــة ا
الــنــوايــا  والــهــدف مــنــهــا خــداع
اجلـــهــات الـــرســمـــيــة الـــعــراقـــيــة
لالعــتــراف بـــانــتــخــابـــات بــاطــلــة
ومطعون بها لدى محكمة الكاس .
وقـــــال نـــــزار أحـــــمـــــد في حـــــديث
صــــحـــفـي   ان االحتـــاد الــــدولي
لـــــــــــلـــــــــــســـــــــــبـــــــــــاحـــــــــــة قــــــــــدم
دفـوعــاته  بـخـصـوص الـطـعن في
اعـترافـهم بانـتخـابات كـبيـان كانت
بــالــنــســبـة لــطــلب عــدم االعــتـراف
بنتـائج انتخـابات احتاد الـسباحة
ـــكـــتب الـــعـــراقي واالعــــتـــراف بـــا
ــنــتــخب عـام 2018 الــتــنــفـيــذي ا
االحتـاد الـدولي لـلـسـبـاحـة يـوضح
حملكـمة كـاس بان مـوضوع شـرعية
انــــتـــخــــابـــات االحتــــاد الــــوطـــني
العـراقي للـسبـاحة حتـدده اجلهات
احملـليـة العـراقـية اخملـتصـة وليس

االحتاد الدولي للسباحة.

واوضح انه مـن خالل ذلك يــتــضح
عـدم حـصـول كـبـيـان عـلى شـرعـيـة
ـا أضــطــره الـطــلب من مــحـلــيــة 
ــــســـلـم ارســـال كــــتـــاب حــــســـ ا
االعــتــراف الــصــادر يــوم أمس من
أجـل خـــــــداع وزارة الـــــــشـــــــبـــــــاب

والرياضة بشرعيته القانونية.
واضـاف تـضـمنت دفـوعـات الـسـيد
ــثــلي الــلــجــنـة كــبــيــان حــضـور 
بية العراقية لالنتخابات وهم االو
ـــوســوي (احتــاد كل من ســـمــيــر ا
اجلـودو) حسـ العـميـدي ( احتاد
الــسـلـة) أسـعـد الزم (احتـاد الـقـدم)
جــــوان فـــؤاد مـــعــــصـــوم ( احتـــاد
الفـروسية) نـبيل السـعدون (احتاد
الــفــروســيــة) مــظــفــر عـلـي (احتـاد
الــرمـايــة) عـمــاد الــشـمــري (احتـاد
الريـشة) والـواقع ان هؤالء لم يكن
بية لهم تخويل رسمي لتمثيل االو

باالنتخابات.
ومن جــانــبه  اكـد رئــيس االحتـاد
العراقي للسبـاحة خالد كبيان ان
ـبـيـة الـعـراقـيـة تـلـقت الـلـجـنـة األو
اشــــــعــــــاراً من االحتــــــاد الــــــدولي
لـلـسـبـاحـة "فـيـنـا" يـؤكـد من خالله
اعـتــرافه رسـمــيـاً بـكــبـيـان رئــيـسـاً

لالحتاد العراقي للسباحة.

وقــــــــال كـــــــبــــــــيـــــــان فـي حــــــــديث
صـــــحــــفـي  إن االحتــــاد الـــــدولي
لـلسـباحـة أبرق هـذا اليـوم برسـالة
ـــبـــيــة الى رئـــيـس الـــلـــجـــنـــة االو
الـوطـنـيـة الـعـراقـيـة رعـد حـمـودين
يـــعــلـــمه بــان الـــدولي يــؤكـــد عــلى
االعـتـراف بـانـتــخـاب خـالـد كـبـيـان
رئـيـسـاً لالحتـاد من خالل اجـتـماع

اجلـمـعـيـة الـعــمـومـيـة لالحتـاد في
يوم 2020/5/13.

واضـاف بـذلك يـكـون هـذا االشـعـار
قـد أكـد انضـمام كـبـيان رسـمـياً في
ـبــيـة اجلــمــعـيــة الــعـمــومــيـة لـألو
ــــــثال قـــانــونـــيــا الــعـــراقــيـــة و
لالحتــاد امـام اجلــهــات الـعــراقــيـة

والدولية.
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أكـــدت إدارة نــــادي الـــنــــفط امس
انـــــهــــا لـن تــــفـــــرط بـــــأي العب من

صفوف الفريق الكروي.
ديـر اإلداري للفـريق مشتاق وقال ا
كـــاظم في بـــيـــان صــحـــفي  إنه ال
تـوجد نـية بـالـتفـريط بأي العب في
صــفــوف الــفـريـق وخــاصـة جنــمي
الفريق مـحمد داوود وبـسام شاكر
اللـذين حتوم حولـهما عـيون الفرق
الــكـبـيــرة.وأكـد أن داود وشـاكـر هم

أبنـاء الفريق وأحـجار أسـاسية في
مـشـروع فـريق الـنـفط مـشـدداً عـلى
أن إدارة الـنــفط ســتــواصل الــعـمل
وفق اســتـــراتــيــجـــيــة االســـتــقــرار
وســتــعـمل جــاهــدة لــلـحــفــاظ عـلى
أغــلب العـبي الـفـريـق مع الـتـجـديـد
ـدرب لــلـمالك الــتـدريــبي بــقـيــادة ا

الكبير يحيى علوان.
ومن جــــهــــة اخـــــرى أعــــلن نــــادي
الــــزوراء جتـــديـــد تـــعـــاقـــده مع 4
العـبـ فـيـمـا ضم العـبـاً جـديداً من

نفط الوسط. وذكر الـنادي في بيان
عـبــر مـوقـعه الـرسـمي ان "الـزوراء
يـجــدد تـعــاقـده مع الالعــبـ جالل
حــــسن ومــــهــــنـــد عــــبــــد الـــرحــــيم
ومــصـطــفى مـحــمـد ومــحـمــد رضـا
ــوسم لـــتـــمـــثــــــــيـل الــفـــريق فـي ا

القادم.
وأضاف ان الزوراء تعاقد مع العب
خـط وسط نـــفـط الـــوسط مــــحـــمـــد
ـوسم صـالح لـتـمـثـيل الـفـريق في ا

قبل. ا
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بــدأت الـعـديـد من االحتـادات الـوطـنـيـة لـكـرة الـقـدم تـضع جـداول
إعداد منـتخباتـها وأنديتـها لكن في العـراق ما زال الوضع يراوح

مكانه حتى اآلن.
ـدرب الــسـلــوفـيـني ـنـتــخب الـعــراقي مـجــهـوال وا ويـبـقى وضـع ا
الحـة اجلـوية سريـتـشـكـو كـاتـانيـتش خـارج الـبالد يـتـرقب فـتح ا

للعودة إلى العراق.
سـاعد احمللي رحـيم حميد الـضوء األخضر وهذا بيـنما ينـتظر ا
مـن خلـية األزمـة لإلعالن عن إجـراء أول وحـدة تدريـبـية.وال يـوجد
مـا يـشيـر إلى رغـبة االحتـاد العـراقي في وضع مـنـهج حتضـيري
باريات التجريبية لكن هذا ال يكفي إن لم يكن رغم اإلعالن عن ا
هــنـاك جتــمع مــبــكـر لالعــبــ خـاصــةً في ظل إلــغــاء مـنــافــسـات

الدوري.
ويحتاج الـالعبون للتدرب جماعيا حتضـيرا الستئناف التصفيات

ــؤهـلـة لـكـأسـي آسـيـا والـعـالم خــصـوصـا أن الـعـراق ـزدوجـة ا ا
يتصدر اجملموعة الثالثة ويسعى للحفاظ على موقعه.

وهـنـاك رغـبـة في ضم بـعض الالعـبـ احملـتـرف فـي اخلارج من
اجلاليـة العراقية في بلدان أوروبيـة لكن الوضع احلالي يعقد هذا

األمر.
كـمـا أن نادي الـشـرطـة رغم حتـركـاته إلبرام عـدد من الـصـفـقات
خالل األسـبــوع احلــالي والــسـعـي إلكـمــال قــائـمــة الــفـريـق لـكن

خطواته كذلك متأخرة.
نـتخب الـصاالت حتـتاج إلى قرارات وتوجد اسـتحـقاقـات أخرى 
شاورة مع من الهيئـة التطبـيعيـة أوال لتحديـد منهاج الـتحضيـر با

األجهزة الفنية.
ـمـتـاز التي هي ونـفس احلـال ينـطـبق أيـضـا عـلى أنديـة الـدوري ا
األخـرى مـعـطـلـة حلـ مـنحـهـا الـضـوء األخـضـر لـبـدء الـتـدريـبات

قبل. حتضيرا للموسم ا

احلــرجـة وهــو االن بـحــالـة صــحـيـة
جـــيــــدة . وثــــمن درجــــال اجلــــهـــود
الكات الطبية الكبيرة التي تبذلها ا
الـعــامـلــة في مــســتـشــفى الــنـعــمـان
هنية العالية سؤولية الكبيرة وا وا
الــتي يــتــعــامــلـــون بــهــا مع جــمــيع
ــــرضى راجـــيــــاً من الـــلـه ان تـــتم ا
الـــســـيـــطــرة عـــلى الـــوبـــاء قـــريـــبــاً
ويــتـجـاوز شـعــبـنـا شــدة الـفـيـروس
بـــفـــضل الـــله ورعـــايـــتـه وااللـــتــزام
بـتـعلـيـمـات اللـجـنـة العـلـيـا للـصـحة
والـسالمـة الـوطـنـيـة وخـلـيـة االزمـة.
ومـن جـانــبه قــال مــديـر مــســتــشـفى
النعمان التعليمي صالح العزي عبر
فديو تناولته بعض مواقع التواصل
االجــتـمــاعي اثـنــاء اطـمــئـنــانه عـلى
ـسـتـشفى الـنجـم احمـد راضي ان (ا
ـرضى ليال جاهـزة الستـقـبال كـافة ا
ونـــهـــارا  وتــتـــوفـــر لـــديــنـــا كـــافــة
ـصاب العالجـات التي يـحتاجـها ا
بفايـروس كورونا ) مـوضحا ان (كل
مـاتــنـاقــلـته وســائل االعالم ومـواقع
التـواصل االجـتـماعي من عـدم تـوفر
ـستـشفى امرا الدواء لـلمرضى في ا
صاب عاريا عن الصـحة ويتمـتع ا
بــصـحــة جـيــدة وسـيــخـرجــون حـ
وصـــولـــهم الـى مـــرحـــلـــة الـــشـــفـــاء

نزار احمدالكامل).

مالكات
مستشفى
النعمان تعيد
فحص احمد
راضي

محمد صالح



على أن تـنتـهي في اخلامس من
تشرين األول/أكتوبر.

عــادة تــبــدأ فــتــرة االنــتــقــاالت
وسم جرد اكتمال ا الصيفيـة 
الـســابق واألمـر مــتـروك لـكل
احتاد وطـني من أجل حتديد
تــواريخ فــتــرتي االنــتــقـاالت
الـصيفـية والـشتـوية التي
يُـسـمح خاللـهـا بـانـتـقـال

. الالعب
لـكن الــوضع اسـتــثـنـائي
هـــذا الــصـــيف نـــتــيـــجــة
تــعــلـيـق الــبــطــوالت ألشــهـر
بــســـبب "كــوفــيــد- ?"19مــا
يــتــطــلب ضــرورة تـعــديل
مــــــوعــــــدي فــــــتح
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{ بـــــــــــاريـس - ا ف ب:  أبــــــــــدى
ــيـــا الـــصــربي ــصـــنف أوال عـــا ا
نوفاك ديوكوفـيتش إيجابية جتاه
ــتـحـدة إقـامــة بـطـولــة الـواليـات ا
ـــضـــرب في ـــفـــتـــوحـــة لـــكـــرة ا ا
مــوعـدهــا بـعــدمـا انــتـقــد مـؤخـرا
االجــــراءات الـــــصـــــحـــــيــــة الـــــتي
ـنــظـمــون مـبــديـا سـيــعـتــمـدهــا ا
سعادته لـبدء خروج ريـاضة الكرة
الــــصــــفــــراء من أزمــــة فــــايـــروس

ستجد. كورونا ا
وأكـد حـاكم والية نـيـويـورك آندرو
كــومـو هـذا األسـبــوع ان فالشـيـنغ
مـيدوز والـتي عادة مـا تكـون آخر
بـطـوالت الـغـرانــد سالم لـلـمـوسم
ســـتـــقـــام فـي مـــوعـــدهـــا بـــ 31
13 آب/أغــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــطــس و

أيـلول/سـبـتمـبـر من دون جمـهور
وفي ظل إجراءات وقاية صحية.
وسـبق أن تـطـرق الـنـجم الـصـربي
الــفــائـــز بــالــبــطـــولــة ثالث مــرات
( 2011و 2015و (2018الـــى
االجراءات الصحية الصارمة التي
ســــتــــعــــتــــمــــد واصــــفــــا ايــــاهــــا
بــالـ"مـفــرطــة" جلـهــة خــضـوع أي
العب للحجر الصحي لدى وصوله
الى األراضي االميركيـة باالضافة
الى اسـتـحـالـة جـلب مـعه أكـثر من
فـرد واحــد من جـهــازه الــفـني الى

لعب. أرض ا
لكن ديوكوفـيتش أكد خالل حديث
لبرنامج تبثه قناة "يوروسبورت"
"أنـا سـعيـد جـدا ومـتحـمس لـرؤية
كـل الــدورات الســـيـــمـــا بـــطــوالت

الغراند سالم تنظم أحداثها".
وتـــابع "أعـــتـــقـــد أن الـــعـــديـــد من
األشـخـاص راودهم الـشك خـاصة
ا خص الدورات األميركية نظرا
تحدة خالل ا مرت به الواليـات ا
هذه اجلائحة" اذ تعتبر أكثر دول
العالم تـضررا كورونا عـلى صعيد

الوفيات.
وأعـــلـــنت رابـــطـــتـــا احملـــتـــرفـــات
واحملـــــــتـــــــرفـــــــ األربـــــــعــــــاء أن
ــعـــلــقـــة مــنــذ مــنـــافــســـاتــهـــمــا ا
ـــــاضـي بـــــســــــبب آذار/مــــــارس ا
ــــســـتـــجـــد فــــايـــروس كـــورونـــا ا
ســـتـــســـتــأنـــفـــان في الـــثـــالث من
آب/أغــــــســـــــطس و 14مــــــنـه في
باليـرمو اإليطاليـة وواشنطن على

التوالي.

ــتـوج بـ17 وأكـد ديــوكـوفــيـتش ا
لـقـبـا كـبـيـرا "نـحن سـعـداء بـشأن
ـــــهم جـــــدا أن نــــؤمن ذلـك ومن ا
الــفــرص والـوظــائـف إضـافــة الى
تــأمـــ فــرصــة لالعـــبــ من أجل

التنافس".
وأمل الــصـربي ( 33عـامـا) في أن
ا فـيها تُخـفف القـيود الصـارمة 
الـقـيـود احلـاليـة عـلى سـفـر العبي
أمــيــركــا اجلــنـوبــيــة قــبل مــوعـد

فالشينغ ميدوز.
وأشــــار ديـــوكـــوفـــيــــتش في وقت
س لدى سابق من الشهر الى انه 
العــبـ آخـرين "ســلـبــيـة" مـعــيـنـة
جتاه الـلعب في نيـويورك متـوقعا
غـيـابهم عـنـها وبـدء الـتحـضـيرات

العب الترابية. وسم ا

أخبار النجوم
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واقـــــفــــال فــــتــــرة االنــــتــــقــــاالت
الصيفية.

وبعد اجتـماع للجنته الـتنفيذية
عبـر تـقنـيـة االتصـال بـالفـيـديو
دعــا ويــفـا "االحتــادات الــقــاريـة
األعــضــاء الى تــنـــســيق مــوعــد
اقفال فـترة االنتقاالت الـصيفية
ــــوعــــد في مـع حتــــديــــد هـــــذا ا
اخلــــــــــــامـس مـن تـــــــــــشـــــــــــريـن

األول/أكتوبر".
ــوعــد وحــدد االحتــاد الــقــاري ا
الـنـهـائي لـتسـجـيل الالعـب في
دور اجملـمـوعـات من مـسـابـقـتيه
وسم 2020- 2021في لألندية 
الــــســـــــــــــــادس من الـــــشـــــهــــر

ذكور. ا
واستؤنـفت منافسـات كرة القدم
في مـــعـــظم الـــدول األوروبـــيـــة
ـانـيـا وإيـطـالـيا وعـلى رأسـهـا أ
وإسبانـيا وإنكلتـرا والبرتغال
بــيـنــمـا اتـخــذ الـقـرار بــانـهـاء
ــوسم في دول عــدة أبــرزهـا ا

فرنسا وهولندا.
وأعـــلـن "ويـــفــــا" األربـــعـــاء
مـــــوعـــــد اســـــتـــــئـــــنـــــاف
مسابقتي دوري األبطال
و"يـــــوروبـــــا لـــــيغ" في
آب/أغـــــــســــــطـس مع

{ بـاريس- وكــاالت: أشـاد الـبــرازيـلي فـيــنـيـســيـوس جـونــيـور جنم ريـال
ا. مدريد بقدرات زميله الفرنسي كر بنز

ا قـد تألق وأحرز هـدف خالل فـوز ريال مـدريد على فـالنـسيا وكان بنـز
بنتيجة 3- 0 في إطار اجلولة الـ  29من عمر الدوري اإلسباني.

ونشر فينيسيوس عبر حسابه على شبكة إنستجرام بعض الصور له مع
ا وكتب عليها "أفضل مهاجم في العالم دون شك.. يحيا مدريد". بنز

ـركـز الثـاني في جدول هـدافي الدوري اإلسـباني ا يـحتل ا يذكـر أن بنـز
تصدر برصيد 21 برصيد  16هدفًا خلف ليونـيل ميسي جنم برشلونـة ا

هدفًا.

{ لندن- وكاالت: حتـفظت الشرطـة اإلجنليزيـة على سيارة الـفرنسي بول
بوغبا جنم مانشستر يونايتد بسبب مخالفته للوائح السير في إجنلترا.
ووفقًـا لصـحيـفة "ذا صن" الـبريـطانـية فـإنه  إيقـاف بوجـبا أثـناء قـيادته

للسيارة بالقرب من مطار مانشستر.
 وأشارت إلى أن القوان اإلجنليزية تنص على أن أي مقيم في إجنلترا
عليه ترخيص السيارات األجنبيـة بحد أقصى أسبوع وهو ما لم يطبقه

الالعب الفرنسي.
وحتفـظت الشـرطة على سـيارة بـوجبـا بسـبب مخـالفـته لقـوان الـسير

بينما جلس الالعب الفرنسي في السيارة اخلاصة بالدورية.
وسيكون عـلى بوغبا دفع غـرامة قدرها  150إسترليـني باإلضافة

إلى  20إسترليـني عن كل يوم تـستمر خـالله السيارة
حتت التحفظ.
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مـوقف ديـوكـوفـيتش
القـــــاه أيــــضـــــا نــــادال

حـامل الـلـقب والـبـاحث عن
لــقب إضــافي يــعــادل به الــرقم
القـياسي لـعدد ألـقاب الـغراند
ه ـســجل بـاسم غـر سالم وا
الــسـويــســري روجــيه فــيـدرر
( 20لــقــبــا) حــيث رأى ان كـرة
ــضـــرب ال يــجب ان تـــعــود الى ا
العب قــبل ان يـصـبح ذلك آمـنـا ا

بشكل كامل.
فــيــمـا أعــلــنت الــكــنــديـة بــيــانــكـا
أندريـسكو اخلـميس انهـا ستدافع
عن لقبها في فالشينغ ميدوز بعد
ســاعــات من تــأكــيــد وصــيــفــتــهــا
األمــيـركــيــة اخملـضــرمـة ســيـريــنـا

وليامس مشاركتها أيضا.

فينيسيوس 
جونيور

تـــمـــديــد الـــعـــقــود إذا كـــان ذلك
ضـروريـا. ووافق مـكـتب مـجلس
"فـيــفـا" عــلى "تـعـديالت مــوقـتـة"
بـشـأن لـوائـحه اخلـاصـة بـوضع
وانـــتــقــال الـالعــبــ وبـــيــنــهــا
الــســمــاح لـ "فــتــرة الــتــســجــيل
ــعــروفــة في األولى" لالعــبــ ا
أوروبــــا بـــفــــتــــرة االنـــتــــقـــاالت
الـــصــيـــفـــيـــة "بـــالـــتـــداخل" مع
ـوسم ـتـأخـرة لـهـذا ا الـنـهـايـة ا

دة تصل الى أربعة أسابيع.
ويـسـمـح هـذا الـتـعــديل لألنـديـة
بـأن تـوقـع مع العـبــ جـدد لـكن
ـشــاركـة لـن يـكــون بــإمـكــانـهـم ا
رســـمــيـــا إال في مـــوسم 2020-
ــــــــــوسم  2021ولــــــــــيـس فـي ا

احلالي.
وتَـعِدُ فـترة االنتـقاالت الـصيـفية
بــــأن تـــكـــون مــــعـــقــــدة ألنـــديـــة
الـبـطـوالت الـكـبـرى الـتي وجدت
نـفــســهـا مــضـطــرة الى تــغـيــيـر
مــخـطــطــاتـهــا بــســبب الــتـوقف
الــطــويل الــذي أدى الى تــمــديـد
وسم حتى منتصف الصيف. ا
وتــنـــتـــهي عـــقـــود الـــعــديـــد من
الـالعــــبـــــ في أوروبـــــا في 30
حزيران/يونيو أي قبل أسابيع

وسم احلالي. من انتهاء ا

وأوصى فـيفـا بالـسماح لـالعب
الـذين وقـعــوا اتـفـاقـات مـبـدئـيـة
باالنضمام الى أنديتهم اجلديدة
في األول مـن تــــمـــوز/يــــولــــيـــو
بــالـبــقـاء فـي أنـديـتــهم احلــالـيـة

وسم. حتى انتهاء ا
وفـي إطار مـحـاولـة الـتـعـامل مع
تـداعــيـات الــتـوقف الــذي فـرضه
"كوفـيد- ?"19قرر "ويـفا" مـوقتا
تــخــفــيف الــتــشـدد فـي تــطـبــيق
ــالي الــنــظـيف قــواعــد الــلــعب ا
الــــتـي حتــــظــــر عـــــلى األنــــديــــة
ـشـارِكـة قــاريـا أن تـنـفق أكـثـر ا
ـا جتـنـيه عــلى فـتـرات زمـنـيـة
مـعــيــنــة وتـنــظم بــإحــكـام ضخ
األمـــوال من قـــبـل مـــالـــكي هـــذه
األنديـة. وقال االحتـاد القاري إن
وقتة" هذه "اإلجراءات الطارئة ا
ــراعــاة الــتــأثــيـر  تــبــنــيــهــا "
الـســلــبي لـ +كـوفــيـد- +19عـلى
مالية األندية" والهدف منها هو
منح األنديـة "مرونة" لـكي تتمكن
من االســــتـــــمــــرار فـي "الــــوفــــاء
ـتعـلقـة بالـتحويل بـالتـزاماتـها ا
ودفـع الــــرواتـب في وقـــــتـــــهــــا"
و"مزيدا من الوقت لتحديد حجم
ــتــوقــعــة في اخلــســائــر غـــيــر ا

اإليرادات وتبريرها".
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اعـتـمــاد نـظـام بـطـولـة مـصـغـرة
وأدوار اقـــصــائـــيــة مـن مــبــاراة
واحـدة عوضـا عن ذهـاب وإياب
اعـتبـارا من ربع النـهائي (تـبقى
مباريات عـدة في ثمن النهائي)
عــلى أن تــسـتــضــيف لــشــبــونـة
سابقة األولى وأربع مباريات ا
ـــانــــيـــة أبـــرزهــــا كـــولن مـــدن أ

مباريات "يوروبا ليغ".
وفي ظل الـتوقف الـقسـري الذي
فــرضه "كــوفــيــد- "19ومــا جنم
عنه من اضطـرار الدوريات على
إنـهــاء مـواســمـهـا فـي عـز فـصل
الــصــيـف قــرر االحتــاد الــدولي
ـاضي تـعديل "فـيـفـا" األسـبـوع ا
لـوائحه اسـتـثنـائيـا مع السـماح
بـاجــراء تــعــاقـدات قــبل نــهــايـة

موسم 2020-2019.
وأكــد االحتـاد الـدولي اخلـمـيس
ــــــاضي مــــــا صــــــدر عـــــنـه من ا
تــــــــــــوصـــــــــــــيــــــــــــات فـي أوائـل
اضـي بضرورة نيـسان/أبـريل ا
ة "إعطاء األولوية لألندية القد
(لالعب الراغـب باالنتقال الى
ـوسم" أنـديـة جـديــدة) بـإنـهـاء ا
بـتـشـكــيـلـتـهـا األصـلـيـة من دون
خــســـارة أي من الالعـــبــ قــبل
ـــوسـم وذلك من خالل خـــتـــام ا

{ بـرلـ -وكــاالت: كـشف لـوثــار مـاتـيـوس أســطـورة بـايـرن
وسم ـاني هـذا ا ميـونخ عـن رأيه فيـمـا يـتـعـلق بـأفـضل العب أ

وذلك قبل جولت على نهاية البوندسليجا.
وخالل ظـهــوره عـبــر شـبــكـة ســكـاي ســبـورتس قــال مـاتــيـوس "كـاي

ـيـز في الـدور الـثانـي هذا هـافـيرتـز العب بـايـر لـيـفـركـوزن ظـهـر بـشـكل 
وسم وكذلك جوشوا كيميتش العب بايرن ميونخ. ا

كنني وضع كيميتش قبل هافيرتز". وسم بأكمله  وأكمل "بالنظر إلى ا
وأضاف "كـيـميـتش يـلـعب بانـتـظام فـي بايـرن مـنذ سـنـوات وصاحب دور
قيـادي داخل الفـريق وكذلك بـالنـسبـة للـمنـتخب الـوطني لـذا أراه أفضل

اني في الوقت الراهن". العب أ
ولعب كيـميتش دورًا بـارزًا في حسم بايـرن ميونخ لـقب البونـدسليـجا هذا

ستوى الشخصي. وسم ليتوج مع الفريق باللقب اخلامس على ا ا
ــواهب الـشـابـة في يـذكـر أن هـافـيـرتـز صـاحب الـ 21عـامًـا أحـد أبـرز ا
ا جـذب إليه أنـظار عـمالـقة أوروبـا أمثـال بايـرن ميونخ البـوندسلـيجـا 

ريال مدريد وبرشلونة.

قـارنات ب لـيونـيل ميـسي قائـد برشـلونة { مدريد- وكـاالت: أكد تـقريـر صحـفي إسبـاني أن ا
وكريسـتيانو رونالدو جنم يوفنتوس ال تتوقف رغم مغادرة الدون البرتغالي لليجا.ووفقًا لصحيفة
"سبورت" فـإن ميسي أثبت أنه في وضعـية أفضل كثيرًا من كـريستيانو عقـب انتهاء فترة توقف

دة  3أشهر بسبب أزمة ورونا. البطوالت 
وأشارت إلى أنـه رغم وجود دالئل لـدى جـمهـور كل العب إلثـبات أنه األفـضل لـكن األرقام تـغني

لعب. عن اجلدل وتتحدث عن هوية األفضل على أرض ا
وأوضحت أن مـيسي عـاد بشـكل أفضل من رونـالدو عـقب التـوقف رغم قيـام الالعبـ بالـتدريب

العب برغبة أكبر. نزل لكن البرغوث ظهر في ا في ا
وذكـرت أن الالعـبـ شـاركـا في مـبـاراتـ عـقب أزمـة كـورونـا حـيث سـجل مـيـسي هـدفـ وقـدم

تمريرت حاسمت بينما توقفت أرقام كريستيانو عند (صفر).
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{مـــــــيالنــــــــو- ا ف ب:  وافـــــــقت
احلكـومة اإليطـالية اخلـميس على
تــخـفــيف قــيـود احلــجـر الــصـحي
عــلى األنـــديــة في حــال تـــســجــيل
إصــــابـــات بــــفــــيـــروس كــــورونـــا
ستجـد في صفوف أفرادها قبل ا
يــومـ من اسـتــئـنـاف مــنـافـسـات

عـلقة مـنذ آذار/مارس "سيـري أ" ا
اضي. ا

قـرر ان تسـتأنف منـافسات ومن ا
20 الــــــــدوري اعــــــــتــــــــبــــــــارا من 
حــزيـران/يــونــيــو بــعــدمــا عـادت
مـنــافـســات الـلــعــبـة خــلف أبـواب
ـــاضي مع مـــغــــلـــقـــة األســـبـــوع ا

استكمال مسابقة الكأس احمللية.
وتترافق هذه العودة مع إجراءات
صـحـيـة صـارمـة لـلـحؤول دون أي
تفشٍ محتمل لعدوى "كوفيد-"19.
ـوجـب الـبـروتـوكـول الـذي كان و
مـعــدا يـتــوجب عــلى كل فـريق ان

يـضع كل أفراده في احلـجـر لفـترة
أسـبــوعـ في حــال تـســجـيل أي
إصـــابـــة بـــفـــيــروس كـــورونـــا في

صفوفه.
لـــكـن وزيـــر الـــصـــحـــة اإليـــطـــالي
روبـرتـو سبـيـرانسـا مـنح سلـطات
كرة القدم الضوء األخضر العتماد
عــزل غـيـر مــشـدد أي ان يـقــتـصـر
حـجـر األسـبـوع عـلـى من تـظـهر
نـتـيجـة فـحصه إيـجابـيـة فقط. في
قابـل سيتم إخـضاع باقي أفراد ا
ــراقـبـة لـصـيـقـة وإجـراء الـفـريق 
فـحص سريع لـهم جمـيعـا في يوم
خــوضـــهم مــبــاراة.ولــقي اإلجــراء
اجلــديــد تــرحــيب رئــيـس االحتـاد
اإليــطـالي لـكــرة الـقـدم غـابــريـيـلي
غــرافــيــنـا الــذي رأى فــيه "خــطـوة
ـــوسم إضــافـــيـــة نـــحـــو إنـــهــاء ا
الرياضي".وأبدى غرافينا أمله في
ان يــظـهــر اجلـمـيـع "حـسـا كــبـيـرا
شجع على سؤولية" داعيا ا با
وجه اخلــصـوص الى عـدم االقـدام
عـلـى أي تـصـرف "يــلـغـي اجلـهـود

الـتي يـتم بـذلهـا".  وتـعـد إيـطـالـيا
من أكـــثـــر الــــدول تـــأثـــرا بـــوبـــاء

"كوفيد-"19.
وتــأتي عـودة مــنــافـســات الـدوري
بـعـد أسـابـيع من األخـذ والـرد ب
الـسـلطـات السـياسـية والـرياضـية
والــصـحــيــة.وتــنــطــلق "ســيـري أ"
مجددا اعتبـارا من نهاية األسبوع
احلـالي مع أربع مـبـاريات مـؤجـلة
تــوزع بـــالــتــســاوي بـــ الــســبت
ـرحـلـة واألحـد عـلـى ان تـنـطـلـق ا
الــســابــعــة والــعــشــرين (من  38)
.ويـتصـدر يـوفنـتـوس بطل اإلثـنـ
ـــواسم الـــثـــمـــانـــيـــة األخـــيـــرة ا
الـترتـيب بفـارق نقـطة واحـدة فقط

عن التسيو.

شعار ويفا
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{ بـــــــاريـس - ا ف ب:  أعــــــــلن
نــادي ســانت اتـيــان الــفــرنـسي
لـكـرة الـقـدم اخلـمـيس تـسـجـيل
خــــمس إصـــابــــات بـــفــــيـــروس
ـسـتـجـد في صـفـوفه كـورونـا ا

. تعود ثالثة منها لالعب
وأفــــاد الــــنــــادي في بــــيــــان ان
الـــــفــــــحـــــوص الـــــتـي أجـــــريت
حتــضــيـرا الســتـئــنـاف الــفـريق
ـقــبـلـة الــتـمــارين في الـفــتـرة ا
"أظهرت خمس حـاالت إيجابية
بـينـها ثالث في صـفوف الـفريق

احملترف".
ولـم يـــكـــشف الـــنـــادي أســـمـــاء
صـابـ لكـنه أكـد انهم بـاتوا ا
في عـزل مـنـزلي وتــتم مـتـابـعـة
حـالتـهم من قبل جـهازه الـطبي
مرجـحا ان يـكونـوا قد الـتقـطوا
عـدوى "كوفـيد- "19خالل فـترة

االغالق.
وتـــوقــفـت مــنـــافـــســات
الــدوري الــفـــرنــسي
اعــــــتــــــبــــــارا من

مــنــتــصف آذار/مــارس بــســبب
ـسـتـجـد. فـيـروس كـورونــا ا
وفـــي أواخـــــــــــــــــــــــــــــــــــر
نــــيـــــســــان/أبــــريل
اتــــخـــــذت رابــــطــــة
الـدوري قـرار إنـهاء
وسم بـشكل مـبكر ا
وتــــتـــــويج بــــاريس
ســــــــان جــــــــرمـــــــان

باللقب.
وبـــلغ ســانت اتــيــان
ــبــاراة الــنــهــائــيــة ا
سابقة كأس فرنسا
ـــقـــرر ان حـــيث من ا
يــالقــي فــــــــــــــــــــــريــق
الـــعـــاصـــمـــة. وكـــانت
ـــــبــــاراة مـــــقــــررة في ا
الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابــــع مـــن
نــيــســان/أبــريل لــكــنــهــا
أرجــــــئت الـى مــــــوعــــــد لم
يـحـدد يــتـوقع ان يـكـون في

أواخـر تـمـوز/يـولــيـو أو مـطـلع
آب.

{ لوزان - ا ف ب:  دعا االحتاد
األوروبي لـكـرة

الـقدم "ويـفا"
االحتادات
األعـــضــاء
الى فــتـرة
انـتـقـاالت
مــنــســقـة
هــــــــــــــــذا
الـصـيف
نــتــيــجـة
تـــــأخـــــر
ــــــــــوسم ا
بــــــــســـــــــبب
تــــــــــــفـــــــــــشـي
فــــــــــايـــــــــروس
كــــــــــورونـــــــــا
ـــســـتـــجــد ا

شعار احتاد الكرة االيطالية

نوفاك ديوكوفيتش
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ــتــحـــدة االمــريــكــيــة الــواليــات ا
احـــتــــلت الــــعـــراق خــــارج اطـــار
الـقــانــون الـدولي  ,ودون اذن من
تـحدة  ,حـيث ليس هـيئـة اال ا
هــنـاك مــا يــدعــو لــهـذا االحــتالل
وتــدمــيــر الــبــلــد بــالـكــامل وقــتل
شــــعــــبه  وكــــان ذلك بــــتــــعــــاون
وتـواطـؤ إقلـيـمي وعربي من دول
بعضـها متنـفذه االن في العراق ,
وفــقــا لــذلك  تــعــد امــريــكــا دولـة
مــعـتـديـة والـعــراق دولـة مـعـتـدى

عليها . 
وكـان ذلك كـمـا معـلـوم عام 2003
حـيث ولـد نـظـام يـعـتـمـد اسـلـوب
احملـاصصـة  القومـية والـطائـفية
وهــــمـــا مـــعـــوال هــــدم لـــلـــوحـــدة
الوطـنـية وكـانت الـفتـرة مـنذ ذلك
الـتاريخ والى االن شـاهد عـلى ما

نقول .
فــالــبــعـض يــتــمــرس بـــأســالــيب
ــــارســـات ويـــوحي لألطـــراف و
االخــرى بــانه دولـة مــســتـقــلـة اال
ـثل  واال نـكى بـأيه ,كـمـا يـقــول ا
ــنع اي قــوة عــسـكــريـة من ذلك 

لـــلـــجــــيش الـــعـــراقي من دخـــول
احملـافظـات الـتي تقع حتت ادارة
هذه اجملـموعة  ,وفي ذات الوقت
ـان  يؤثرون لهـا أعضـاء في البر
ــــان وهي ال فـي قــــرارات الـــــبـــــر
تــســـري عــلـــيــهـم  ويــشـــتــركــون
بــاحلـــكــومـــة بـــوزارات ومــنـــهــا
وزارات ســـــــيــــــــاديـــــــة كـــــــوزارة
اخلـارجيـة وهي  وزارة تعـبر عن
 ســـيــاســـة الـــدولــة اخلـــارجـــيــة
وبــالـتـالـي حتـتـاج الـى ان يـكـون
ـســئـولـيـة ـســتـوى ا شـاغـلــهـا 
والــكـــفــاءة و الــقــدرة واالخالص
والــــــــوالء الــــــــوطـــــــنـي  وهـــــــذه
واصفات من الصعب ان تتوفر ا
عـلى انــاس يـتم اخـتــيـارهم عـلى
قيتة . وفق اسس احملاصصة ا
 وهـذا ال يــعــني خــلـو الــبــلـد من
الـكفاءات بـالعـكس متـوفرة ولكن
ال حــظـوظ لــهـا مـع االنـقــسـامـات
ـذهـبـية الـقـوميـة والـطـائـفيـة  وا
في ادارة الدولة  وقـد عمق هذ ا
االســــــلــــــوب في ادارة الــــــدولـــــة
سـيـاسـة  االنـحـيـاز الـفـئـوي ضد

االنـحـياز لـلبـلد كـكل. ووفقـا لذلك
فاوض سيعتمـد الوفد العراقي ا
سـيـاسة االنـحيـاز الـفئـوي وليس
االنــحــيــاز لــلـــبــلــد كــكل هــذا اذا
اســــتـــــطــــاع ان يــــفــــاوض عــــلى
مـــســـتــــوى الـــكـــفــــاءة والـــقـــدرة
ــفـاوض واالمــكــانــيــة لــلــطــرف ا
االخــر رغم عـدم شــرعـيــة احلـوار
والــســبب ان احلــوار يــجــري مع
مــحــتـل وبــالــتـــالي لــيـس هــنــاك
تساوي ب الـطرف  ولكن هناك
قضـايـا وامور اسـتـراتيـجـية و ال
نعـلم ما هو مـوقف الوفد احملاور
الــعــراقي من هــذه  الــقــضــايــا  ,
لــكــنــهـا اســتــراتــيــجــيــة وهــامـة

ابرزها :
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يجب الـتركـيز على وحـدة العراق
من اقـــصى الــشــمــال الى اقــصى
اجلـنـوب ومن اقـصى الـشرق الى
اقـــصى الـــغـــرب حـــدوديـــا وهــذا
يعـني عـدم الـتـفريط بـشـبـر واحد
من االرض العراقـية ألي دولة من
الــدول احلــدوديــة  وتــعــزيـز دور

ـــركـــزيـــة بـــفـــرض احلــــكـــومـــة ا
سيـطـرتهـا عـلى الـعراق بـالـكامل
وبقـدر يشعـر البعض بـانهم جزء
من بــلـد اســمه الـعــراق وال يـحق
لـهـذه اجلـمـاعـات عـقـد اتـفـاقـيات
ـركـزية , خارج اطـار احلـكـومـة ا
كــمـا ال يــسـمح بــوفـود خــارجـيـة
ـــركــــز (احلـــكـــومـــة تــــتـــجـــاوز ا
ـركزية) وهـذا بالتـا كيد يـحتاج ا
الى حكـومة قـوية ووطنـية خارج
اطــار احملـــاصــصـــة الــتـي يــجب
الـتــخــلص مــنـهــا .  وعــلى دولـة
االحـتالل ان تـســاعـد عـلى ذلك ال
نها هي السبب في تدمير البلد .
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ضـــمن هـــذا احملـــور هـــنـــاك دول
متنـفذة ولهـا دور رائد في الشان
الـــعـــراقـي وعـــلى وفق ذلـك تــدار
االمور من  خارج حـدود السيادة
 وهــذا الـــدور يــجب ان يـــنــتــهي
ونـهايته تـبدأ من حـكومة وطـنية
قــويــة صــلــبــة ومــســاعــدة دولــة
االحـتالل مـسـبـبـة الـكـوارث لـهذا
الــــبــــلـــد   ,وعــــدم الــــتــــدخل في
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الــشـؤون الــداخــلــيــة والــقـرارات
االسـتــراتــيـجــيـة كــبـنــاء اجلـيش
ـهني واالقـتصـاد الوطـني حيث ا
تـواجه الــقـرارات من هــذا الـنـوع
حتديـات دولـيـة واقـليـمـيـة وقوى

متنفذه متواطئة مع االجنبي. 
ــفــاوض الـعــراقي 3- ان يــركــز ا
على  بناء جيش مهني وقوي الن
قـوة الدولـة بجـيشـها  ,معـلوم ان
االمريكان ال يرغبون بجيش قوي
لـلــعـراق وهـذا مـطــلب صـهـيـوني
كن ونعتقد ان احلكومة القوية 
ان تـــفـــرض ارادتـــهـــا فـي بـــنــا ء
جيشها ليس  بالتنسيق مع دولة
االحــتالل الـتي ال تــرغب بـذلك بل
مـع دول اخـــرى كــــانت ومــــازالت
لـــلــــعـــراق عالقــــات ســـيــــاســـيـــة
وعــســكــريــة مــعــهــا وكــان سالح
اجلــيش مــنـهـا  ,اجلــيش الـقـوي

هيبة الدولة . 
4- الـتـركـيز عـلى مـحـاربة داعش
ـــســـاعـــدة وانــــهـــاء وجـــوده  و
قـوات الـتــحـالف الن من اوجـد دا
عش ويــــــدعـم داعش مــــــعــــــروف
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االمن الوطـني ألية دولة يـحوي مـجمـوعة من الـعنـاصر أهـمها االمن
االقتصادي واالمن الـعسكـري واالمن االجتمـاعي واالمن السياسي
واالمن الـثـقـافي وكل عـنـصـر من هـذه الـعـنـاصـر  يـؤثـر بـالـعـنـاصر

االخرى مثلما يتأثر  بها  .
 ويحـوي ( االمن االقـتـصـادي ) كـلـمـتي االمن واالقـتـصـاد  فاالمن
يخص الفرد واجملتمع والدولة   ويعني التحرر من اخلوف وحتقيق
ـشروعة ـقصـود واشباع احلـاجة ا الطمـأنيـنة واالسـتقرار لـلشيء ا
ثل شـريان اساسي للفـرد واجملتـمع والدولة . امـا االقتـصاد فهـو 
ـواطن والـوطن والـدولـة وهـو يـؤثـر في جـوانب احلـياة لـلحـيـاة يـهم ا
االخرى مثـلما يـتأثر  بـها  وهو نـشاط تدفـقي يحوي أنـشطة فـرعية
كالزراعة والـصناعة والتـجارة واخلدمات  ولـهذا يوجد أمن زراعي
وامن صناعي وامن جتاري وامن خدمي  ويتفرع من هذه االنشطة
فـروع اخـرى كـاالمن الـغـذائي واالمن الـصـنـاعي الـتـحـويـلي واالمن
التجـاري الداخـلي وغيـرها . وكـذلك تتفـرع من هذه الـفروع انـشطة
فــرعـــيــة اخـــرى .. كــاالمـن الــغـــذائي الــنـــبــاتـي واالمن الــصـــنــاعي
البتروكيـمياوي .. وهكذا فـإن االمن االقتصادي يـحوي جميع فروع
أنشطـة احليـاة االقتـصادية الـرئيـسية والـفرعـية والـثانويـة . وحيـنما
نـربط مـعــنى االمن بـبـعـض مـعـاني االقــتـصـاد   سـنــرى مـضـامـ

عنى ( االمن االقتصادي ) وذلك في ضوء الواقع العراقي  عديدة 
منها اآلتي

1- حيـنما يـكون مـعنى االقـتصـاد متـمثال بـالسـياسـات االقتـصادية
الــتـي تــبــغـي الــعـــديــد من االهـــداف اهــمـــهــا حتــقـــيق االســـتــقــرار
االقتـصادي الـذي يعـني استـقرار نـسـبي للـمسـتوى الـعام لالسـعار
دفـوعات ـيـزان ا ولسـعـر صرف الـعـملـة وتـوازن للـمـوازنة الـعـامة و
ثال جلـوهر مـعنى االمن وغيـرها  حـينـها يـكون هـذا االسـتقـرار  
ـالـيـة االقـتـصــادي  ومن تـلك الـســيـاسـات  الــسـيـاسـة الــنـقـديــة وا
والـسعـريـة والـزراعـيـة والصـنـاعـيـة  والـتـجاريـة عـنـدهـا يـكون االمن
ثال للـطمأنـينة واالمـان ضد ما يـهدد تلك الـسياسات االقتصـادي 
ــنــافــذ ــال واخــتــراق ا كــغــسل االمــوال وتــهــريب االمــوال وهــدر ا
الـتـجــاريـة احلـدوديــة وقـيــام جتـارة اخملـدرات والــتـهـرب الــضـريـبي
ـشـكالت الــتي تـواجه ومـشـكــلـة الــتـضـخـم والـركـود وغــيـرهـا مـن ا
ـاضـيـة بـخاصـة خالل االقـتـصاد الـعـراقي خالل الـعـقـود الـقـلـيـلـة ا

اضية . السبعة عشر سنة ا
2- حـينـمـا يـقـاس االقـتـصاد بـوصـفه قـدرة مـاديـة في احلـيـاة   يتم
ـنـشـودة بـغـيـة حتـقـيق الـتـقدم حتـقـيـقهـا بـواسـطـة عـمـلـيـة الـتـنمـيـة ا
االقتصادي واالجتماعي لـلبالد  و مستوى معـيشي مناسب  للناس
ـكن ان يــكـون نـاجـزًا  اال  فـهـذا يــعـني ان االمن االقـتــصـادي ال 
كن ان تكون هذه الـتنمية بتحقيق هـذه التنميـة  وبالوقت نفـسه ال 
أداة جديـة لـبـنـاء االقتـصـاد بـدون قوة امـنـيـة وعـسكـريـة قـادرة على

حمايتها .. 
واثـبـتـت الـعـديــد من جتـارب الــدول ومـنـهــا الـعــراق ان بـنـاء أي من
عادلة عـلى حساب الطرف اآلخـر قد اضعف الطرف االخر طرفي ا
ـعنى ( ان ال تـنمـية بدون وبالنـتيـجة يـضعف بل يـضيع الـطرف  
أمن وال أمن بدون تـنـمـية)  . وعـنـد حتلـيل مـسـار العـمـليـة الـتنـمـوية
ـاضـيـة  نالحظ في مـرحـلـة مـاقبل لـلعـراق خالل الـعـقـود الـقـلـيلـة ا
2003 حاالت ضعف االمن االقتـصادي  الناجت عن االهـتمام الزائد
ـعـنى غيـاب هذا للـقدرة االمـنـية الـعـسكـرية عـلى حـساب الـتـنمـية  
الترابط ب االمن والـتنمـية  ومثـال ذلك جتربة التـصنيع الـعسكري
التي اريد لـها بنـاء قوة امـنية عـسكريـة متيـنة وبـالرغم من ما حـققته
من مكاسب امنية كبرى  كانت تتم على حساب حتقيق تنمية مدنية
جـديـة بـخـاصـة في الـهـيـكل االنـتـاجي  والـبـنـيـة الـتـحـتـيـة ومـسـتوى
معـيشـة النـاس  فكـان غيـاب التـوازن ب ( االمن والـتنـميـة) واحدًا
ــسـائـل الـتـي كـان لــهــا االثــر الـســلــبي الــكــبـيــر عــلى احلــيـاة من ا
االقـتـصـاديــة وغـيـر االقـتــصـاديـة بـخــاصـة في ظل ظـروف احلـروب

واحلصار .. 
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ـعـادلة وهـما ( االمن وبعـد عام 2003 شهـدت البالد غـيـاب طرفي ا
ثال الـصارخ لضعف والتنمـية) فال امن ناجـز  وال تنميـة متيـنة   ا
االمن هــو احــتالل مــدن واراضي عــراقـــيــة من قــبل (داعش) كــلف
حتريـرها تـضحـيات جـسام من الـعراقـي الـشهـداء واموال طـائلة 
دن مـدمرة ومـئات االالف من ابنـاء الشـعب نازح والزالت بعض ا
ــدن واالراضي لالرهـاب عن ديـارهم مـع عـودة جــديـدة في بــعض ا
الداعشي  اما ضـعف التنـمية وتـعثر  مسـيرتهـا في البالد فمـثالها
الـواضـح ان االقـتــصــاد الـعــراقي ال يــزال تــسـوده ســمــة  (احـادي
اجلـانب) الـذي يــعـتـمــد بـشـكل اسـاسـي  عـلى الـصــنـاعـة الـنــفـطـيـة
االستخراجـية في تكوين الـناجت احمللي االجمـالي وتكوين االيرادات
العامة للدولة  وفي ضعف اجلهاز االنتـاجي والبنية التحتية وتفاقم
ـشـكالت االقــتـصـاديـة كــالـبـطـالــة والـفـقــر والـتـضـخم الـعـديــد من ا
وازنـة العامة وتزايد عيشة لـلناس وعجزا والركود وتدني مستـوى ا
ديـون الــعــراق اخلـارجــيـة والــداخــلـيــة وانـخــفــاض مـعــدالت الـنــمـو
االقـتصـادي بـخـاصـة في ظل اجلـائـحـة كـورونـا وانـخـفـاض اسـعار
ـالي واالداري كــغـسل االمـوال الـنـفط  وتــزايـد مــعـدالت الـفــسـاد ا
والرشـوة وتزايد الـدور السـلبي لـلمـنافـذ التـجاريـة احلدوديـة وتزايد
مـعــدالت تــهـريب االمــوال والــنـفط وتــهــريب اخملـدرات بــخــاصـة في

مناطق جنوب البالد ... 
ـشـكالت) في احلـيــاة االقـتـصـاديـة ـؤشــرات الـسـلـبـيــة (ا كل تـلك ا
شكـلت تهـديدات لـلمـواطن واجملـتمع والـدولة . ولـذلك فمـواجهـة هذه
شكالت البد ان يـستند الى حتقـيق امن ناجز قائـم على بناء قدرة ا
عسكرية متينة وعلى حتقيق تنمية جدية في احلياة االقتصادية دون

استغفال نشاط او فرع فيها .
 .3وعندمـا يعـرف االقتصـاد بوصفـه النشـاط الذي يهـتم باسـتخدام
ـتـاحة في الـبالد بـشكل كـفـوء و رشيـد وعقالني وارد والـثروات ا ا
ـصـلـحـة اجلـيل احلـالي واالجيـال الالحـقـة حـيـنـها ومنـتج وضـامن 
ـنـشـودة يـكـون االمن االقــتـصـادي ضـامـنــا لـلـعـدالــة االجـتـمـاعــيـة ا
ـسـتـقـبل و هـنـا يـتـحـقق جـوهر االمن ولالطـمـئنـان في احلـاضـر  وا
شروع للموارد والثروات تمثل باالستخـدام الكفوء وا االقتصادي ا
ـوارد والـثروات وضـياعـهـا وسرقـتهـا   و الذي  وليس هـدر هذه ا
ـوارد ـثل اخـتـراق لـهـذا االمـن   فـالـبـطـالـة تـعــني عـدم تـشـغـيل ا
البشرية والتي بلغت بعد جائحة كورونا قرابة نصف قوة العمل في
ـوارد يـعني ثـلم لالمن االقـتـصادي  ـثل هـدر لهـذه ا البالد وهـذا 
وتفـاقم حـالة الـفـقر بـوصـفه آفة اقـتـصاديـة واجـتمـاعـية الـذي يـعني
ـوارد والـثـروات التي امـتـدت مـساحـته لـتـبلغ سوء اسـتـخـدام هذه ا
نصف حجم السكان بخاصة في جنوب البالد ووسطه والذي يعني
ـــا لـالمن االجـــتــــمـــاعي ثـــلـم لـــيس فــــقط لالمـن االقـــتــــصـــادي وا
شـكالت سابـقـة الذكـر  كلـها تـشكل والسـياسي  كـما ان تـفـاقم ا
ختلف ا لالمن الـوطني  تهديدات ليس فـقط لالمن االقتصادي وا
عناصـره  وعلى اسـاس ما تـقدم فـإن ال حل امام الـدولة اال بـغياب
ثل عاجلـة اجلسورة اجلـادة وهذا  شـكالت أو إضعافـها بـا هذه ا
جوهـر االمن الـوطني بـخـاصة االمن االقـتـصادي الـضـامن لتـحـقيق

تنمية جدية لالقتصاد العراقي ..

ومــعـروفــة مـصــاحله  واهـد افه,
ويـبـقى لإلرادة الــوطـنـيـة دورهـا
ـؤثر في احلـياة الـعامـة للـتفرغ ا
لـــبـــنـــاء وتــا هـــيل الـــقـــطـــاعــات
االقـــــتــــصــــاديــــة كــــافــــة ,زراعي
وصــنــاعـي وســيــاحي وخــدمي ,
والـــتــركـــيــز عـــلى حل مـــشــكـــلــة
ـشكـلة  ذات الـكهـربـاء ال ن هذه ا
صلة بأجندة خارجية ان ال تكون

هناك كهربا ء. في العراق 
5- الجل ان تـــتــمــكن الــدولــة من
القـيـام بكل مـا ا شـير الـيـة يجب
ان تــتـــخــلص من  الـــتــشــكــيالت
ـسـلـحـة خـارج سـيـطـرة الـدولـة ا
النـــهــــا تـــشـــكل مــــحـــدد وعـــائق
لــلـــنــهــوض بــالــبــلــد ســيــاســيــا

وعسكريا واقتصاديا . 
6- متـابعة  االمـوال التي هجرت
ــســاعــدة ال ذات االمــنــة  الى ا
دولـــــــــــة االحــــــــــتـالل ومـن خـالل
عالقـاتـهـا مع الـدول الـتي تـوجـد
فـــيــــهـــا هـــذه االمــــوال واحـــالـــة
اصـحــابـهـا الى الــقـضـاء  ال نـهـا

ناجتة عن نهب وسرقة مالية .
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نامة ا

وخياال طفوليا يتناقض مع واقع
احلـياة الـسيـاسيـة العـربية. وهم
بـــذلك بــقـــصــد أو بـــدون قــصــد
يــرددون نــفـس الــتــعــابــيــر الــتى
تـسـتــعـمـلــهـا الـدوائــر اإلعالمـيـة
االسـتـعـماريـة ــ الـصـهـيـونـية فى
مــحـاربـتــهـا الـدائــمـة ألى خـطـوة
وحــدويـة عــربـيــة وألى شـعـار أو
تـسميـة وحدويـة تسـاهم فى بناء
هــويــة عــروبــيــة مــشــتــركــة بــ
مـــكــــونــــات وجـــمــــاعـــات األرض
ـــطــلــوب لـــدى تــلك الــعـــربــيــة. ا
ــسح من الــذاكـرة الــدوائــر هــو ا
اجلمعية العـربية تعابير من مثل
الـــوطن الـــعــربـى لـــيــحـل مــحـــله
ـــــغـــــرب الـــــشـــــرق األوسط أو ا
الــعــربى لــيــحـل مـحــلـه الــشــمـال
األفـريـقى أو الــصـراع الـعـربى ــ
الــصــهـــيــونى الــوجــودى لــيــحل
مــحــلُه الــنــزاع »اإلســرائــيــلى –
الــــفـــــلــــســــطــــيــــنى ?«إلخ... من
مــحــاوالت تـدمــيــر أو تــشـويه أو
تـقـلــيل أهـمـيــة الـتــاريخ الـعـربى

الـــعـــربـــيـــة وفـى طـــول وعــرض
الـوطن الــعـربى ووصــولـهـا إلى
ـأسـاويـة الـكـارثـية الـتى الـقـمم ا
وصلـت إليـهـا أوضـاع األمـة عـبر
اضيـة اقتنعت العـشر سنـوات ا
والــتـزمـت مــجـمــوعــة من أولــئك
ـثـقـفـ الـعـرب ال بـالتـخـلى عن ا
عـقــيـدتــهـا الــقـومــيـة الــعـروبــيـة
ــا أيــضـا الــوحــدويــة فــقط وإ
وبـصـورة غـريـبـة باإلصـرار عـلى
ـاحــكـات لــفـظــيـة الـدخــول فى 
مـهيـنـة مع كل من بـقى مـتـمـسـكا
بــتـلك الــعـقـيــدة الـقــومـيــة فـكـرا
وآمـاال وأحالمـا مـشـروعـة وعـلى
ـبـدأ ضـرورة قـيـام نـوع األخص 
من الــوحـــدة الــعــربــيــة كــطــريق
مضمون يـؤدى إلى نهوض األمة
الـعـربـية مـن تخـلّـفـهـا ومهـانـتـها

وضعفها احلالى.
ـــهــيـــنــة الــتى من الـــتــعـــابــيــر ا
ثـقفـون ضد يسـتعـمـلهـا أولئـك ا
من يـخــالـفـونـهـم الـرأى وصـفـهم
ارسون أحالما بأنهم واهـمون 

ــارسـة هـنــاك فــرق كـبــيــر بـ 
ارسة النقـاش أو اجلدال وب 
مارسة األولى تعتمد ماحكة. ا ا
ـــــنــــطـق واألخــــذ والـــــعـــــطــــاء ا
تـبـادل فى الـتـعـبـير واالحـتـرام ا
مـارسـة الثـانـية عن الـرأى أمـا ا
فــتــعــتــمــد الــنـرجــســيــة الــتى ال
تـعـترف بـحق اآلخـر واخلصـومة
اجلـــــارحـــــة فـى االخـــــتالف وفى
الـــتــــعـــابـــيـــر. األولى مـــحـــاولـــة
لالقـتـراب من احلـقـيـقـة ولـلـتـقـدم
الفكرى والـثانية هى إعالن حرب
من أجل االنــتـصــار الـعــبـثى. من
ـمــاحـكـة هــنـا اعـتــبـر الــبـعـض ا

أسوأ أنواع احملاثة ب البشر.
مناسبـة التذكير بتـلك البديهيات
هى الـتـعـابـيـر الـتى يـسـتـعـمـلـها
ـثـقـف الـعـرب بـحق من بـعض ا
يــخــالــفـــونــهم الــرأى فى اجملــال
الــفـــكــرى الــســـيــاسى وتـــفــعــيل

تنوعة. إيديولوجياته ا
فــــمـــنـــذ حـــدوث االنــــتـــكـــاســـات
والهـزائم فى احلـيـاة السـيـاسـية
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بغداد

الـسـلـوك األنسـاني حـديث نسـبـيا
إكتـشف في بداية الـسبعـينات من
ــاضي مـن قــبل عـــلــمــاء الــقـــرن ا
الـــنــــفـس االجـــتــــمــــاعي ونــــضج
بــدراســات مــتـخــصــصــة أهــمــهـا
Christina Maslach دراســــــات
و  Susane Jackson وهـــمـــا من
عـلمـاء الـنـفس االكـثـر تـوسـعا في
البـحث عام 1981 حيث طـورا ما
يــــعــــرف (مــــتـالزمــــة األحــــتــــراق
ــهن الـــنــفـــسي)لــلـــعــامــلـــ في ا
اخملـــتـــلـــفـــة حـــيث أكـــدا عـــلى ان
األحـتــراق الـنــفـسي هــو مـتالزمـة
ثالثـية األبـعاد عوامـلهـا سلـوكية
هي(الـــنــضـب الــوجـــداني وســلب
الـــشـــخــــصـــيـــة وتــــدني اإلجنـــاز
الــشــخــصي)تــظــهــر لــدى األفــراد
وتغير سلوكـهم وتتعب نفسيتهم.
ويــرجع الــنــضب الــوجــداني(إلى
فـــقــدان الـــطــاقـــة وإلى الــشـــعــور
فـيشعر وارد الوجـدانية بنـضب ا

الـعالمــات اجلـســديــة والـعــقـلــيـة
إضـافـة الى(عـالمات والـعاطـفـيـة 
ســلـــوكــيـــة تــدل عــلـى إحــتــراقك
ـــســـؤولـــيــة كــاالنـــســـحـــاب من ا
االحـتـياج واالنـعـزال عن اآلخـرين
لوقت أطـول إلجناز األمـور تفريغ
إحــــبـــــاطك فـي احملــــيـــــطــــ بك

اخلروج من العمل).
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ـية وتعـرف منـظـمة الـصحـة الـعا
ـهــني عـلى األحــتـراق الــنـفــسي ا
أنه(إجـهاد مـزمن في مـكان الـعمل
لم تـتم إدارته بـنجـاح) مع حتـديد

ثالثة أعراض لذلك االجهاد هي:
1- مشـاعـر إسـتـنـزاف الـطـاقة أو

اإلرهاق.
2- الــــضــــغط الــــذهــــنـي وزيـــادة
ـشـاعــر الـسـلـبـيـة أو الـسـخـريـة ا

تعلقة بعمل الفرد. ا
هنية. 3- إنخفاض الكفاءة ا

واألحتراق الـنفسي هـو منهج في

أثــــارت مــــقـــــالــــتي(اجلـــــائــــحــــة
واالحتراق الدراسي للطلبة) التي
نـشـرت بـتـاريخ 7/16 الـكـثـيـر من
ـالحـــظـــات والــــرؤى والـــثـــنـــاء ا
وقد ـهـم ـوضـوع ا بـتـناول هـذا ا
شــجـعــني ذلك عــلى أن أســتــكـمل
شـكل األحـتـراق النـفـسي للـمـعلم
وهم اخلط االول فـي الــــتـــعــــلــــيم
حــيث اثــرت اجلـــائــحــة عــلــيــهم
بشكل قاسي ومؤثر بعد ان ولدت
لـديـهم االرهـاق والـتـعب واخلوف

واالضطراب.
واالحـــــــــتــــــــراق الـــــــــنــــــــفـــــــــسي
Occupational burnout 
هـو(حـالــة من اإلجـهـاد الــعـاطـفي
والــعــقــلي واجلــســدي تـنــجم عن
ـستـمر حتدث ـفرط وا الـضغط ا
عــنـدمــا تـشـعــر بـاإلرهـاق وتــفـقـد
ـطلوبة) قدرتك عـلى أداء مهامك ا
تعارف عليه. ناسب وا بالشكل ا
ويصـنف كمرض مـؤشراته بعض

في قـــيــاس مـــتالزمـــة االحـــتــراق
الــنــفــسى الــوظــيــفى. لــقــد أثـرت
اجلــائــحــة تــاثــيــرا قــاسـيــا عــلى
الـتـعـلـيم بـشـكل عـام وعـلى مـهـنة
الــــــتـــــــدريس بـــــــشــــــكـل خــــــاص
ــخـاطــر أكــثـر من وأحــاطــتـهــا 
غيرها كونها مهنة فيها درجة من
االعـتـبــار االجـتــمـاعي واالخالقي

فهي:
1- تـسـتـلـزم جـهـد فـكـري وعـقـلي

ووجداني وعاطفي.
2- تـسـتـدعى مـسؤولـيـة أخالقـية

كبيرة ال سيما جتاه اآلخرين. 
ـنـال بل 3- ذات أهـداف صـعـبـة ا

قد تكون مستحيلة. 
4- مـهـنـة بـهـا غـمـوض أو صراع

على األدوار.
ــهــنــة يــكـون ــارس هــذه ا ومن 
ــرض أكــثــر عــرضـــة لإلصــابــة 
ــتالزمــة الــنـفــسـي والـســلــوكي ا

النهم:
1- أشخـاص لديـهم مثل عـليا في

األداء والنجاح.
2- أشخـاص يربـطون الـرضا عن

هنى. الذات باألداء ا
3- أشــخــاص مــركـز اهــتــمــامـهم

الوحيد هو عملهم
4- أشــخـاص يــعـتــبـرون عـمــلـهم
مـالذا ويــــهـــــربـــــون من جـــــوانب

احلياة األخرى.
زيد لقد(أنعـمت)اجلائحة علـينا 
من الــضــغط الــنــفــسـي واألرهـاق
ورغم أهـمـيـة احلـجر األجـتمـاعـي
واجهة اجلائحة نزلي كوسيلة  ا
إال ـنزل  ـارسة الـعمل داخل ا و

ـثل الـفـرد أنـه فـارغ عـصـبــيـا) و
ســـــــــلب الـــــــــشــــــــخـــــــــصــــــــيــــــــة
فـهو (البـعـد الـشـخصي الـبـيـني 
يـشـيـر إلـى تـطـور تـصـرفـات غـيـر
شـخـصــيـة ومــيـول إنــفـصــالـيـة
وســلـبــيــة وســاخــرة). ويــتـعــلق
فقدان أو تدني اإلجناز الشخصي
(بـشـعــور الـفــرد بـانــعـدام قــيـمـة
عـمـله وكـفـاءاته واألعـتـقـاد بـأنه
فــــاشـل في الــــوصـــــول ألهــــدافه
وإنـخـفـاض الـرضـا والـبـحث عن

الذات).
÷d*« ÷«dŽ«

ومـتالزمـة األحتـراق الـنـفسي هي
مــرض أيــضـــا(يــتـــسم بــأعــراض
ومــتـــغــيـــرات في الــســـلــوكـــيــات
ـهــنـيــة) وقـد  تـصــنـيف هـذه ا
احلــــــالـــــــة من اإلرهـــــــاق ضــــــمن
فـــــئــــة(األمــــراض ذات اخملــــاطــــر
ـهـنـيـة الـنـفـسـيـة االجـتــمـاعـيـة ا
لـــكـــونـه نـــاجتـــا عـن الـــتـــعـــرض
ــــتــــدة) لـــــضــــغــــوط دائـــــمــــة و
وإســـتـــمـــرت دراســـات (مـــاسالك
وجاكسون) البحثية حتى توصال
الى تــــطـــويـــر مــــقـــيـــاس لــــتـــلك

تالزمة عرف   ا
Maslach Burnout Invento-

ry Manual 
وقــد  نــشــر الــبــحــوث األولــيـة
قـياس في عام 1998 حول هـذا ا
وأتــاح (ســهـولــة قــيــاس أعـراض
مـــتـالزمـــة األحـــتـــراق الـــنـــفـــسى
الـوظـيفى لـدى مـجمـوعـات كبـيرة
ودراسـة أسبـابه بشـكل منـهجي).
قاييس إستخداما وأصبح أكثر ا

انـــهــا تـــتـــســـبب في إصـــابـــتـــنــا
بــاألجــهـاد الــنــفـسي والــســلـوكي
وزيــــــــــــادة حـــــــــــاالت اخلـــــــــــوف
ـا أدى الى مــزيـد واألضـطــراب 
من األحـتـراق الـنفـسي ودخـولـنا
في مــــــتالزمــــــته الـــــتـي زادت من
اإلرهـاق الـتــام والـتـعب الــنـفـسي
والشعور من ان األصابة بكورونا
ســتـرافــقـنــا أو تـرافق أحــد أفـراد
ا جـعلنـا (ننسحب عن عوائـلنا 
اآلخـرين ونـواجـه صـعـوبـة إجناز
ـــهــام فـي الــعـــمل أو صـــعـــوبــة ا
الـــــــــعـــــــــمـل عـــــــــلـى اإلطالق). ان
ـعـلـمــ شـريـحـة الــتـدريـســ وا
علمية ال تعوض ويجب األعتراف
إن الــبـعـض مـنــهم قــد أصـابــتـهم
مــتالزمــة ســلــوكــيــة قـاســيــة هي
ـا مـتالزمـة األحـتـراق الـنـفـسي 
سـؤولة وضع يـستـلزم اجلـهات ا
إســتـراتــيــجــيـات رعــايــة خــاصـة
تــبــعــهــدهـم عن اخلــوف والــقــلق
والــبـــؤس وتــضـــمن لــهـم رعــايــة
خــــاصـــة بــــعــــد إبـــتــــعــــادهم عن
مـؤسساتـهم التعـليـمية والـتحول
بــالـتـعـلـيم نـحــو إسـتـراتـيـجـيـات
الــتـعــلـم عن بــعــد وتـرســيـخ هـذا
ـنـهج حـيث إن تـاثيـر اجلـائـحة ا
مــتــوقع لــهــا أن تــسـتــمــر لــلــعـام

الدراسي القادم. 
وان حتـقق هذا االحـتمـال فان من
يتعرضـون الى األحتراق النفسي
البـــد وان يــــزداد عـــددهم وتـــزداد
ــــشـــاكـل الـــنــــفـــســــيـــة مـــعــــهم ا
ـــا يــــصــــعب والـــســــلــــوكــــيــــة 

معاجلتها الحقا.

ــشــتــرك والـــثــقــافــة الــعــربــيــة ا
ــصـالـح الـعــربــيـة ــشــتـركــة وا ا
شتركـة فى كل ساحات التكامل ا
الـــعــــربى الـــضــــرورى. فال شىء
يـــرعب تـــلـك الـــدوائــر أكـــثـــر من
تـوحـد هـذه األمــة فى كـيـان قـوى
واحـد قـادر عـلى مجـابـهـة أعدائه
ومـــتــمـــكـن من احملـــافـــظــة عـــلى
اســتـــقالله الـــوطــنى والـــقــومى
ويـــحــمل فى جـــوفه إمــكـــانــيــات

التنمية اإلنسانية الشاملة.
ثـقـف لنـعـد إلى تـلك القـلـة من ا
الــعـرب لــنـؤكــد أنـنــا لـســنـا ضـد
حــريـتــهم فى اخــتـيــار الــعـقــيـدة
األيـديـولـوجــيـة الـتى تـروق لـهم
حــــتى لــــو خـــالــــفـــنــــاهم الـــرأى
ونـــاقــــشـــنـــا ذلك الــــرأى مـــعـــهم
ــــوضــــوعــــيــــة وهـــدوء ودون
ـاحـكات لـفظـية. ولـذلك لنـطرح
عــلى أنــفــســنــا جــمــيــعــا بــعض

األسئلة.
wM « b¹bNð

فى مــوضـوع األمـن الـعــربى: هل
هـــنـــاك قــــطـــر عـــربى فى الـــوقت
احلـاضـر غيـر مهـدد فى أمـنه إما
مـن دولـة غــيـر عــربـيــة فى إقــلـيم
الـشـرق األوسط من مــثل الـكـيـان
الـصــهـيــونى الـتــوسـعى الــقـائل
عــلــنــا أنه يــهــدف إلى أن يــكــون
ـــهــيــمــنــة عــلى كل دول الــقــوة ا
الـــشـــرق األوسط وعـــلى األخص
الدول الـعربيـة أو من مثل إيران
التى تـفـاخر بـأنـها تـسـيطـر على
أربع عـواصم عـربـيـة أو من مثل
تـركــيــا الـتى تــخــيط وتــبـيط فى
الــــشـــمـــال الــــشـــرقـى الـــســـورى

والـشــمــال الـعــراقى وفى لــيـبــيـا
مؤخرا أو حتى من مثل احلبشة
الـتـى تـهـدد مـخـطـطـاتـهـا مـصـدر
ـائـيـة لـلـشـعب الـعـربى احلـيـاة ا
ـصـرى وإمـا مـن دول خـارجـية ا
طـــامـــعـــة فى ثـــرواته ومـــواقـــعه
اجلـيـوسيـاسـيـة من مـثل أمـريـكا

أو روسيا?
 UO½UJ « W¹œËb×

فى هذه احلالة من هم الواهمون
واخليـالـيـون الـطفـولـيـون: الذين
يـــصـــرون عــلـى إبــقـــاء كل قـــطــر
عــربى فى ضــعـــفه ومــحــدوديــة
إمـكـانـيـاته الـعـسـكـريـة مـسـئـوال
هـدد أم الـذين لـوحـده عن أمـنـه ا
ينـادون بنـظام أمـنى عربى واحد
مـشتـرك غـيـر مـظـهرى يـقف فى
وجه كل تــلك األخــطــاء ويــضـمن
االســـــتـــــقالل واألمـن الـــــوطـــــنى

والقومى.
لنطرح سـؤاال آخر: فى حقل بناء
تــنـمـيــة إنـســانـيــة شـامــلـة وفى
ــوضــوع االقــتــصــادى قــلــبــهــا ا
ـشــتــركــة والــتــكـامل والــســوق ا
عرفى العلـمى والتكنـولوجى وا
هل يــســتـــطــيع أى قــطــر عــربى
مـــهـــمـــا كـــان حـــجـــمـه أو غـــنــاه
الرّيعى أن يـستغنى عن ضرورة
وجود كـتلـة اقتـصـادية مـترابـطة
ومــتـنــاغـمــة ومــتـكــامـلــة وسـوق
عـربـية كـبـيـرة ألربـعمـائـة مـلـيون
من الــبــشــر وهل يــســتـطــيع أى
قـــطـــر االنـــتـــقـــال إلى اقـــتـــصــاد
انـــــتـــــاجى حـــــديـث ال يـــــصـــــنع
ا البضائع االستهالكية فقط وإ
ـنـتج أيـضـا الــتـصـنـيع الـعـالى ا

لآلالت والتجهيزات التى بدورها
تــنــتج الــبـضــائع االســتــهالكــيـة
الضـرورية والذى بـدوره يحتاج
إلى مـــراكـــز بــــحـــثـــيـــة كـــبـــيـــرة
مـتخصـصة ومـتناغـمة فى إجراء
البـحوث العـلمية والـتكنـولوجية
الــتى تــغـنـى عن االعــتــمـاد عــلى
اخلـارج واالستمـرار فى تمـثيـلية
شـراء الـعـلم والـتـكـنـولـوجـيـا من
اخلارج واستيراد القوى العاملة
الـفـنـيــة من اخلـارج أيـضـا... هل
يسـتطـيع أى قطر عـربى أن يقوم
بـكـل ذلك لـوحــده? ألـيس لــنـا فى
شتـركة مثاال السوق األوروبـية ا

يحتذى من قبل العرب?
هــنـا أيــضــا مـن هم الــواهــمـون
اخلـــيـــالـــيــون األطـــفـــال ومن هم
الـعاقـلون الـذين يدرسـون الواقع
ويــقــتـرحــون احلــلــول الـعــربــيـة
ـعتـمدة الـذاتـية ولـيس احللـول ا
وثوقة على موائد اخلـارج غير ا
ــضــمــونـة فى من جــهــة وغـيــر ا

االستمرار من جهة أخرى?
ثـلـ وهنـاك العـشرات أوردنـا ا
من األمــثـلـة األخـرى لــنـقـول لـنـا
ــمـاحــكـات جــمـيــعــا: دعـنــا من ا
والعنـتريـات السـياسـية الـعبـثية
ولـــنـــمــارس الـــنـــقـــاش الـــهــاد
الـــرّصـــ خـــصــوصـــا بـــعــد أن
مـاحكات فيما ب ساهمت تلك ا
ـثقـفـ فى خلق أجـواء توتـرية ا
وتالســنــات حــقــيــرة مــفـرقــة فى
شـبـكــات الـتـواصل االجـتـمـاعـيـة
الـعربيـة وهو مـا تريـده وتخطط
له دومــا دوائـــر االســتـــخــبــارات

االستعمارية والصهيونية.
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رصـوف باحلـجارة الـصفـراء في الـفيـلم اخليـالي (ذا ويزارد أوف أوز) الـعـربات احلـربيـة الشـهيـرة في فـيلم (بن هـور) إنتـاج عام  1959والـطـريق ا
ساحر أوز إنتاج  1939 عاودت الـظهـور على الشـاشة الفـضيـة في اليابـان بعـدما بدأت دور الـعرض تـعيد فـتح أبوابـها بتـشكيـلة من أفالم هـوليوود

الكالسيكية.
ة (بوني آند ومن ب األفالم األخرى التي تعرض في اليابان اآلن (إيست أوف إيدن) شرق عدن (1955) من بطولة النجم الراحل جيمس دين وفيلم اجلر
رتفع (1974) بعـد أن أعادت سلـسلة دور عرض تـوهو السـينمـائية فتح  10 من ب 66  كاليد) بوني وكاليد (1969) وفيلم (ذا تـاورينج إينـفرنو) اجلـحيم ا
دار عرض في مناطق اعتبرت آمنة نسبـيا من فيروس كورونا.وقالت شركة توهو التي تديـر أيضا استوديو لإلنتاج إنها ستعيد فتح  23 دار عرض أخرى
. وال تزال دور العـرض السيـنمـائي في طوكيـو مغـلقة.وتـطبق دور عـرض توهو الـتي أغلقت يـوم اجلمعـة في مقاطـعات رفـعت فيهـا احلكـومة حالـة الطـوار

شاهدين بارتداء الكمامات. وظف وا أبوابها في  18أبريل نيسان إجراءات سالمة تشمل ترك مقعد فارغ ب كل مقعدين وإلزام ا

رسالة طوكيو
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يـــــغـــــيب صـــــوته
يــــــــــــســـــــــــود فـي
اجملـــتــمـع قــانــون
الــغـابــة ويـنــقـسم
الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
:اقــلـيـة جــمـاعــتـ
قــــويــــة تــــمـــتــــلك
الـسـلـطـة والـثروة
ووســــــــــــــــــــــــــائــل
االســــــــتــــــــبــــــــداد
تمارسـها بضـمير
قـــاس مـــتـــحـــجــر
واكـــثــــريـــة مـــيـت
فــقــراء وضــعــفــاء
ومـــغــــلـــوب عـــلى
امـرهم تـضـطـرهم
الى الــسـكـوت عن
واالذعــــــــان احلـق
ارسة الـسرقة و
والـــــــــــــــــــــــــــــغــش
واحليـلة..بضـمير
ــــارســـة يــــبـــرر 

الـرذيـلـة بـطريـقـة (الـضـرورات تـبيح
ن فــيــهم مــثــقــفـون احملــظــورات)..

يزينون صورة السلطة والسلطان.
dOLC « ¡«bŽ«

وتـشـير الـدراسـات االجتـمـاعيـة عـبر
الــتـــاريخ الـى ان  ألــد ثالثـــة أعــداء
لـــلــضـــمـــيـــر هي:احلـــروب والــظـــلم
والـكـراهيـة..والـكارثـة انـها جتـسدت
في العـراق بأبـعد مـدياتـها..ووجهت
ضربات موجعة الى الضمير الفردي
واجلــمـعي ايــضــا.فــمــعـروف عن ان
افـدح االضـرار االجـتـمـاعـيـة لـلـحـرب
الـطــويـلـة انــهـا حتـدث تــخـلـخال في
نظومات القـيمية لألفراد وتضعف ا
الـضـمـيـر عنـد كـثـيرين وتـهـرؤه عـند
آخــرين..وتـدخــله في غــيـبــوبـة عــنـد
اغـلــبـيـة..فــكـيف بــالـعـراقــيـ الـذين
خــبـروا ثـالثـة حــروب كــارثــيــة عـلى
مدى ثالثـا وثالث سنـة..ورابعة مع
االرهــــاب مـــــا تــــزال مـــــســــتـــــمــــرة!
وتـــعـــرضــهـم الى ظــلـم اقــتـــصــادي
فربـعهم يـعيـشون حتت واجـتمـاعي 
خط الفـقر مع انـهم في اغنى بـلد في
الـعـالم..وعــشـرة ماليــ بـ اطـفـال
يـتـامى وارامل ومـطـلـقـات تـضـاعفت
قراطي! فضال نسبها في الزمن الد
عن بـطـالـة شـبـاب جـامـعـي بـيـنـهم
..فـــيــــمـــا اشـــاع ــــهـــنـــدســــ آالف ا
االحــتــراب الـــطــائــفي والــتـــهــجــيــر
والـصــراع الـســيـاسي واالنــتـمـاءات
الـعشـائـرية والـقومـيـة الكـراهيـة ب
.ما يـعني ان ضمير الشاب العراقي
الــعـراقي الــذي ولـد في حــرب ونـشـأ
في حرب ويعيش اآلن اكثر من حرب
هـو غـيـر ضـمـيـر جـده الـذي مـا خـبر

مثل هذه الكوارث.

ستوى التحديات?    3 الوزارة ..هل ستكون 

سكة التنوير حـ تستقطب مفكرين
ومـــــثـــــقـــــفـــــ مـن داخل الـــــعـــــراق
وحـــ يــكـــون الـــقــرار من وخـــارجه
صـــــنع الـــــوزيـــــر ال بـــــأمـــــر من اتى
وحـــ يـــحـــيـط الـــوزيـــر نـــفـــسه به
سـتـشـارين مـسـتـقـلـ يـقـولون له

احلقيقة ال ما يحب ان يسمعه.
 3.احياء الضمير األخالقي

ان افـــــدح كـــــوارثـــــنـــــا االخـالقـــــيــــة
واالجتماعية هـو ما حصل (للضمير
الـــعــراقي)في الـــســنـــوات االربــعــ
األخـيـرة.ولـنـتــفق بـدءا عـلى حتـديـد
مـفـهـوم الـضـميـر فـهـنـالك من يـصفه
بـ(الــقـاضي) الــذي يـحــاســبـنــا عـلى
ومن يـصفه بـ(احلارس) او اخطـائنا
(الـــرادع) الــذي يـــردعــنــا حـــ نــهمّ
الـــــــــقــــــــيـــــــــام بــــــــفـــــــــعـل غــــــــيــــــــر
او (الــرقـيب) عـلى الـسـلـوك اخالقي
قـــبل وعـــنـــد وبـــعـــد الـــشـــروع بــأي
فــــيـــمـــا يـــصـــفه آخـــرون بـــان عـــمل

ان. الضمير هو الصدق واال
ونحن نحـكم على االشخاص بـقولنا
و( (عــنـده ضــمـيــر)ان كـان ذا اخالق
ضـــــمــــيـــــره مــــيـت ) ان كــــان عــــد
األخالق..مـا يـعـني ان كل واحـد مـنّـا
وأن هو منظومـة من القيم األخالقية
الـــــضـــــمـــــيـــــر هـــــو (رئـــــيـس)هــــذه
نظومة..وان هذا الرئيس هو الذي ا
يــــحـــدد أهــــداف الـــفــــرد ونـــوعــــيـــة
فـــان كــانت تــصـــرفــاتـه مع اآلخــرين
مطـابقـة لقـيم واخالق اجملتـمع الذي
يعيش فيه..قـال عنه الناس (صاحب
ضــــمـــيــــر) وان خــــالــــفـــهــــا قــــالـــوا

عنه(ضمير سز).
bzUI « bO « u¼ÆÆdOLC «

ـعــنــيـ بــعــلم الــنـفس نــرى نــحن ا
واالجـتـمـاع الـسـيـاسي أن الـضـمـير
ــؤثــرة في هـــو الــقــوة الــفــاعـــلــة وا
ـــواقـف واإلجتـــاهــات الـــســـلـــوك وا
وانه حـــ يــخــفت او واالنــفـــعــاالت

تـنـاولـنـا في احلـلـقـة األولـى عـرضا
تـــاريـــخـــيــا مـــركـــزا لــلـــثـــقـــافــة في
وكــيف كــانت بــغـداد قــبــلـة الــعـراق
وكـيف الـعــالم في الـعــلم والــثـقـافــة
اصـــبـــحت الـــثـــقــافـــة فـــيــهـــا بـــعــد
وخـصـصنـا الثـانـية لـلعـقد الـتـغيـير
صابة بـها وزارة الثقافة النفسـية ا

وأخطرها (احلول العقلي).
في الثالثة هذه نستكمل ما تواجهه
واعـادة وزارة الـثـقـافـة من حتـديـات
الـتـذكــيـر بـأن الـسـيــاسـيـ يـعـدّون
وزارة الـثـقـافـة غـيـر سـيـاديـة فـيـما
ـعـنـي بـعـلم الـنفس نـعـدّهـا نحن ا
واالجــــتـــمـــاع الـــســـيــــاسي اهم من
ـسؤولة ألنها هي ا وزارات سياديـة
عن بـنـاء االنـسـان وتـشـكـيلـه فـكـريا
وهي واخالقيـا وسلوكـيا وسيـاسيا
أداة الـــــتــــنــــويـــــر واحملــــرّك غــــيــــر
ـــــنــــظـــــور(دايــــنـــــمــــو) لـــــتــــقــــدم ا
ـــثـــقـــفـــ في وألن دور ا اجملـــتــــمع
تــوجــهــات اجملــتــمع اقــوى من دور
غير انهم لن يستطيعوا السياسي
حتـــــــــقــــــــــيـق ذلـك مـــــــــا لـم تــــــــــكن
حاضنتهم..وزارة الـثقافة..قد نظّفت
نفـسها من ثـقافات مـتخلـفة وارتقت
وما لم يـكن على سـتوى طـموحـهم
رأسهـا مفكـر ومعرفي انـسكلـوبيدي
وأديب من طـراز رفيع. بـعـد (احلول
الــــعـــــقـــــلي) الـــــذي تــــعـــــاني مـــــنه
نـــخــصـص هــذه احلـــلـــقــة الـــوزارة
ألخطر عقدتـ ابتليت بهـما الثقافة

العراقية بعد التغيير:
 2.تـقـديس الشـخـصـيات: كل ثـقـافة
تــقــدّس شــخـصــيــة (غــيـر األنــبــيـاء
والرسل) تكون خطرة على اجملتمع
ـنع النقد ألن (التقـديس) يحرّم او 
ويـشلّ عـقـول الـناس وان كـان حـقـا
ويحول ويعطّل لـديهم دافع التغـيير
الـــبـــســـطـــاء الى قـــطـــيـع يـــرضــون
بل بـــــالــــواقـع وان كــــان بـــــائــــســـــا

ونــرى ان احــد اهم اســـبــاب ضــعف
الضـمـيـر عـنـد العـراقـيـ هـو غـياب
احلــاكم الـقــدوة.ولـنـضــرب عـلى ذلك
مـثال..عـبـد الـكـر قـاسم.فـقـد اكـتفى
هـذا الـرجل بــراتـبه الـشــخـصي ومـا
وجـدوا في جـيـبه حــ قـتـلـوه اكـثـر
من بـقـايـا ديـنـار ولم يـزد عـدد افراد
وبنى حـمـايـته ومـرافـقـيه عن عـشـرة
ا في اربع سـنـوات مـدنـا†(الـيـرمـوك
لضبـاط الثورة الـشعلـة..) وبنايات
مـديـنـة شـاهـقـات( وزارة الـتــخـطـيط
الطـب...)فاقـتدى الـناس به وانـتعش
الـضـمــيـر..فـيـمـا احلــكـام احلـالـيـون
مــنــحــوا انــفــســهم رواتب خــيــالــيـة
وصـــار حتـت تـــصــــرفـــهم فــــوق مـــا
يتـمنـون..وهم اذا بنوا نـهبـوا حصة
األســد..فــنــافــورة صــغــيــرة بــنــاهــا
ليار دوالر!! محافظ بغداد األسبق 
حــــسـب تــــصــــريـح مــــحـــــافــــظــــهــــا
الالحق..وكان ب الناهب أصحاب
عـمائم ورجـال دين..وآخـرون صاروا
قـادة عـملـوا من الـقـبائح والـتـناقض
ب األقـوال واألفعـال والسـخرية من
الـــنــاس والـــضــحك عـــلــيـــهم ونــكث
الـوعــود وخـلق ازمـات تـشـغـلـهم عن
مــــآسـي حــــيــــاتـــــهم.وفـي زمــــانــــهم
ـقـراطي وصل عدد من هم حتت الد
خط الفـقر  6,4ملـيون عـراقي حسب
ـركـز الـوطـني حلـقـوق االنـسان في ا
آب .2013وكـــان رئــيس احلـــكـــومــة
اعلن ان لديه مـلفات تدين سـياسي
ومـسـؤولــ كـبـار بـالــتـورط بـفـسـاد
مـــالي واداري اذا كـــشــفـــهــا انـــقــلب
تاله سلفه عاليها سافلها..وما كشف
الذي وعـد بضرب الـفاسـدين بيد من
حـــديــد ومــا ضــرب..فـــأيــة ضــمــائــر

 .. طاعةً ألمرِ الرَّحمنِ بِصِلةِ الرَّحِمِ
ُـبـتَـسَمِ ,ذاتَ أنـشـراحـةٍ في الـصـدرِ زُرتُ َخـالـتي ذاتَ أشـراقـةٍ في ا

تزيّنُها ,والَوجهُ بِبَشاشةٍ مُرتَسَم. 
. نَديَّة هي بعُـقودٍ ثَمانيةٍ ,ال وجهُـها مُزَخرَف واليَدانِ بِـفَيرُوز مِن وَشَمِ
. . ذاتُ نَـكهةِ ريفٍ حَـنونٍ أَصيلٍ أشمّ تَعـرِفُ الكبـائِرَ إال حـظَّاً من لَمَمِ
نِـصفُ قرنٍ لـها في بـغدادَ ,دارِ الـعِزّةِ والـكَرمِ ,ومَـا فارقَـتْهـا نَكـهتُـها
ُــعـتَـصَم. ولــقـد أقـسَـمَتْ أنَّ وهي صِـبــغـتُـهـا وهي األصـلُ عِـنـدَهـا وا

. صِبغاً ما وَطِىء إظفرَها واُذُنَها كانَت في صِراعٍ مع النَغمِ
إن ـسْتَدْلَلتَ عن دارِ صَديقتي اخلَالة قَالوا: آوه!

? ُحتَشِمِ َحجُوبةِ ا سَنَدُلُّكَ ,أَوَ تَقصِدُ بَيتَ ا
رَصِـيدُ خَـالَـتِي (طُـرفة) يـتـيـمةُ ,سَـمِعـتُـهـا مِنـهـا عَـدَدَ مـا على األرضِ
نَجَم! طُـرفة ثُقلُـها دَمّرَ ما في (غيـنيس) مِن سِجلّاتِ وكل رَقَم ,عَـتيقة

أقدمُ من آمونَ ومِن كُلِّ تأريخٍ وقِدم.
. مَا فَتِأت تَقصِفُني بها كلَّما زُرتُها طَلباً لألجرِ وَمزيدٍ من النِعَمِ

. قَذَفَتني بها البارحةَ غَفرَ اللّهُ لِكلينا وأعاذَكم من شِرذماتِ الهَرَمِ
تَـقصِفُني هي  ,فَتُـقَهقِهُ وَحدها بِـقهقةٍ مُـتَسارعةٍ كَأنَّـها تَقذِفُ احلِمَم!
فَال يـنـفعُ مَـعَـهـا لَجَم ,وال تَـجـاهِل أو تَـخـاصُم وال قَـسَم ,أو حـتى إن
رَمـاها جَلـيسُها بـوابلٍ من الشَّتمِ ,فَـضِحكتُـها أمواج ال تَهـدأُ إلّا بعدَ

ةِ خافِقِها وإفرَاغِهِ من الزَّخَم ! هَز
خالتي ال إثمَ لها  ,بل أثمُ جَليسِها أنَّهُ تَجَرَأ وألَهوَالِ طُرفتِها إقتَحَم.
ريدة وبِظُلمِها أنا أصَغرُها بِثالثةِ عُقودٍ ومُغرَم أنا بطُرفتِها الفريدةِ ا
ُمِل لِـطُـرفـتِـهـا مُـدَمدَمٍ والـسَّـأم.وسِـرُّ غَـرامي كـامِن في لَـذَّةِ سـردهـا ا
مُشَرذَم ,في قَهقَهاتٍ مُذَبذَبة ,ودُموعٍ مُصبصبة ,وأكـتافٍ لها مُكَبكَبة

تَرقُصُ معها حتى خاصرتُها وطياتُ الشَّحَم !
عحبي!

إنَّـهـا ال تُـبـالي بِـمَن أحـاطَـهـا ,أضَـحِـكـوا أم اُصـيـبـوا بِـقَـهـرٍ أو حـتى
بِسَقَم!

مُحَدِّق بِبَصري ونَاظر لها بوَجهٍ باسِرٍ آسِرٍ بسَأم:
أوَ يُعقَلُ هذا خَالتاه !

ثم..
َ عَجَبٍ و أرَانيَ أجنَـرِفُ ضَاحـكاً مع شَاللِ قَـهقَـهاتِـها ,وتَـائِهاً مـا ب

. نَدَمٍ
َالمةٍ على زيارتي لها وبِتَوبِيخٍ وشَتَم. وألختِمَ جولتي 

صَديقتي اخلالة جذورُها من هُناك..
من زَمانِ الـطِّيبِ و النَّقاهةِ وأطيافِ الشَّـجَن. زَمانِ البَسمَلةِ واحلَوقَلةِ

والتَّوَكلِ والسَّكَن.
زمانِ الـعِزَّةِ لِلـرُوحِ وجَبـيِنِهـا والشَّـاربِ واللَّحىً. زمـانِ العُـنفوانِ رَغمَ

كلِّ قَحطٍ وحَزَن .
زمـانٍ يَـعـشَقُ الـضّـادَ  ,يَـمـقُـتُ كلَّ حَـرفٍ بِـلَـحَن  ,يَـبــغُضُ كلَّ رذيـلـةٍ

وتقليدٍ للغرب ساذجٍ حتى بِصُندوقِ الكَفَن.
زمان يَقشَّعِرُ بَدنُهُ مِن لفحاتِ غِلٍَ و نفخاتِ ذُلٍّ وعريٍّ ولَّعَن .

َـا تَــغــيّـرَ وألزدادَ تَــشَـبُــثـاً ) ولـوعَــلِــمَهُ  ذاكَ زمــان مـا عَــرَفَ (آيــفـونــاً
بصَحرائِهِ وبِعِطرٍ الوَطَن !

أعلمُ ألّـا رَغبَةَ لكم لِسماعِ طُـرفَتِها ? نعم.. لكـنّي سَأتلُوها ومالكم من
قالٍ محـيص..إنتِقاماً ووَفاءً لتَـهدِيدي بِفَضحِها عـلناً في الصُّحفِ و
وتَــفَـضَّـلـوا رخـيص ,فـصَـابِــروا وأصـبـرواا عـلـى رنـيـنـهــا الـعـويص 
فـسـمَعُـوها بـعد تـشذيب وتـلخيص ,أبـقى جثـمان الـطرفـة هوَ هو فال

تقليص وال تنقيص :
(طَـلبَ اجلَابي  –وهـو مُحَـصِلُ األجـورِ في حافـلـةِ نقلٍ  –األجـرةَ مِن
عَجـوزٍ تَجـلِسُ في طَسـتٍ لهـا دَاخلَ احلافـلةِ ? رَمَـقَتْهُ الـعَجـوز بنَـظرةِ
عَـجبٍ ورَدَّتْ : لـيُـسـامِـحُكَ الـلهُ بُـنَيّ  ,أفي طَـسـتي قـاعِـدةُ أنـا أم في

حَافِلَتِك !).
ال قَهقَهةَ رجاءً ,إنّه ثأر بيني وب صَديقتي اخلالة .
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عَالمَ الـغُرُورُ يَـاصَـاحـبي عَالمَ ! وَما مِـن فَاعِلٍ إلّـا وَضَـمِنَ مِن حِـبالِ
َوَاهِبِ من حَـبالِـها حَـبله! أفَـماعَـلِمتَ أنُّ الـغُرور حَـالِق وغَالِق خَلّـاقِ ا
إن أَسدَلَ دُجَى سَدلَه ? وَإنَّما نحنُ نرمي من مِنحٍ أكتَالَها لَنا الوَهَّابُ
تــقـديـراً بِــكَـيـلِه .  نـحـنُ لَن نَـقـرَبَ غُـروراً ,وَأنّى لَـنـا أَن نَــطـرقَ سُـبُـلَهُ
فَـنـغـرقَ في جُب جَـهـلِه !مَـا كُـنّـا لِـنَـدنـو ونـرتـدي ثَـوبَ غُـرُورٍ في رَبِـيعِ
عُـمُـرٍ,أَفَـنـحـنـو ونَـهـتَـدي إلـيه في وَدِيعِ كَـهـلِهِ?  ولِـمَ الـتـفـاخـر! ال فَـخرَ
لِـآدَميّ إِن رَمَى مِن نِـبَـالِ اإلبـدَاعِ مَـا شَـاءَ مِن نَـبلِه  ,فَـذا لَـبِـيب أُنـبِتَ
مَـجدُهُ في قِـيادَةِ شَـعبٍ بِحِـنكَـتِهِ وَ قَولِهِ  ,وذا نَـجيب أُخـبِتَ وَجدُدُ في
ٍ فكَـانَ حَظُّـهُ وكانَ كِـفلُه  ,وَذاكَ فَـاعِل جُـعِلَ عَـيشُهُ في إبـتِكـارٍ رَصـ
عَــضُـدٍ يَـحـرِثُ فَــيَـقـطِفَ ثِــمَـارَ شَـتـلِه  ,وَذاكَ شَـيـخ أُركِسَ رغـيـفُهُ في
َ سبَابَةٍ وَإبهَامٍ مَـنجَمِ فَحمٍ وأورَثَ ضّيمَهُ شِبلَه  ,وَآخَـرُ في فُسحَةٍ ب
ومِن رَسمِ لَـوحَةٍ كَانَ دَخلَه  ,وَآخَـرُ رِزقُهُ كَمَنَ في مُدَاعَبَـةِ كُرَةٍ بِيَدِهِ ,
ٍ  فَتارَةً ينشِدُ بِها مِن أو بِأطراف رِجلِه  ,بَل ويَـكمَنُ في حُنجُرَةِ إمر
شَـدَا التُّراثِ وَطيبِ أَصلِه ,وتـارَةً يحشِدُ بِـها آهَاتِ الـغَرامِ في جَفوَتِهِ
ووَصـلِه .  وَلو أَنَّ إبنَ آدَم نَـقَّبَ في تِرحَـالٍ وَحِلهِ  ,في الـبِالدِ لِيَـأتيَـنا
بِـغُالمٍ كَغالمِ (سِينا) في عِلمِهِ وَ بَذلِه  ,أو بِـفَتىً كأبن (آينشتاين) في
ٍ كــأمــر الـقــيس في قــافــيـتـه وزجـله ,أو إلــهــامِهِ وَفَــتـلِه  ,أو بــإمـر
بِحُـنجُـرَةٍ إلمٍّ كَلـثومَ تُـجَذرُ في آهـاتِ النَّوى أجَـلَهُ ووجلَه  ,وتُـحَذرُ مِن
ُـر) وثَـمـلِه  ,أو بِالعِبِ كـرَةٍ جَــعَلَ إسـوَارَهُ من لـؤلـؤٍَ (كَـأسِ الـفــراقِ ا
ـاسِ حـجـلَه  ,لَـمَـا إسـطَـاعُـوا سَـبـيالً ولَـو أُلـهِـمُـوا جـدَّ السَّـعي ومن ا

قُرُوناً وَغَادَرُوا هَزلَه .
كُلٌّ مُسَيَّر في رفضِ شَائِكَةٍ وفي نَفضِ فِعلِهِ ..

كُلٌّ مُخَيَّر في حِفظِ حِياكَةٍ وفي نَقضِ غَزلِهِ .
كُلٌّ رَفسَةٍ وكُلُّ فَطسَةٍ هي عَطسَة قَدَرٍ تَتَفَيَّأُ أنوَارَ (كُن) وظِله.

رُفِعَ القَلَمُ !
, فَـعَالمَ الــغُـرُور يـاصـاحـبي عَالمَ? وَعَالمَ تَـبــجـيلُ جـدٍّ رَمِـيمٍ تَـفَـاخـراً
وبـأثـارَتِهِ علـى ظَهـرِهـا تَتَـبَـختَـر ! وعَالمَ تَـدمـيرُ نِـدٍّ  بِـدرهَم تـستَـمـلِكُه
ألجَلٍّ مُسَـمىً ومِن كَثرَتِه تَـتجَبَّر ! وعَالمَ تَـحقِيـرُ ضِدٍّ بِرِداءٍ تَسـتَهلِكُه
مَا كُـنتَ مُبدِعَ نَسـجِهِ بَل بِهِ سوفَ تُقـبَر ! وعَالمَ تَصـعِيرُ خَدٍّ بِـمَركَبَة
تَـسـتَـقِـلُّـهـا مـا كُـنتَ مُـهَـنـدِسَ مُـحَـركـهـا وبِـهـا تَـتَـحَـبَـر!إنَّ الـذي نَـسَجَ
وَهَنـدَسَ لَن يَفعَلها أنَّ سُنبُلَتَهُ مَألى فَانحَنَت بِتَواضِعٍ أكثَر وَسُنبُلَتَكَ
جَـوفَـا  فَـشَـمَخَـت كَعِـجلٍ أعـوَرٍ أبـتَـر! هَـلّـا إغـتَـرَرتَ عَـلـيـنـا بِـشَـهِيـقِكَ
والزَّفـير وبِـهـما يـا صاح  تَـتَكَـبَر? ال عـليكَ  ,فـغُروركَ الضـررَ فيهِ وال
ضرار ,وإنَّمـا هو كـتَنَـططِ عِـجلِـنا األعـورِ األسمَر ,وإنَّ لَـأشَدّ الـغَرورِ
ُـنـتَهى هيَ نَكَـاالً ذَاكَ الّـذِي تَسـلّقَ كَـتفَ ذِي عـمَامَـةٍ فَـظَنَّ أنَّ سِدرَةَ ا
َـوضِعُ الـذي أولَدَهُ  ,وأنَّ الـقدُّوسَ خَـصَّهُ مِن لَـدُنّه بِـوِسامٍ فَـأقـلَدَهُ , ا
وألّـا مَـنـجَـأ وال مَلـجَـأ إلّـا بِوجـهَـةٍ شَـطرَ مُـعـتَـقَدِه  ,وأنَّ بِـيَـدِهِ صـكوكُ
مَغـفِرَةٍ وَأنَّهُ مُنِحَ مَفاتِح الفِردَوس وَحدُه ... فَمَا أَحمَقَه ! وَماأغفَلَ مَن
إتَّبَـعَهُ ! وَمـا أَبـلَـدَه ! ولـكن.. إن لَـقِـيَكَ مَـغـرُور يَـاصَـاحبي  ,فَـال تَقسُ
عَـلــيِهِ ألنَّ الـرِفقَ بــاحلَــيـوَانِ كــانَ أمـراً من الــرَّحـمـنِ مَـقــضِـيَّــاً أنـزَلَهُ
فَأخـلَدَه. فسَالمُ لِذِي جاهٍ تَهَلّلَ بَـشَاشَةً وَ سَالمُ على التّوَاضِعِ وأَهلِهِ

وَلَما تَذَلّلَ ,فَلوالهُ لَمَا تَكَلّلَ إِرثُ عِلمٍ وَنَهَلَ النَّاهِلونَ مِن نَهلَهِ  ,
صَـهيلُ فَـهمٍ ويَا لِـبَهيـجِ صَهلِه  ,وَلوالهُ لَـمَا تَـظَلّلَ أَفـيَاءَهُ تِلـمِيـذ فَتَدَللَ

مُستَطعِمَاً ثِمَارَ سَهلِه!
×××××××××××××

(كُتِبَ النَصُّ إثرَ حُضُور مؤتَمَرٍ مُمِل

واي ضــمــيــر تــتــولـى أمــور الــنــاس
ــال الــعــام وهم يــصــمت عـن نــهب ا
الـذين يعـلنـون انهم يـقتـدون بسـيرة
الــنــبـي (ص)الــقــائل:لــو أن فــاطــمــة
ســرقت لـقــطـعـت يـدهــا.وحـال كــهـذا
ـسـؤول ال يـشـعر صـار فـيه ضـمـير ا
ــــعــــانــــاة الـــنــــاس وفــــواجـــعــــهم
الــيـــومـــيــة..جـــعل الـــعــراقي يـــقــول
ـسؤولون بال ضـمير لنـفسه:ما دام ا

فليذهب ضميري الى اجلحيم.
لـقــد اوصــلـتــنــا مــتـابــعــتــنـا الى ان
الـضــمـيــر الـعــراقي مـرّ في الــسـتـ
األولى سـنــة األخـيـرة بـثالث مـراحل
ـيز بـ احلالل واحلرام كـان فيـها 
والــثــانـيــة:اخــتـلط ويــخـاف احلــرام
عــلـيه فــيـهـا احلـالل واحلـرام ودفـعه
الـــتــشــوش الى ان يــتـــجــاســر عــلى
والـــثـــالــثـــة:صــار ارتــكـــاب احلــرام 
ارتكاب   فعل احلـرام عاديا بعد ان
شــاع الــفــســاد ..امــا الــرابــعــة فــقــد
حذرنا منها (ان بقـينا عنها غافلون)
ومـا استـجـابوا فـاوصلـتـنا الى انـنا
(اســـتــوحــشــنــا طـــريق احلق لــقــلــة
ن فيهم مثقفون باعوا او سالكيه) 
خـانــوا ضــمـيــرهم االخالقي لــيــنـعم
عـلـيه سـلـطــان كـان قـد بـاع ضـمـيـره
ألجـــنـــبي..وتـــلـك هي مـــهـــمــة وزارة
ـــقـــدس هـــو الـــثـــقـــافـــة ان جتـــعل ا
الــوطن..وتــعــيــد احــيــاء الــضــمــيــر
وحتـتـضن مــثـقـفي احلـقــيـقـة..فـبـهـا
تـكون الـثقـافـة قد مـارست دورها في

بناء األنسان والوطن.

{ مؤسس ورئيس اجلمعية النفسية
العراقية
{ أم عام جتمع عقول

بغداد
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نتدى األكثر سـمعة واالكثر نشاطا ا
في محافظة البصرة.

{ لك كــــتــــابــــات في مــــجــــال الــــشــــعــــر
والـصحـافـة اين يـجـد داود الـفـريح نـفسه

ب كل هذا التعدد? 
- انــــا اعــــيـش مع نــــفــــسـي صـــراع
داخلي كـيير مـرة يغـلب الشعـر عليه
فـاكـون شـاعـرا وتـارة يــغـلب يـغـلب
الـســرد عـلــيه فـاكــون قـاصــا وتـارة
اخــرى يــغـلـب االعالم عــلــيه فــاكـون
صحـافيـا باخـتصـار انا ال اسـتطيع
ان انحاز الي صفة من هذه الصفات
ن اطالقـا - انـا فقـط الوح بـالـنـصر 

يغلب في ذلك الصراع. 
ا انك تكتب في مجال االعالم {  طـيب 
والـصحـافـة كـمـا وتـكـتب في مـجال االدب
هل اخــــذت الـــــصــــحـــــافــــة من ادب داود
الـفــريح ام اخـذ االدب من صــحـافـة داود

الفريح ?
- انـا اشـعــر ان الـصـحــافـة اضـافت
لـالدب مـــــثــــــلـــــمـــــا اضـــــافـــــة االدب
لـلـصـحـافـة ولـم يـأخـذ هـذا الـتـنـوع
مــني ســـوى وقــتي النـك الــيــوم كي
تـكـون اديـبـا نـاجـحـا يـجب ان تـكون

صحفيا ناجحا كما اتصور
{ طـيب كيف تـقيم مـسيرتـك االدبية واين

تضع نفسك وسط زحمة هذه االسماء?
-طبعا انا ال استطيع ان اقيم نفسي
انا اقومـها فقط كمـا وال استطيع ان
اضــعــهــا فـي خــانــة مــعـــيــنــة قــد ال
اسـتـحـقـهـا حــقـا النـني ارى نـفـسي
مــازلت في بــدايــة الــطــريق - لــست
معترفا على نفسي فيما اقول لكنني
اقول احلقيقة حتى لو كانت اعترافا
عــلى الـــنــفس. "انـــا من االشــخــاص
الـذين يـؤمنـون ان الـتقـيـيم يأتي من

قابل ال من صاحب الشأن نفسه" ا
ا ان الـكتابة هي رسالة انسانية كما  }
يعـبر عنـها برايك هل ان الكـتابة يجب أن

وان االمـــســــاك بــــاحلـــركــــة يــــعـــني
األمـــــســــاك بـــــاحلــــيـــــاة ولـــــعل ذلك
مايـشعره بـالرضـا بأستـمرار وكانت
ثمرة هذه التجربة اصدار مجموعته
الـقصـصـية الـبكـر ( شـيري فالوين )

سألناه :
ــقـــولــة ان تـــكــون اديـــبــا { انت تــؤمـن 
ناجـحـا معـنـاه ان تـكون صـحـفـيا نـاحـجا
كي تـسـوق نتـاجك االدبي حـدثـنـا عن هذا

التالزم بتجربتك ?
- ان تختار ان تكون كاتبا هذا ليس
بــالــهــ اطالقــا امــا ان تــخــتـار ان
تــكــون كــاتــبــا شــامال فــهــنــا تـكــمن
الصعـوبة  النك ملـزم بان تاتي بكل
قـواعد اجـناس الـكتـابة امـا ان جتد
نـفـسـك في الـكــتـابـة دون ان تــخـتـار
جـنـسـا منـهـا فـمن ذلك ينـبـثق الـنور
كـله.وهـكذا عـرفت كـاتبـا وصـحفـيا .
مـثــلـمــا عـرفت قــاصـا وشـاعــرا فـفي
مجال الصحافة فأنا عضو في نقابة
الصـحفـي ومؤسس لـتجـمع شباب
الـصحـافة وعـملت رئـيسـا للـتحـرير
في جـــريــــدة اخلــــصـــيب ومــــديـــرا
لتحـرير مجـلة العـمران ومحررا في
جــريـــدة االضــواء وأواصل عـــمــلي
صـحـافيـا في وكـالـة الـسنـدبـاد . اما
في مـجـال الـشـعـر فـقـد اشـتـركت في
عـــدد من الــقـــراءات .. داخل الــوسط

االدبي بصفة "شاعر
اما في مـجال السـرد فقد تـميزت في
اسـلــوبـي الـســردي فـي نـقـل احـداث
الواقع ويـوميـاته من خالل اصداري
مـجـمـوعـة ســرديـة بـعـنـوان "شـيـري
فالوين" وحظت اجملـموعـة باشادات
ـهـتـمـ كـثـيـرة لـعـدد مـن الـنـقـاد وا

بالشأن االدبي.
ولــــدت في الــــبـــصــــرة عـــام 1988و
ـثــقـفـ اسـست مع مــجـمـوعــة من ا
مـــنــتــدى الــســيــاب الــثــقــافي وهــو

ان ميزة داود الفريح السردية تكمن
في قـدرته على حتـمل االنتـظار فـهو
ـهـنــة سـائق تـكـسي بـدوام يـعـمل 
و مـعرفته بالعالم كامل مكنت من 
ومـن ثم اســـتـــطـــاع ان يــــنـــقل تـــلك
ـعـرفـة وبــشئ من الـتـفــصـيل عـبـر ا
وحـدات سـرديـة واقـعــيـة وبـسـيـطـة
تنـفرد بـتأمل وتـفسـير األحـداث فما
ا تـعـلمه تـعـلمه مـنـها اهم وأكـثـر 
مـن الــــقــــراءة ذاتــــهــــا والســــيــــمــــا

مـاتــخــتــزنه ذاكــرته مـن احملـاورات
العادية ب الناس وهي واحدة من
ادوات الــكــتــابــة لــديه ومــتــعــة من
مــتـعـهــا مـؤســسـا لــوجـهــة سـرديـة
جتـــــاور االحــــداث وتـــــســــتـــــطــــيع
ــكـان والـزمـان تـلك حتـريـكـهـا في ا
ـليئة بالتوترات األحداث اليومية ا
األنـســانـيـة ومـقــدرة الـتـمــيـيـز بـ
اخلـيـر والــشـر فـاحلـركــة في نـظـره
هـي احلـيـاة نـفـسـهـا سـواء بـسـواء

حتـــاكي مـــشــاكـل الـــواقع وتـــتــطـــرق الى
احللول واين تضع كتاباتك من ذلك?

-نـــعم يـــجب ان تــكـــون كـــذلك وقــد
اهتمت كـثير من الـكتابات لـكثير من
بــواقع اجملــتـمع وســاهـمت الـكــتـاب
ايـضـا في ايـجـاد بـعض احلـلـول له
لــــكـن ال اســــتــــطـــيـع ان انــــسب ذلك
لـكـتـابـاتي فـهـو حق عـام ساهـم فيه
اجلـمـيع لـذا فـانـني اضع نـفـسي من

ساهم فقط. ضمن ا
ـساهم في تأسيس منتدى { انت من ا
الـسـيـاب الثـقـافي فـي ابي اخلـصيـب وقد
ـنتـدى جنـاحه وشـهرته من خالل كـسب ا
ـتـواصل هـل حـدثـتـنـا عن هـدف عــمـلـكم ا
نتدى ومن هي اجلهات الداعمة تأسيس ا
لنـشاطاتكـم الثقافـية خاصة بـعد انضواء

نتدى حتت مسمى احتاد االدباء ? ا
-نـــعـم في الـــســـابع من مـــايـــو عـــام
 2016اجـتـمـعـت نـخـبـة مـن مـثـقـفي
وكــــتــــاب قــــضــــاء ابـي اخلــــصــــيب
لـتـأسـيس مـلـتـقى الـسـيـاب الثـقـافي
وفي الــرابع من نــيـســان عـام 2017
بــعـد قــرر االعـضــاء االنـضـواء حتت
خيمة االحتاد باسم "منتدى السياب
ـنتـدى الى تـأهيل الـثـقافي" يـهـدف ا
بيت الـسياب ثـقافيـا من خالل اقامة
النـشاطات والفـعاليـات الثقـافية فيه
لــكــون الـســيــاب يـســتــحق االحــيـاء
والـــتـــجـــدد وجــــعـــله رمـــزا ومـــزارا
للـمبـدع امـا عن الدعم فـلم نكسب

عنوي. من االحتاد سوى الدعم ا
{ لـقــد قــرأت مــجــمـوعــتك الــقــصــصــيـة
"شــيــري فـالوين" بــتــمـــعن ونــشــرت رأيــا
نـقـديـاعـنهـا حـدثـنـا عن فـكرة طـبـاعـة هذا

نجز ومضمونه? ا
طـبعـا جاءت الـفـكرة لـطبـاعة شـيري
ـسؤلية جتاه فالوين من شعوري با
ذاتي وذات اجملتـمع وانه لزامـا علي
كــكـاتب ان اقــدم مــنــجـزا اخــلــد فـيه

شـواهـد ويـومـيـات مـديـنـتي فـقـدمت
شــــيــــري فالويـن وهي. عــــبــــارة عن
يـومــيـات ســائق تــكـسي وان نــتـاج
هـذا العـمل جاء نـتيـجة لـعمل دؤوب
وجـــهــــد مــــتـــواصـل قـــارب الــــثالث
ســـــنـــــوات مـن الـــــعـــــمل الـــــيـــــومي
فحاولت ان انقل اجلانب تواصل وا
ـهـنـة الـتي اصـبح االيـجـابي لـهـذه ا
يـتـنـافس عـلـيـهـا اغـلب الـشـبـاب من

عاهد والكليات. خريجي ا
{ هل هـنالك اجواء خاصة يـعيشها داود
في كــتــابـــة جــنــسه االدبي كـــمــا يــعــيش

الشاعر اجواءه في كتابة القصيدة ?
-ال لـيس لهـذا احلد . انـا اكـتب متى
مـااشـعـر بـلـحـظـة الـكـتـابـة . لـكـنـني
احـتـرم واقـدس هـذه الــلـحـظـة حـتى
انـــني احـــيـــانـــا اغـــلق هـــاتـــفي عن
االزعـــاج او اخـــتـــلي عـن ضـــوضــاء
ـنـزل . النـني وصـخب االطــفـال في ا
اســتـلــهم كل افـكــاري ومـفـرداتي في
التعبير عما اكتب . وهذا مايجعلني

منطلقا محلقا في سماء خياالتي.
{ مــاهي الـغــايــة من الـكــتــابـة عــنـد داود

الفريح ?
- انـا اعـتـقـد ان غـايـتي مـن الـكـتـابة
هي غــايـة كل مـا يــسـكن في فـكـر اي
كاتب وهي رغبة االنسان باخللود -
لـكــنـنـي في ذات الـوقـت اتـســائل مـا
ـــوت مـــتــــعـــة اخلــــلـــود بــــعـــد ان 

االنسان?
ـــشــهـــد الـــثــقـــافي في  { كـــيف تـــقـــيم ا

البصرة? 
ـشـهـد الـثقـافي في الـبـصـرة جـيد -ا
والــنـــشــاطــات في الــبــصــرة جــيــدة
والبـصرة تسـتعـيد القـها واصالـتها
بــعـد ان حــاولت سـنــوات الـظالم ان
تطمس هويتها بفضل وخبرة وعمل
اهلهـا اخمللصـ باختصـار البصرة

مكتظة باالبداع .
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البصرة

داود الفريح

مبنى وزارة الثقافة والسياحة واالثار

(ويحمدون الله ويشكرونه) عليه!
يــعـــمل الالوعي وســيـــكــولـــوجــيـــا
اجلمـعي على اشـاعة ثـقافـة تقديس
الــشــخــصــيــات وصـــنــاعــة الــبــطل
االســـــــتـــــــثــــــنـــــــائـي والــــــقـــــــائــــــد
وتــفــضـي بــالــضــرورة الى األوحــد
عــبــر أهــازيج  صـــنع الــدكــتــاتـــور
وطقوس تظاهرات وترديد شعارات
تــثـيـر انــفـعــاالت الـتــوحّـد بـالــبـطل
هم من وتـألـيه الـقـائـد.والـعـراقـيـون
أكــثــر شـعــوب الــعـالـم اسـتــخــدامـا
لــلــشــعـــارات الــتي تــمـــجــد رئــيس
الـــــــــدولــــــــة.فــــــــفـي الــــــــعــــــــصــــــــر
اجلمـهوري(1958وما بـعده) رفعت
اجلـمـاهـيـر مـئـات الـشـعـارات لـقادة
كــانــوا مــتــنــاقــضــ في صــفـاتــهم
وادارتــــــهـم لـــــــشــــــؤون الـــــــنــــــاس
بـدءا من عبد الـكر قاسم والوطن
مــرورا بـصـدام حــسـ وصـوال الى
الــســيــد مــقــتــدى الــصــدر(الــســيــد
وقـبــله من اطــلــقــوا عــلـيه الــقــائــد)
لــقب(مـخـتـار الـعـصـر!) الـذي اشـاع
ثــــــقــــــافـــــة (صــــــارت عــــــدنـه ومـــــا
وحول الـفـسـاد من ثـقـافة نـنـطـيـهـا)
مـجـتــمـعـيـة كـانـت تـعـدّه خـزيـا الى
وتـــنـــظـــيـــره ان ثــــقـــافـــة شـــطــــارة
ـقــراطـيـة ال تــعـنـي مـحــاسـبـة الــد
الــفـاسـد والـسـارق!..وثـقـافـة الـوهم
واأليــهـــام لـــثــمـــان ســـنـــوات..فــهل
سـتتـمـكن وزارة الثـقـافة من اشـاعة
قدسـية الفـكر والتـنوير الـثقافي في
زمـن حــــــــــــــكـم احــــــــــــــزاب االسـالم
الــسـيــاسي? ان االجـابــة غــالـبــا مـا
ــســتـطــاعــهـا)..ف تــكـون(ال لــيس 
الــتــركــة ثــقــيـــلــة وقــد تــوالى عــلى
امـــــــورهــــــا  مـــــــتـــــــعــــــصـــــــبــــــون
مـتخـلفـون بيـنهم من مـحاصـصون
كـان فـي سـلك الـشـرطـة!.لـكـنـنـا نرى
انــهــا تـــســتــطــيع ان تــخــرج وزارة
الـثـقـافة مـن سـكـة الـدوغمـاتـيـة الى
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كـانت الـدكــتـورة شـيـري تــيـنـبـيـني
والــدكــتــورة جــودي مــيــكــوفـيــتس
Lon- ضـيـفـ حـديـثـ عـلى قـناة
 ? donReal.tvوأجــرت مــقـابــلـة
Lon- مع بـــريـــان روز. كـــان عـــلى
 donReal.tvمـــؤخــــرًا تـــطـــويـــر
مــنــصــة الــفــيـــديــو اخلــاصــة بــهم
Face- لـلـتـغلب عـلى الـرقـابـة على
Google YouTube وbook 
Brian  حـيـث يـقـوم بـريـان روز? 
  Roseفـي كـــثــــيــــر من األحــــيـــان
ـقـابـلـة األطـبــاء والـعـلـمـاء الـذين
تــــرغب وســــائل إعالم الــــشـــركـــات
وشـركــات األدويـة بـشـدة في فـرض

الرقابة عليهم.
رأت بشكل لقد أبرزنـا عمل كلتـا ا
مـــتــكـــرر هــنـــا في أخــبـــار تــأثـــيــر

الصحة.
حــصـلـت جـودي أ. مــيــكــوفــيـتس 
دكتوراه  على درجة البكالوريوس
من جامعـة فيرجيـنيا ودكتوراه في
الـكيـمـيـاء احلـيـوية والـبـيـولـوجـيا
اجلـــزيـــئـــيـــة من جـــامـــعـــة جــورج
واشــنــطن. في مــا يــزيـد قــلــيالً عن
عـــشـــرين عـــامًـــا  ارتـــقت من فـــني
مــخــتـبــر مـبــتـد لــتــصـبح مــديـرة
ــضـادة مــخــتــبــر آلــيــات األدويــة ا
ــعـهــد الـوطـني لـلــفـيــروسـات في ا
للـسـرطـان قـبل مـغـادرتـهـا لـتـوجيه
بـرنـامج بـيـولــوجـيـا الـسـرطـان في
EpiGenX Pharmaceuti-
 calsفـي ســــــانــــــتــــــا بــــــاربـــــارا 

كاليفورنيا.
نشرت أكثر من  50بحث علمي.

حتـدثت الـدكـتـورة مـيـكـوفيـتس عن
احلـــقــــيــــقــــة حــــول االســــتــــخـــدام
االحـــــتــــيـــــالي ألمـــــوال األبــــحــــاث
احلـكـومـيـة  وتــسـويق اخـتـبـارات
الفيروسات غيـر الدقيقة  واحتيال
ـلوثة  ميـديكـير  وإمـدادات الدم ا
ـــرتـــبط بـــالــلـــقـــاحــات والـــضــرر ا

واجلدول الزمني إلدارتها.
أظـــهــــر بـــحـــثــــهـــا كــــيف تــــرتـــبط
الــفـيــروسـات الـقــهـقــريـة بــطـاعـون
األمـراض احلديـثـة الـتي تؤدي إلى
إفالس نـظـام الرعـايـة الصـحـية في

تحدة. الواليات ا
ألــقـي الــقـــبض عـــلـــيــهـــا دون أمــر
دة قـضـائي وحُـبـست في الـسـجـن 
 5أيام دون إتاحة الفرصة لكفالتها
كـــهــارب مـن الــعـــدالــة.  تـــدمــيــر

هنية. حياتها ا
 تـــوثـــيق قـــصـــتـــهـــا فـي كـــتــاب
"الـطــاعـون: الــبـحث اجلــريء ألحـد
الــــعـــلـــمـــاء عن احلــــقـــيـــقـــة حـــول
الــفـيـروســات الـقـهــقـريـة الــبـشـريـة
ـزمـن والـتـوحد ومـتالزمـة الـتـعب ا

وأمراض أخرى.
(كــتـاب د. مـيـكـوفـيـتس طـاعـون من

الفساد)
الـدكـتـورة شـيـري تـيـنـبـني طـبـيـبـة
ــيــة حــاصــلــة عــلى شــهـادة تــقــو
البـورد في ثالث تـخصـصات. وهي
مؤسس مركز  Tenpennyالطبي
الـتـكـامـلي  وهـو عيـادة طـبـيـة تقع
بـــالـــقــرب مـن كــلـــيـــفالنـــد بـــواليــة
Cours-  أوهـايو. تـقـدم شركـتـها
 es4Mastery.comالـــتــــعــــلـــيم
والـــتــدريب عــبــر اإلنـــتــرنت فــيــمــا
يـتـعـلق بـجـمـيع جـوانب الـلـقـاحات

والتطعيم.
استثمرت الدكتور تينبني ما يقرب
من  20عـــامًــا وأكـــثــر من 40000
ــشــاكل ســاعــة لــتــوثــيق وفــضح ا
ــرتـبـطــة بـالـلــقـاحـات. كــمـتـحـدث ا
ومـؤلف مــعـروف دولــيًـا  تــرجـمت
مقـاالتها الـعديدة إلى  15لغة على

األقل.
تـقـدم تـعـلـيـمًـا عبـر اإلنـتـرنـت حول
ـا يـكون مـوضـوع الـلـقـاحـات  ور
معسكرها التدريبي السنوي إلتقان
الـلـقاح هـو التـدريب األكـثـر شمـولًا
في احلـــقــيـــقــة حـــول الـــلــقـــاحــات

وجود في أي مكان. ا
كـانت الــدكـتــورة مـيــكـوفــيـتس هي
األولى التي تمت مقابلتها  وخالل
قـابلة  سألـها بريان روز عن تلك ا
لــــقـــاح  COVID-19الــــذي يـــتم
تـتبـعه بـسـرعة  حـيث قـالت بعض
شركات األدوية أنها ستحصل على

{ واشـــــنـــــطـن (أ ف ب) - في حتـــــد
للـبيت األبـيض ينـشر جـون بولـتون
كــتـــابــا يـــتــهـم فــيـه دونــالـــد تــرامب
بــارتـكـاب جتــاوزات تـتــعـدى قــضـيـة
أوكــرانــيـــا ويــؤكــد أن كل ســيــاســته
اخلارجية دوافعها سـياسية داخلية
كــمــا قـــال الــنـــاشــر اجلــمـــعــة.وكــان
ـسـتـشار الـسـابق لـدونـالد بـولـتون ا
ترامب لشـؤون األمن القومي وصانع

الـــســيــاســـات اجلــمـــهــوري احملــافظ
ــتــشـدد اســتــقــال من مــنـصــبه في ا
ـــاضي بـــعــــد خالفـــات مع أيــــلـــول ا
الـرئـيس األمــيـركي خـصـوصـا حـول
كـوريا الـشـمالـيـة وحـركة طـالـبان في
أفغانستان.وحـذر ترامب مطلع العام
اجلــاري بــولـتــون من نــشـر الــكــتـاب
ا أنه مـوجود في الـبيت األبيض طا
بيـنما أكـد محـامو الـرئيس أن أجزاء
ــعــلــومـات الــواردة في كــبــيــرة من ا
ذكـرات سريـة.لكن دار الـنشر كتـاب ا
ـن انـد شـوســتـر" قــالت إنـهـا "سـا
ستنشر الكـتاب الذي يحمل عنوان
"ذا رووم ويـــر إت هـــابـــنـــد: وايت
ـــكــان الــذي هـــاوس مــيـــمــوار" (ا
حــدث فــيـه ذلك: مــذكــرات الــبــيت
األبـــيض) في  23تـــمــوز.
وقـــالت في بـــيــان وزع
عــلى الــصـحــافــيـ
في إطـار حمـلـتـها
للـتـرويج للـكـتاب
"هذا هـو الكـتاب
الــذي ال يــريــدك
دونــالـد تــرامب

أن
تـقـرأه".وحس

ب البـيان يـقول بـولتـون في الكـتاب
"أشعر أنني حتت ضغط كبير يتمثل
بضرورة ذكـر قرار واحد مـهم اتخذه
تـــرامب خالل فـــتــرة عـــمــلي لـم يــكن
مـــــدفــــوعـــــا بـــــحــــســـــابـــــات إعــــادة
انـتــخـابه".وأوضــحت دار الــنـشـر أن
بولـتـون يوثق في الـكـتاب مـخالـفات
ارتـكــبـهـا تــرامب تـتـعــدى الـضـغـوط
التي مارسها على أوكرانيا للتحقيق
وقراطي جو بايدن مع منافسه الد
وأدت إلـى اتـــــــــــهــــــــــامـه مـن قــــــــــبـل
ــوقــراطـــيــ ومــحــاكـــمــته في الـــد
الــكــونــغــرس.واضــافت أن بــولــتـون
"يــقـــول إن مــجــلس الـــنــواب ارتــكب
ـارسـة إجـراءات الـعزل أخـطاء في 
عــبــر حــصــر االتــهــام بــشــكل ضــيق
بـأوكــرانـيـا بــيـنـمــا كـانت جتـاوزات
ـــا فــعـــله مع تــرامـب الــشـــبـــيــهـــة 
أوكـــرانــيـــا مـــوجـــودة عـــلـى نـــطــاق
سـيـاسـته اخلـارجـيـة بـالـكامـل".وقال
الــبـــيــان إن بـــولــتـــون يــتـــحــدث في
مذكراته عن "عـملية اتـخاذ القرار من
ــــتـــجــــانـــســـة قـــبـل تـــرامب غــــيـــر ا
شتتة".ويحيي الكتاب التساؤالت وا
عن سبب امـتـناع بـولـتون عن اإلدالء
بإفادته خالل محاكمة ترامب ان كان
يــعـتــقـد أن الــرئـيس ارتــكب كل هـذه

الــتــجــاوزات اخلـطــيــرة واخــتــيـاره
كــــتـــاب وبـــيــــعه بـــدال مـن ذلك.وقـــال
ـوقـراطي الذي الـنائب تـيـد لـيو الـد
عـمل بقـوة من أجل مـحـاكـمـة ترامب
في تــغــريــدة عــلـى تــويــتــر إن "جـون
ـــــوظف ـــــوذج ا بـــــولـــــتــــون هـــــو 
ـــدعي الـــذي لم يـــكــتف احلـــكـــومي ا
بــتــغــلــيب احلــفالت عــلى الــبالد بل
وضع أربــاحه اخلــاصــة قـبـل الـبالد.
رجل خـسـيس".من جـهـته دعـا والـتر
كتب أخالقيات دير السابق  شوب ا
احلكـومـة واصطـدم مع إدارة ترامب
إلى مـقاطـعـة كتـاب بـولتـون مـعتـبرا
أن شراءه "يـعـني دعم متـقـاعس خان
بـالده بــــرفـــــضه أداء واجـــــبه اإلدالء
بـشهـادة أمـام الـكـونغـرس".وبـولـتون
الـذي يــتـبـنى نــهـجـا مـتــشـددا حـيـال
روســـيــا عـــارض جتـــمـــيـــد الـــبـــيت
األبـيض مـساعـدات عـسـكـرية بـقـيـمة
 400مــــلـــيــــون دوالر مــــخــــصــــصـــة
ألوكـرانيـا في الـوقت الـذي كـانت فيه
قـــواتـــهـــا حتــــارب االنـــفـــصـــالـــيـــ
ــدعــومـ مـن مـوســكــو. وقــد اتـهم ا
مـعـسـكـر تـرامب في جـلـسـات خـاصة
بــــاتـــبــــاع ســــيــــاســــة "مـــهــــربي

مـخـدرات".وكان تـرامب
مــارس ضــغــوطـا
فـي اتـــــــــصـــــــــال
هـــــاتــــفـي عــــلى
الــــــــــرئـــــــــــيـس
األوكــــــــــــــرانـي
ـــيــر فـــولــود
زيــلــيــنـســكي
لـــــــيـــــــفـــــــتح
حتــــقــــيــــقـــا

بحق جنل جـو بايـدن الذي يـعمل في
شركـة للغـاز في البالد.وبـولتون (71
عــامــا) ســيــاسي مــثــيــر لــلــجــدل في
واشــنــطن مــنــذ فــتــرة طــويــلــة. وقـد
جتاوز الـرئيس األسـبق جورج بوش
االبن الــكـونـغـرس لــتـعـيـيــنه سـفـيـرا
ــــــتـــــحــــــدة في األ لـــــلــــــواليـــــات ا
تحدة.وهذا احملامي الذي درس في ا
جـــامــعـــة يــال دافـع بــشـــدة عن غــزو
الــعـراق خالل احلــمـلــة الـتي ســبـقت

احلرب وكان يدفع
بــاجتـاه قــصف
إيـــــــــــــــــــــران
وكــــوريــــا

الـشــمـالـيـة. ولـم يـكن يـبـدو مــنـاسـبـا
لــتـــركــيـــز تــرامـب عــلى الـــســيـــاســة
الـداخـلـيـة لـكن تـعـلـيـقـاته عـلى قـناة
"فـوكس نـيـوز" جـذبت الـرئـيس.ومـنذ
مـــغـــادرتـه الـــبـــيت األبـــيض امـــتـــنع
بولتون عن اإلدالء بتصريحات علنية
لكن تـسريـبات من كـتابه عـكرت سـير
مـحـاكـمـة تـرامب.وقـال تـشـاك شـومـر
ــوقـــراطــيــة في زعـــيم األقــلـــيــة الــد
مجـلس الشـيوخ الذي بـرأ ترامب في
طاف إن شهادة بولتون كان نهاية ا
ـــكـن أن تـــســــاعــــد في إقــــنـــاع
ـترددين بـعزل اجلمـهوريـ ا
الـــــرئــــيس.وكـــــان تــــرامب
وصف اتـهامـه في مـجلس
الـــنــــواب بـــأنه مـــؤامـــرة
مـعـتـبـرا أن الـضغـط الذي
مـارسه عــلى أوكــرانـيـا
ــــصـــلـــحـــة كـــان 
الــــــواليــــــات

تحدة. ا

لقاح بحلول هذا اخلريف.
تــنــاقـش الــدكــتـورة مــيــكــوفــيــتس
COVID- ســخـافـة إعــطـاء لـقـاح
 19لألشخاص األصحاء الذين من
ــرجـح أن يــكــون لــديــهم مــنــاعــة ا

طبيعية. وتقول:
لـــذا اآلن ســـتـــقـــوم بــــحـــقن عـــامل
جرثـومي في كل خـليـة في اجلسم.
ال أستـطـيع حتى أن أتـخيل وصف
ألي شيء بــخالف مــا قــد أعــتــبــره
الــــقـــتل اجلــــمـــاعـي عـــلـى نـــطـــاق

سيموت فيه  50مليون شخص في
أمريكا فقط من اللقاح.

شـاهد تـصريحـها الـكامل عـلى هذا
الرابط: 

https://
healthimpactnews.com/
2020/dr-judy-mikovits-

and-dr-sherri-tenpenny-a-
new-covid-vaccine-

could-kill-50-million-
people-in-the-u-s/

الـدكتـورة ميـكـوفيـتس هي جزء من
فيلم جديد يتم إنتاجه حتت عنوان
" ? "Plandemicومـقــطع دعـائي
يظهر شهادتها انتشر في األسابيع
األخــيــرة عــلـى الــرغم من اجلــهــود
ـبـذولة لـفـرض الـرقابـة عـليه  مع ا
بـعض الـتـقـديـرات الـتي تـخـمن أنه
ـا تـمت مـشـاهـدته من قـبـل أكـثر ر

من  20مليون شخص بالفعل.
لقـد تساءلت الـدكتورة: لـقد ثبت أن
نـسـبـة وفيـات فـيـروس كـورونا هي
 %0.1فلـماذا نـلقح  %99.99من
البـشر ?! وبالـنسـبة لألطفـال فنحن
سوف نُدخل في أجـسامهـم سموما
وجـــراثـــيـم (أي نـــســـمّــــمـــهم) ومن
الصعب جدا أن نلـغي هذه السموم

بعد ذلك.
وتـقـول إن الرجل الـذي وجّه حـمـلة
الـتشـهيـر ضـدها حملـاولة إسـكاتـها
كـان هـو الـدكـتـور أنـتونـي فوسي 
وهــــو حــــالـــــيًــــا فـي فــــرقـــــة عــــمل
كـورونـافـيـروس الـتــابـعـة لـلـرئـيس
ترامب. وأشارت إلى أن هذا الرجل
فـبـرك قـبل سـنـوات الكـذبـة الـكـبرى

سـيــكـون هــنـاك أيــضًـا الـعــديـد من
ـــصــابــ مـن الــلــقـــاح الــذين قــد ا

وت: يتمنون ا
وت" "هناك أشياء أسوأ من ا

احملاور: مثل ماذا?
الـدكـتـورة تـيـبـنـبـني: إذا لم يـقـتـلك
اللـقاح فيمـكن أن يسيـي لك التهاب
ـزمن أو ـزمن أو الـصـرع ا الـكـبـد ا
ــزمن (الـلـقـاح فـيه ـنـاعـة ا نـقص ا
جزء من فـيروس األيـدز) وسيـعيش
اإلنـــســـان مـــعـــذبـــا مـــدى احلـــيــاة
ويــتـوسل لــلـمــوت .. ولــهـذا هــنـاك
وت". أشياء في احلياة أسوأ من ا
ولـهـذا فـالـدكـتــورة مـيـكـوفـيـتس لم
تــبــالغ. ســيــمــوت  50مــلــيــون في
ـــتــحـــدة غــفـط أمّــأ في الـــواليــات ا
ـسات الـعـالم فـسـتـكون الـوفـيـات 
اماليــ ألن بــيل غــيـتـس قـد أعــلن
حتـضـيـر  15مــلـيـار جــرعـة لـقـاح.
وحــسب خــطــتــهم اجلــرعــة األولى
(اإلبـرة أو احلـقنـة األولى) سـتـكون
لـ  7.7مـلـيـار شـخص ويـسـمّـونـهـا
sensitization   . التحسيس أو
ثم يـعـطـون اجلـرعــة الـثـانـيـة لـرفع
ـضـادة إلى مــسـتـويـات األجــسـام ا
أعـلى مـســتـوى. ومـا يــريـدونه هـو
مــتـابـعـة رد الـفـعل جتـاه فــايـروس
كــورونـا عـلى الـطـبـيـعـة في الـواقع
ـشــاهـدة من يـســتـجـيب الـفـعــلي 
ومـن ال يــســـتـــجــيب وكـــيف يـــؤثــر
الــفـــيــروس وكـــيف يـــنــتـــشــر ومن
رض وكـيف يـؤثر ـرض ومن ال 
الـالج في هـذه اجملــمـوعــة واليـؤثـر
ـــدة قـــد فـي اجملـــمـــوعــــة األخـــرى 
تـطـول  –حـسب قـولـهم  –إلى 60

عاما. 

هذه لـيست مـقـولة والحـكمـة إنهـا جـملـة قصـيرة حتـمل كل مـعاني الـعوز
لل قالها سائق سيارة أجرة قبل يوم بعد استمرار فرض والضجر وا

احلظر على البالد منذ دخول كورونا .
سؤولـة واجلهات نشاهـد كل يوم التـصريـحات من اجلهـات السـياسيـة ا
اإلعالمـيـة الــتي تـدعـو الى اإللــتـزام بـاحلـظــر والـوقـايــة من خـطـر مـرض
واطن الفقير كورونا ولكنـها تاهت وغابت عن قضـية مهمة جدا هـي أن ا
ـنـزله أيـضـا في خـطـر وأصـبح بـ نـارين في ظل الـفـقـر واحلـظـر نار

نزل . نزل ونار الوباء خارج ا السجن في ا
ياأعزائي أن الـرجل صاحب الـتكـسي وصاحب اجلـنبـر واحملل والكشك
والبسطـة وغيرهم يدفع ثـمن وجود الكـورونا وبقاءهـا.. وإن كان وجودها
ابـتالء الـهي أو سـبق اصــرار انـسـاني فـإن اخلالص مــنه يـقـتـرن بـقـرار
حكومي  وال اقصد قراراً  مـتراخي بل صارم وحاسم وكان األجدر أن

يكون هكذا منذ دخول الفيروس  .
مايثير التعجب أن العراق الحه الـوباء بشكل انتقالي أي أن الفيروس لم
يكن في قمـة قوته وجـبروته مثل حـال الدول كـالص وايـطالـيا واسبـانيا
وفرنـسـا وامـريكـا والـدول الـعـربيـة بـكل تـأكيـد رغم هـذا فـإن تـلك الدول
عـادت الى حـيـاتـهـا الـطـبـيـعـيـة بـفـضل اإللـتـزام والـتـحـفظ في ظل الـوعي
الشـخـصي اجلـماهـيـري والـقرار احلـكـومي أمـا العـراق الى الـيـوم حوله

اخلطر يدور.
رض من قبل كثير من الناس لألسف نحن نعاني من استهانة حقيقية با
واطن غير الذين كانوا ومازالوا في حالـة استهزاء ازاء مايحـدث هنا فا
الـواعي يــجـهل أنه يــقـتل نـفــسه ويـقــتل اآلخـر بـالــرغم من وجـود كــثـافـة
توعوية من اجـل احلفاظ على حـياة اجلمـيع من الوباء خـاصة بعد ورود
كن اإلستهانة بها.  وزيادة في اعداد الوفيات التي تدل على خطورة ال
وت وتـناسينا ونزلت الهاشتـاكات # ابقوا بـالبيت... لدرء خطـر الوباء وا
ـشي ويتجـول دون اكتراث ب ان اخلطر احلقـيقي من الذي يـسته و
واطـنـ وقـد يـكون حـامال لـلـمـرض لـذلك لم جنـني خـيرا الى االن من ا
ـواطن في راحة بـال والـبائس فرض حـظـر التـجـوال فال الوبـاء زال وال ا

اجلائع فقير حال .
واطن البسيط الكادح يدفع كل يوم الثمن غاليا اليسعني إال قول ...ان ا
وقف من فـقره وجـوعه وفـاقـته بـسبب ضـعف االلـتـزام بـاحلظـر ولـيـونـة ا
شـكلـة وتـبديل ذلك احلكـومي فـبدى لـنـا عدم الـقدرة عـلى اقـتالع جـذر ا
ـبلل بعالج مـسكن ومـؤقت بإعالن قـرار تمـديد احلـظر الشـامل ومازاد ا

مطر قرار رفع احلظر جزئيا .
اخلالصة اننـا ندور في حلـقة مغـلقة دون جـدوى... تمدد احلـظر اسبوع
بعده شهـر ثم اسبوع آخر دون تـغييـر المناص وخالص في ظل اجلهل
الفكـري أما احلظـر بات حل عقـيم ال يسعـفنا مادام
واطـن غيـر مـبـالي بـحـجم هـول األزمـة.. و الـناس ا
الـضعـفـاء الـفـقـراء الـتي تالزم مـنـازلـهـا تدفـع ثمن

الي والنفسي .  الالمباالة حتت ضغط العامل ا

الدكتورة شيري تينبيني والدكتورة جودي ميكوفيتس 

حول فـيـروس األيدز وعالجه وربح
اليـ من شـركـات األدويـة ولـكـنه ا
ـاليـــــ في تـــــســــــبّب فـي مـــــوت ا

أفريقيا. 
وادّعت الـدكـتــورة مـيـكــوفـيـتس أن
مسؤول آخرين من وزارة الصحة
HHS)) واخلــــدمـــات الـــبـــشـــريـــة

تواطأوا إلسكاتها وقمع أبحاثها.
[ويـــلـــيس: يـــبــدو أن مـــحـــاوالتــهم
إلسـكــاتك فـشـلت. وعـلي أن أسـأل 
ـواجـهة كـيف جتـلـسـ هـنـا بثـقـة 
هذه الـقوى العـظيمـة وعدم اخلوف

على حياتك?
دكــتــورة مـيــكــوفــيــتس: ألنه إذا لم
نــوقف هـذا اآلن  لـن نـنـســيى فـقط
جــمــهــوريــتـنــا وحــريــتــنــا  ولــكن
كـننا أن نـنسى اإلنـسانيـة  ألننا

سنُقتل من خالل هذه األجندة.
ا هو حاليًا قطع الـدعائي  شاهد ا
عـلى األرجح الفـيـديو األكـثر حـظرًا
في الــــــعـــــالـم اآلن (عـــــلـى الـــــرابط

السابق أعاله) 
بــعــد حـوالـي أسـبــوع من مــقــابــلـة
بريـان روز مع الدكتـور ميكـوفيتس
 قــدم عـرضًـا مع الـدكـتـورة شـيـري

تينبني.
وذكر بريان روز لـتيبنـبني توقّعات
دكـتـور ميـكـوفيـتس أنـنا إذا ذهـبـنا
إلـى االســتــخــدام الــشـــامل لــلــقــاح
كـــورونــا اجلــديــد فـــســيــمــوت 50
مـلـيون شـخص  وسـأل د. تيـنـبني

عن رأيها في ذلك.
لم تقل الدكتورة تيـبنبني فقط أنها
تـتـفق مع تـنـبــؤات د. مـيـكـوفـيـتس
تـحدة من بالـوفيـات في الواليـات ا
لـقـاح كـورونـا  ولــكـنـهـا ذكـرت أنه
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ـالـية رقم 6 لـسـنة 2019 ـطلـع على قـانـون االدارة ا يجـد الـقـارىء أو ا
ـهمـة في الـعراق إن هـذا الـقانـون لم يـغفل الذي يُـعَـدْ من من القـوانـ ا
االشارة الى ضرورة أن تكـون هناك شراكـة في مناقشـة حتديد أولويات
شاركة الية واالستراتيجية والبرنامج احلكومي في أي بلد  السياسة ا
هـنيـة اخملتـلفة  اخلبـراء من ذوي اإلختـصاصات الـعلـميـة  واخلبـرات ا
ـوازنــة الـعـامـة االسـاس لـذلك والـقـطـاع اخلـاص في حتــديـد إجتـاهـات ا
ـادة (3 /ثـانـيــاً) من قـانـون االدارة الـبــلـد. يـجــد الـقــارىء إنه ورد في ا
الية رقم 6 لسنة  2019الذي أصبح نافذاً بأن تتولى جلنة في مجلس ا
الوزراء تدعى جلنة الشؤون االقتصادية أو ما يحل محلها  وباالستعانة
بـعــدد من اخلـبــراء من الــوزارات والـقــطـاع اخلــاص مـنــاقـشــة الـتــقـريـر
ادة نفسها  والذي تُعِدَهُ نصوص عليه في البند (3 / أوالً) من هذه ا ا
ـالـية ابـتـداءً من شهـر اذار من كل سـنة تـقـريراً عن وزارتي التـخـطيط وا
الية واالستراتيجية والبرنامج احلكومي والتوصيات أولويات السياسة ا
وازنـة العامة االحتادية للـدولة  من حيث عناصرها ركزية الجتاهات ا ا
وحجـمهـا وتوزيـعهـا وظيـفيـاً وقطـاعيـاً  فضال عن تـقريـر النـقد األجـنبي
ـدة (3) ثالث سـنـوات او اكـثر ـركـزي الـعـراقي  الـذي يـقـتـرحه الـبـنك ا
ويـقدمـه الى اللـجـنـة نـفـسـهـا أي جلـنة الـشـؤون االقـتـصـاديـة او مـا يحل
ادة نفسها أن محلها بداية شهر نيسان من السنة نفسها  وإشترطت ا
دة (3) ثالث سنوات تالية يتضمن هذا الـتقرير تنـبؤات اقتصاديـة كلية 
ــا في ذلك اسـعــار الـنـفـط وكـمـيــات انـتـاجه  او اكـثـر وفــرضـيــاتـهـا  
دة (3) ثالث سـنـوات تـالـية او وتنـبـؤات في شـأن االيـرادات والـنـفـقـات 
اكثر في قطاع احلكومة الذي تمول نفـقاته اجلارية واالستثمارية مركزياً
دة (3) ثالث سنوات تالية او اكثـر للشركات العامة الية   والتوقعات ا
ـسـتـهدف ان  فضـالً عن حتلـيل قـطـاع الـتـجارة اخلـارجـيـة  والـعجـز ا
دة (3) الـيـة االخـرى  ـؤشـرات ا ـوازنـة الـعـامة االحتـاديـة وا وجد في ا
ثالث سنـوات تـالـية او اكـثـر مع بـيان الـسـقـوف االجمـالـيـة للـنـفـقات في
دة (3) ثالث سـنـوات تـالـيـة أو اكـثـر  وكـذلك بـيـان ـوازنـة االحتـاديـة  ا
سقـوف النـفقـات اجلاريـة واالستـثمـارية لـكل وزارة أو جهـة غيـر مرتـبطة

دة (3) ثالث سنوات تالية أو اكثر. بوزارة 
ــالـيـة رقم 6 لـسـنـة ولـتــرسـيخ أهـمــيـة الــنـهج اجلــديـد لـقــانـون االدارة ا
 2019في الـعــراق الـذي تــمت االشــارة الى بـعـض مـايــتـضــمـنه آنــفـاً 
واالسـتــفـادة من نــفـاذه بــدايـة هــذا الـعــام في مــواجـهــة أزمـة انــخـفـاض
ـاليـة التي ـواجهـة األزمـة ا ـتاحـة  أســعـار النـفط واخليـارات الـصعـبة ا
ـالي والنـقدي   والـتـأسيس لـسيـاسات يعـاني منـهـا االقتـصاد بـشقـيه ا
التنـويع االقتصـادي بالتـقليل االعـتماد علـى ايرادات النفـط  وتركز على
الـدور الفـاعل لـلـقـطـاع اخلـاص في عـمـلـيـة الـتنـمـيـة االقـتـصـاديـة بـزيادة
حـصـيـلـة االيـرادات غـيـر الـنفـطـيـة  هـذا الـنـهج الـذي يـدعـوا الى تـنـظـيم
ـالـيـة واحملـاسـبـيـة في مـجـال الـقـواعـد واإلجـراءات الـتي حتـكم اإلدارة ا
التخطيط واإلعـداد والتنفيـذ والرقابة والتـدقيق للموازنـة العامة االحتادية
وتوجـيه جمـيع اإليـرادات االحتاديـة إلى اخلزيـنـة العـامة لـتـغطـية اإلنـفاق
الي ا يضمن حتقـيق استقرار االقتصـاد الكلي واالستقرار ا العام  و
ـوازنـة وحتـسـ كــفـاءة وفـاعـايـة االنـفـاق  وتـعـزيـز تـخـصــيص مـوارد ا
وضمان إدارة الـنقد عـلى النحـو األمثل  وباالسـتناد الى أحـكام ما ورد
الية الية نفـسه إنه لوزارة ا ادة (/4ثانياً) من قانـون االدارة ا في نص ا
دة (3) ثالث سنوات تقدم مرة االحتادية اعداد موازنة مـتوسطة االجل 
واحدة وتـشرع وتـكـون السـنة االولـى وجوبـية وجملـلس الـوزراء بنـاء على
ـاليـة تـعديـلهـا لـلسـنتـ الثـانـية والـثالـثة اقتـراح من وزارتي الـتخـطيط وا

وافقة مجلس النواب. و
ولـتـعـجـيل وتـيــرة اإلصالحـات نـرى أن األمـر يـتـطــلب وضع نُـهج وطـنـيـة
ـالـيـة الـســلـيـمـة  لـبـيــان الـدقـة والـوضـوح في وضع مـتـكـامـلــة لإلدارة ا
سـتدامة  الـية الـتي ستسـهم في حتقـيق أهداف التـنمـية ا السيـاسات ا
ومن ثم الكشف عن دور اخلـبراء والقـطاع اخلاص في مـناقشـة أولويات
الـية  وحتديـد أولويات اإلصـالحات الهـيكلـية الداعـمة للـنمو السيـاسة ا
وتسلـسل خطواتـها وتنفـيذها وفـرص تسخـيرها لـتحقـيق أهداف التـنمية
ــســتــدامــة فـي الــعــراق  واقــتــراح تــوصــيــات وأطـــر عــمل لــصــانــعي ا
الـسـيـاسـات في الـعـراق  كـمـا نـرى ?أيـضـاً إن األمـر يتـطـلـب قـيام زارة
الية االحتادية وبالشراكة مع  اخلبراء والقطاع اخلاص باعداد موازنة ا
دة (3) ثالث سنوات تقدم مرة واحدة  متوسطة االجل 
اليـة فيهـا واضحة وذات تكون أولـويات السـياسـة ا
ــسـتــدامـة  إرتـبــاط أكـبــر بـالــتـنــمـيــة احلـقــيـقــيـة ا

وللحديث بقية...
الية { باحث في الشؤون ا
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كر خنجر

أميرة االيجابية/أميرة السعادة / أميرة
مــكـافـحــة كـانـســر الـثـدي/أمــيـرة رعـايـة
مــتالزمــة داون / أمـيــرة رعــايــة مـرضى
الـــثالســــيـــمـــيـــا/ أمــــيـــرة رعـــايـــة ذوي
االحـتــيـاجـات اخلــاصـة / أمـيــرة رعـايـة
ي الـنـسب/ أمـيـرة حـقـوق الـطـفل/ كـر
ــرأة /أمــيــرة مــتالزمـة أمــيــرة حــقـوق ا
/ سن التراجع الذيلي / أميرة رعاية ا
أمــيـرة رعـايــة الـطـفــولـة /أمـيــرة رعـايـة
شردين / امـيرة رعاية مرضى األطفال ا
وبــاء كــورونــا / امــيــرة رعــايــة مــرضى
الــتـــوحـــد/ أمــيـــرة مــكـــافــحـــة الـــعــنف
األسري/أميرة مكافحة اخملدرات/ أميرة
مكافحـة التدخ /أمـيرة مكافـحة األمية
/أمــيـرة احلـفــاظ عـلى الــبـيـئــة / أمـيـرة
احـتـرام الـرأي اآلخــر / أمـيـرة مـكـافـحـة
ـرأة/ الـعــنف األسـري/ أمـيـرة تــمـكـ ا
هجـرين /أميرة الصحافة أميرة رعاية ا
/أميرة اإلعالم / أميرة رعـاية الناجيات
االيزيديات / أميرة العنقاء لإلنسانية /
اميرة االيـجابيـة).  وسبق للـمهرجان ان
كـرم الفـنـانة سـمـيـحة أيـوب بـلقب مـلـكة
العنـقاء لـعام ٢٠٠٨  والفـنانة هـند كامل
والــفـنــانـة كــارولـ مــاضي والـدكــتـورة
زينه القـره غولي سفيـرة الطفـولة  بلقب
اميـرات العـنقـاء  كذلك
ـوسيـقـار نـصـير ا
شـــــمه بـــــلـــــقب
أمير العنقاء.
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 يـقــيم مـهـرجـان الـعـنــقـــــــــاء الـذهـبـيــة
الدولي الرحــــــــال فى دورتـة  اخلامسة
( استراليا ـ بيـرث / العراق ـ كردستان)
ـنـاسـبـة الـيـوم        2021-2018وذلك 
ــثــقف ـي لــلــتــســــــــامح ويــــوم ا الــعــا
كـرنفال مـلكة وأمـيرات العـنقاء العربي  
قرر ـقبل.ومن ا أواخر  تشـرين الثاني ا
افـتـتـاحه بـاربـيل ويـتـجـول في الـشـارقة
ــنـامــة و صاللـة وبــيـروت والــقـاهـرة وا
بـحـضـور شـخـصـيـات ثـقـافـيـة مـتـنـوعـة
ــهــرجـان وفــضــائـيــات ووســائل ادارة ا
تـمـنـح األمـيـرة قالدة الـعـنــقـاء الـذهـبـيـة
الدوليـة ولقب أمـيــــــــرة العـنقــــــــــــــاء

الذهبية الدولية لعام 2021. 
ــــهــــرجــــان انه (عــــلى واشــــارت ادارة ا
ـــشــــاركــــة ان جتـــيــــد فن االتــــيــــكـــيت ا
ـحــبـة واحــتـرام والــتـعــامل مع اآلخــر 
على أسس إنـسانـية وثـقافـية تـسهم في
بــنــاء اجملــتـــمع ; وتــكــون عــلى قــدر من
رأة ـتنوعة وتـفهم في حقوق ا الثقافة ا
واتـــفــاقـــيـــة حـــقـــوق الـــطـــفل ومـــبــاد
الــــتـــســــامـح والالعــــنف والــــتـــنــــمــــيـــة
ــلــكـة الـبــشــريــة.وبــعــد الــفــوز تــعــمل ا
ــــــدة ســـــــنــــــة كـل في واألمــــــيـــــــرات 
تـخـصـصـهـا لـنـشـر مـباد وقـيم
التسامح والالعنف والسالم
والتنمـية الذاتـية وحقوق
اإلنـسـان).مـوضحـة انه
ــــقــــرر أن يــــتم (من ا
أمـيرة اخـتـيـار  26
وفـــــــــــــــــــــــــــــــــق
الـتـخـصـصات
أدنـــــــــــــــــاه :-
أميرة العنقاء
لـــــــلــــــــسالم/
أمـــــــــــيـــــــــــرة
الـالعـــــــنف/
أمـــــــــيـــــــــرة

التنمية/
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القـاص السوري السـاخر شارك باألمـسية القـصصية
ـيدان وهي ركـز الـثـقافي الـعـربي في ا التي اقـامـهـا ا
النـشـاط األول لـلـمـركز بـعـد تـوقف دام ألشـهـر بـسبب

إجراءات التصدي لفايروس كورونا .
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عضـو جلنـة حتكـيم مـهرجـان سيـنـمانـا للـفـيلم الـعربي
هـرجـان الـذي يـنـظـمه االحتـاد الـعام األول اكـدت ان ا
لـلـفـنانـ الـعـرب من خالل فـرعه بسـلـطـنة عـمـان يـقدم

فرصة لصناع األفالم الشباب واحملترف . 
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الــعــمــر  41عــامــا عــلـى ســلــســلــة من
الـتـعــلـيـقـات عـلى إطاللــتـهـا اجلـريـئـة
اثـــنـــاء احـــتـــفـــال جنـــمــة
تــــلـــفـــزيـــون الــــواقع كـــيم
كارداشيان وعائلتها بعيد
ميالد سـكوت ديـسك حيث
اكـتــفت كــورتــني بــارتـداء
(درس شــــرت) ذو الــــلـــون
األحــــمــــر مــــصــــنــــوع من
احلريـر و قد حـمل توقيع
ـــيــة ووصل دار أزيـــاء عــا
ســعــره نــحــو  310جــنــيه
إســـتـــرلــــيـــني. وكــــشـــفت
الـــــــــصــــــــور عـن جتـــــــــمع
االخـــوات مع بــعـضّ بــعــد
مدة طويـلة من احلجـرعبر
صـفحـة كيـم اخلاصـة على
أحــــد مــــواقع الــــتــــواصل
االجـتمـاعي وواحـدة منـها
جـمعـتهـا بوالـدتهـا كريس

جينر.

{ لوس اجنلوس  –وكاالت - حصدت
مثلة كورتـني كارداشيان البالغة من ا
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تـايـلور وهـي امرأة سـوداء قـتـلـتـها
الشـرطة في شـقتهـا في آذار. وكانت
ـسـعفـة الـبالـغـة من العـمر 26 هذه ا
ــنــزل مـع شــريــكــهــا في عــامـــا في ا
لـويسـفـيـلعـنـدمـا اقتـحم عـنـاصر من
ـديــنـة بـدون سـابق إنـذار شـرطـة ا

بابها كما أوضح محامي األسرة.
وكان الشرطـة الذين يحمـلون مذكرة
تــفــتــيش يـتــصــرفــون وفق إشــعـار
بـحث خــاطئ عن مـشـتــبه به لم يـعـد
ــبـنى وكــان مـســجـونـا يــعـيش في ا
أصـال.وقــد أطـــلــقــوا عـــلى الـــشــابــة
ثــمــاني رصـــاصــات عــلى األقل وفق
احملـــامي. وكـــتـــبت بـــيـــونــســـيه في
الـرسـالة الـتي نـشـرت عـلى مـوقـعـها
اإللـكــتـروني الـرسـمـي (ثالثـة أشـهـر
مـرّت وال تزال أسـرة بـريـونا تـايـلور
تـنـتــظـر حتـقـيق الــعـدالـة).وأضـافت
(ثالثـة أشـهـر مـرّت ولم يـتم الـقـبض

{ واشــــــنـــــطـن (أ ف ب) - أرســـــلت
النـجمـة االمـريكـية بـيونـسيه رسـالة
ـدعي الـعـام في واليـة كـنـتـاكي إلى ا
تـطـالـب بـتـحـقـيق الــعـدالـة لـبـريـونـا

عـلى أي أحـد ولـم يـتم فـصل أي من
الـعـنـاصـر. ثالثـة أشـهـر مـرّت أثارت
حتقـيقات الـشرطة فـيهـا أسئلـة أكثر
ــغـنــيـة من من األجــوبـة). وطــلـبت ا
ـــدعي الـــعـــام دانــيـــيل كـــامـــيــرون ا
مــقـــاضــاة رجــال الــشــرطــة الــثالثــة
ــتـورطــ والـتــزام إجـراء حتــقـيق ا
شفاف ومحاكمة مفتوحة والتحقيق
في رد شـرطـة لـويـسـفـيل عـلى مـقـتل
ـمارسـات الواسـعة تايـلور وكـذلك ا
االنـتــشـار الـتي تـؤدي إلـى عـمـلـيـات
تـكررة الـتي تطـال مواطـن القـتل ا

سود عزل.
وعـــاد مــقــتـل بــريــونــا تـــايــلــور إلى
الــواجـهــة تـزامــنـا مع احــتـجــاجـات
مــنــاهــضــة لــلـعــنــصــريــة اجـتــاحت
ـتـحـدة بـعـد وفـاة جورج الـواليـات ا
فـلـويـد في 25 أيـار بــحـيث ردّد اسم

الشابة بانتظام.

مـســؤولـون فـيــهـا في بــيـان. وكـانت
ية قد خفـفت أخيرا قواعدها األكاد
للسـماح بـشكل استـثنـائي لألعمال
الــتي أصــدرت عـلـى مـنــصــات الـبث
نـافـسـة.وقد الـتدفـقي مـبـاشـرة في ا
ـوعـد اجلـديـد الذي حـددته يـسـمح ا
ــيـة لــبــعض اإلنــتــاجـات أن األكــاد
ــنـاسب تــكـون جــاهــزة في الــوقت ا
ـقبل. نـافـسـة الـعـام ا لـلـدخول فـي ا
كـــمــــا أنه يـــعـــزز األمـل في أن حـــفل
األوسكار سـينـظم في حضرة كـوكبة
من الــنــجــوم بــدال من الــتــحــول إلى
ثل هـذا الـقرار حـفلـة افـتراضـيـة.و
أيضـا استـجـابة خملـاوف العـديد من
ــتــخـصــصـ فـي عـالم الــســيـنــمـا ا
الذين يـعتـقدون أن عـدد األفالم التي
 إصـدارهــا في الـعـام 2020 قـلـيل
ـنافسة قوية. جدا بحيث ال يسمح 
وفي السابق  تـأجيل حفل توزيع

ـاجسـتير في البـاحثـة اجلزائريـة حصـلت على درجة ا
األدب العـربي من جامـعة مـحمـد البـشيـر اإلبراهـيمي
ـوازي في اجملـمـوعـة عن رســالـتـهـا (سـيـمـيـاء الـنص ا
القـصـصيـة القـصـيرة جـدا أنـزفني مـرة أخـرى لعـمار

اجلنيدي).

مديـر اعداديـة جتارة سـيوان في الـسيـمانـية نـعاه زمالئه
ــوت اثــر اصـابــته بــفــايـروس وتالمــيـذه بــعــد ان غـيــبه ا

سائل الله تعالى ان يسكنه فسيح جناته. كورونا

التـشكيـلي السوري اقـام وشقيـقته سعـاد شعار مـعرضا
فـنـيـا مــشـتـركـا بـعــنـوان (ثالثـيـات) ضم خــمـسـة اعـمـال
تنـوعت ب الـلـوحات الـتشـكيـلـية وأعـمال اإليـتامـ (نوع

من أشغال اإلبرة) في صالة اخلاجني بحلب.

ـيـة الـعـراقـيـة شـاركت مـؤخـرا في ورشـة عـمل االكاد
الـكـتـرونــيـة عن (الـتــحـول من الـتـعــلـيم الـتــقـلـيـدي الى

االلكتروني  –الفوائد والتحديات ).
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رئـــيـس جـــامـــعــــة ذي قـــار رعـــا
ــاضــيـ االربــعــاء واخلــمــيـس ا
ــــوتـــــمــــر الـــــعـــــلــــمـي الــــدولي ا
االلـكــتـرونـي االول الـذي اقــامـته
كـلـيــة االعالم بــعـنــوان(اخلـطـاب

االعالمي وثقافة البدائل).

ي لوفاتو د

الــعـراقـيــ والـتـي تـقـارب أكــثـر من
2700  عمل فني منوع  ارشفتها
الـكـتـرونــيـاً وصـوريـاً  الفـتـا إلى ان
(أكثـر من 6000 عمل فـني  فـقدانه
بـعـد احـداث عـام 2003 ) مـبـيـنـآ أن

(الــدائــرة تــعــمل جــاهـدة
على مـتابـعة تـلك األعمال
ــســـروقــة بــالــتــنــســيق ا
والــــــتــــــعــــــاون مع وزارة
الداخلـية وسفـارات البلد
اخلــــارجـــيـــة  تـــمـــهـــيـــداً
السـتـرجـاعـهـا) ومـشـيـراً
إلى أن (الـدائــرة  جنـحت

في استرداد بعضها) .
الى ذلـك اطــــلـــقـت دائـــرة
ـاضي الـفـنـون الـثالثـاء ا
مــــعــــرضـــــهــــا الــــواحــــد
والـــــعـــــشـــــرين بـــــشـــــكل
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اكد وزيـر الثقـافة والـسيـاحة واالثار
حـسن نــاظم عـلى (ضــرورة احلـفـاظ
علـى االعمـال الفـنـية لـكبـار الـفنـان
الرواد)  معتبراً (اياها ثروةً وطنيةً
وكـــــنــــــز ثـــــقــــــافـي وارث الـــــعـــــراق
احلـــــضــــــاري).و ذلك خـالل زيـــــارته
دائــرة الـــفــنـــون الـــعــامـــة الـــثالثــاء
ـــاضي. مـــقــدمـــاً اســـتــعـــداده لــكل ا
ــشـهــد الـفـني مــايـسـهم فـي خـدمـة ا
الــتــشـكــيــلي.وداعـيــاً  إلى (مــشـروع
إصدار كـتاب يـوثق  األعـمال الـفنـية
حــفـاظــاً عــلى مــلــكــيــتــهــا الــفــنــيـة
ـديـر الـعـام والـثـقـافــيـة).فـيـمـا قـدم ا
لـدائــرة الـفـنــون الـعـامـة عــلي عـويـد
شـرحــاً مـوجـزاً عن األعـمــال الـفـنـيـة
.ومــا تـكــتـنــزه مــخـازن الــدائـرة  من
نــتــاجــات فــنــيــة لــكــبــار الــفــنــانــ

تــشــكـيــلــيـ هـم :عـادل خــالــد الـذي
شـارك بـ  6 لـوحــات وعـايــد مـيـران
شارك بـ 9 لـوحـات وعـلي طـهـيوش
شارك بـ 7 لوحات وكاظم ابو مدين
شـارك بـ 10 لــوحـــات.كــمـــا اطــلــقت
الــدائـــرة في الــيــوم
نــفـــسه مــعـــرضــهــا
الـثـانـي والـعـشـرون
لـــلـــفـــنـــان مـــحـــمـــد
عزيزيـة .وقال عويد
عرض ضم إن (إن ا
28 جدارية نحتية
لــلـفــنــان عـلـى شـكل
جــداريـات تــراوحت
ب متـر الى خمسة
امـــــتـــــار جـــــســـــدت
مالحـم تـــاريـــخـــيـــة
اسـالمــــــــــــــيــــــــــــــة).

الكتروني على موقعها دائرة الفنون
الـــعـــامــــة ضـــمن بـــوابــــة الـــفـــنـــون
اإللـكـتـرونيـة جملـمـوعـة من الـفـنـان
التشـكيلـي في بغـداد واشتمل على
32 لوحة فنية الربعة فنان
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عـند مـحـورتـنـا ألي فنـان اعـتـدنا ان
يــدور احلـديـث عن مــنــجــزه الـفــني

واالبــداعـي إال أنــنـــا في ســـلـــســـلــة
لــــقـاءات مع فـنـان ابـتـعدنـا قـليال
عـــــن الــــــــــــــــــفـن
مـــقــــتــــربـــ من
الــــــوجـه اآلخـــــر

للفنان.
وضــــيــــفـــــــــنـــا
الـــــــــيـــــــــــــــــوم
الـــــــــفـــــــــنـــــــــان
ـي واالكـــــــــــاد
كـــر خــنـــجــر
رئــــيس  قــــسم
الــــــــفــــــــنـــــــون
ـــســــرحــــيـــة ا
سـابقـا ومـدير
مـــــــــــســــــــــرح
الشـارع ومعه
كــــــــان هــــــــذا

احلوار:-
{ هـل لــــــــديك
مـوهـبـة مـخـبـأة

عدا الفن?
- نــــــــــــــــــعـم
مــــــــوهـــبــة

كرة القدم.

{ ماهو الشئ الذي تتفاءل  به?
- اشعر بالتفـاؤل عندما يكون هناك

جناح بعد الفشل.
{ كلمه او عبرة تزعجك ?

- يزعجني النفاق.
{ متى تذرف دمعة?

- عـــنـــــــــــدمـــا ارى ظــــــلـم إنـــســان
بريء.

{ حلم حققته?
- نــيل شــهـادة الــدكـتــوراه واخـراج
مسـرحـية غـربـة لـلراحل سـامي عـبد

احلميد.
{ أبرز صفة في شخصيتك?
- التسامح مع اآلخرين .

{ تاريخ التنساه ?
- إخـراج مـسـرحـيـة (اجلرة )تـألـيف
الـــراحـل عـــبـــد اجلـــبـــار كـــاظم ومن
اخــــــراجـي وكــــــنت فـي مــــــرحــــــلـــــة

توسطة. ا
{ آخر كتاب قرأته?

- كتـاب (أسـرار الكـتـابة الـكـوميـدية
للكاتب كويك هيدرج.

{ ماهو جديدك االن?
- عــــمل مــــســـرحي طـالبي اون الين
بـــــعـــــنـــــوان (الــــطـــــريـق ) اعــــدادي

واخراجي تمـثيل نور حـميد وماري
مسلم.

{ خالل فترة احلظرماذا استفدت فنيا?
- الـقـراءة وتكـوين صـداقات جـديدة
مع فـنـان عـرب.فضـال على الـقراءة

والكتابة اآلن الوقت طويل.
{ خالل فـتـرة احلظـر أقـيـمت الكـثـير من
هل تابعتها ? سرحية  الفعاليت الفنية وا
- نـــــــــــعم تـابــعــتـهــا وشـاركت في
ــسـرح قــسـم مــــنــهــا كــمــهــرجــان ا
الـــعــــربي اون اليـن الـــذي أقــــيم في
ـسـرحـيـة لـلـقــاهـرة حـيث شـاركت 
(الـــــــنـــــــبــــــؤة ) وهـي مـن إعــــــدادي

واخراجي. 
ومـهــرجــان مــسـرح الــصــورة الـذي
ــغــرب حـيـث شـاركت أقـــــــــيم في ا
ـــــــــســــرحـــيــــة ظـــرفـــاء اون الين 
مــســنــون ونــلت شــهــادة تــقــديــريـة
ـسرحي وأخـيـرا مهـرجان مـيـسان ا
اون اليـن حــــــــــــــــــــيـث شـــــــــــــاركـت
ـسرحـيـة (غربـة) وهي مونـودراما
تـمـثيل الـفـنـان االـراحل سـامي عـبد
احلـمــيـد ونــلت ايـضـا
شــــــــــــهــــــــــــادة

تقديرية.
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الفـنان العراقي تلقى امنيـات زمالئه بالشفاء العاجل بعد
اصابته بفايروس كورونا وعودة سريع لفنه وابداعه.

تتعـرف على أساليب جديدة لتطوير مهارات االتصال
الفعال لديك .

qL(«

ـقبل. تمتع ادي يـتحسن مع بدايـة الشهر ا الوضع ا
هذه الفترة باجنازاتك.

Ê«eO*«

البـد أن تــنـتـبه من فـقـد عــمـلك فـجـأة اال ان األحـوال
قبل تتبدل الشهر ا

—u¦ «

تشعـر بتعب وإرهاق نـتيجـة عدم استقـرارك النفسى
ارسة رياضة . حتتاج إلى 
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الـوقت يـحـتاج مـنك الـكـثـيـر من احلـكمـة. وسـيـسـتـقر
ادى رقم احلظ 9. الوضع ا
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ـشى لتـجـديـد طاقـتك اإليـجابـيـة.يوم عـلـيك بـرياضـة ا
السعد الثالثاء.
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قد تـشـعر بـأنك ال تـستـطـيع فهم احـتـياجـات شـريكك
فى احلياة.

ÊUÞd «

عـليك أن تـتخلص من االسـتبـداد وأن تتحـلى باللـيونة
فى التعامل مع الغير.

Íb'«

تشعـر بضغوط وعدم استقرار داخلى فاحرص على
عدم الدخول فى مشاحنات.

bÝô«

ـيــزا يــنـال إعــجـاب رؤســائك وتــمـيل تــؤدى عــمال 
دائما للتعلم والتجديد .

Ë«b «

جتنب اتخاذ قرارات مصيرية فى الوقت احلالى يوم
السعد االربعاء.

¡«—cF «

عـلـيك االستـفادة من أخـطائك اذ ان ذلك يـعود عـليك
رجوة. بالفائدة ا

 u(«

Âu−M «Ë X½√…œuIH*« WLKJ «

ــنـاسب داخل الـكـلــمـات لــهـا مـكــانـهـا ا
الـدوائـر اعــد تـرتــيـبـهــا بـشـكـل صـحـيح
فقودة: لتتمكن من العثور على الكلمة ا

©WO−OKš WM¹b ®

- اجـــنــاس- الـــســلـــطـــة- لــيف- فــطـــ
السورية  –حسام  –اعتدال  –معادلة
 –الــهــاجـري  –اولــبـرال  –رومـاني –

ديانات  –نيروبي  –فكتوريا  –جياد –
ودائع  –ماعون  –نواة  –مهره  –حليم

 –مأربي  –لورد.

{ لــوس اجنـــلــوس (أ ف ب) - أجل
ـدة شـهـرين ـقـبـل  حـفل األوســكـار ا
ـســتـجـد بــسـبب فــيـروس كـورونــا ا
ـيـة الـفـنـون والـعـلوم وأعـادت أكـاد
السينمائية التي تمنح هذه اجلوائز
ـــــــرمـــــــوقـــــــة جـــــــدولـــــــتـه في 25 ا
ـــقـــرر إقـــامـــة نـــيـــســـان.وكـــان من ا
النسـخة الثالـثة والتـسع من حفل
األوسكـار في 28 شـبـاط لـكن األزمـة
الــصــحــيــة تــســبــبت في إغالق دور
الـسـينـمـا وتـعـطـيل اجلـدول الـزمني
إلنــتــاجـات هــولــيــوود. وفي مـوازاة
ـيـة بتـمـديد فـترة ذلك قـامت األكاد
ـؤهــلـة لـلــمـنــافـسـة إصــدار األفالم ا
على جوائز األوسكار من  31كانون
األول 2020 إلى 28 شـــبــاط 2021.
وبالتـالي فهي تأمل في مـنح صناع
ـــــرونــــة الـالزمــــة إلنـــــهــــاء األفالم ا
أفالمــــهـم وإطالقــــهــــا كــــمــــا شــــرح
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جــوائـز
األوسـكار

كـــمــــا حـــدث
فـي الــــــــــعـــــــــام
1938 بـــــــــــعــــــــــد
الــفـيــضــانــات الـتي
اجــــــــتـــــــاحت لـــــــوس

أجنــــلـــوس وفي الــــعـــام
1968 بــعــد اغــتــيـال مــارتن

لــوثــر كــيــنغ وفي الــعــام 1981
عقب مـحـاولة اغـتـيال الـرئيس
رونــــــالــــــد ريــــــغن إال أنـه لم
يــسـبق لـه أن أجل أكــثـر من
أســـبـــوع. وحـــفل جـــوائـــز
األوســـــكـــــار يـــــعــــد ذروة
اجلـوائــز الـسـيـنــمـائـيـة
الـــتي تـــفــتـح عــادة في
كــــانــــون الـــــثــــاني مع

جوائز غولدن غلوب.

كالـيـفورنـيا  –وكاالت - لم تـسطع
ـي لــوفـــاتــو ?تــرك الـــنــجـــمــة ?د
صــديــقـهــا مــاكس إيــريش بــعــيـداً
عنـها عنـدما ذهبت في رحـلة عمل
إلـى صـــــحـــــراء جــــــوشـــــوا تـــــري
ـــــوجـــــودة في الـــــســـــحـــــريـــــة  ا
كالـيـفـورنـيـا.ونشـرت لـوفـاتـو عـبر
صــــفـــحـــتــــهـــا عـــلـى أحـــد مـــواقع
الـتواصل اإلجـتـماعـي  صوراً لـها
مع مـاكس من رحــلـتـهــمـا وظـهـرا
بــرومـــانــســـيــة وهـــمــا يـــتــبــادالن
الــقُـــبالت.وعــلّـــقت لـــوفــاتـــو عــلى
الــصــور قــائــلـة: (قــضــيت عــطــلـة
نهـاية أسبـوع مدهشـة في صحراء
جـوشوا تـري السـحريـة مع حبي..
ذهبت للعمل في مشروع ولكن كان
من الـرائع أن أبـتـعد قـلـيالً.. شـكرا

لـك عـــلى إســـعـــادي
عــــــــــزيــــــــــزي. أحب
الـــــــــــــذهـــــــــــــاب فـي

مغامرات معك).
الـى ذلـك نـــــــــشــــــــرت
ــيــة الـــنــجــمــة الـــعــا
?شاكيرا ?فيديو لها
كـــشــفت مـن خالله عن
ــفــضّــلــة هــوايــتــهــا ا
وهـي الـــتــــجــــول عــــلى
(ســــكــــيـت بــــورد) وذلك
عـلى صــفـحــتـهــا اخلـاصـة
عـلى أحــد مـواقع الـتـواصل
االجـتـماعـي.وعلـقت شـاكـيرا
عـلى الفـيـديو قـائـلة(هـوايتي
اجلــديـدة: كــانت إمـا هـذه أو

صناعة الفخار).
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شهادة تقديرية جانب من احدى مسرحيات خنجر
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بكرة أحد أسبـاب التغيير الوزاري ال تبدو االنتخابـات ا
االخيـر محطَ ترحـيب القوى الـسياسـية األساسـية التي
ثار الشارع العـراقي على أدائها منـذ مطلع تشرين أول
ـاضي. وذلك ألنّ تـلك االحـزاب حـجـريـة الـتـكـوين غـير ا
قـابـلة جملـاراة الـتغـيـير والـتـطـور وبطـيـئة جـداً في ايـجاد
الـبدائل ومـشاكـلـها في حـياتـها احلـزبـية الـداخلـية أكـبر
نـاورة في تبـديل الوجوه انشـغاالتـها كـما انّ هـامش ا
سـالك ضعـيف وال يوفـر لـها امـكانـية اقـناع وال أقـول ا
الشارع الغاضب بأنّ ثمة تغييراً قد حصل ويبرر إعادة

انتخاب مسميات متداولة .
لكن عجـلة حركة الـواقع السياسي في الـعراق أصبحت
أكبر من محيط تلك االحـزاب التي أخذت من الفرص ما
ال حتـلم به وأسـاءت لـنـفـسـهـا وتـاريـخـهـا قـبل أن تـسيء
عـيشـي وتقـتل آماله. لـلشـعب الـعراقي وحتـطم وضـعه ا
ثـمة واقع جـديـد غـير مـكـتمل لـكن له مالمح في الـتـحول
الى تـصـحيح مـسـار االختـيـار بالـرغم من انّ الـثقـة غـير
كافيـة حتى اآلن بعـوامل ابتدائـية في حتسـينات الوضع

 ألن بعضها اليزال في مرحلة األماني والشعارات.
 في الـوقت نفـسه بـاتت الـقوى الـسيـاسـية أمـام حـتمـية
ألن التـملص من ـبكـرة الـتعـامل مع مطـلب االنتـخـابات ا
هـذا االسـتـحـقـاق سـيـطـيل من أمـد احلـكـومـة االنـتـقـالـية
احلالية والتي لم تـكن لتقبل بها بـعض القوى لوال كونها

ذات عمر محدود ومعلوم .
الكرة في ميدان النخب في اجملـتمع  للتأثير في موازين
ـقبـلـة لكن كـثيـرة سـتمـر من خالل صـنـاديق االقتـراع ا
ـفوضـية انـتخـابات نـزيهـة وغيـر مخـترقة . ذلك مـرتبط 
إنّ الواقع العراقي عـانى من ترسبات وأدران وطـفيليات
ثـقيـلـة ال حصـر لـها في خالل أكـثـر من عقـد ولن تـكون
هناك انتقالة نوعية كبيرة  من دون دعم دستوري  لهذه
ـا يستـغرق هذا الـطموح فـترت أو ثالث االنتـقالة  ور

فترات انتخابية . 
ـــا كــان الــتـــعــيــســـون أكــثــر عـــدداً من الــســـعــيــدين ر

بكرة. باالنتخابات ا
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الـقــتـة الــفـقـوس من أسـمــائه
الـعـجور ذكـر في الـقـرآن آية
"61 الــبــقــرة. وهــو  يــحــتـوي
عــــلـى: ســــعـــــرات حــــراريــــة
و حـديـد وفـيـتـام وفـسـفـور

C وفـيـتـام B وفـيـتـام A
وكـــالـــســـيـــوم ومـــنـــجـــنـــيـــز
وكـــــــبــــــريت وزيـت طــــــيــــــار
وسـليلـيوز وأحـماض أميـنية
وبـــروتـــ نـــشــا وكـــاروتـــ
وســــكــــر ودهــــون وألــــيـــاف
غـــذائــيـــة وفـــيــنـــوالت. ومــدر
لـلــبــول ومـهــد لألعــصـاب.
ويـــســـكن الـــعـــطش و حــرارة
ـعدة. ولصحة الـكبد وينشط ا
وظـائفه ويزيل رمل وحصوات
الــــــكــــــلـى.و يــــــحــــــلل األورام
ولـالضـــــــــــــــطـــــــــــــــرابـــــــــــــــات
الـعصبـيةالحتوائـه على ألياف
الــســيــلــيــلــوز. ونــقي الــدم و
يـسكـن الصـداع وألم الدورة
ويـقـلل الـكــولـسـتـرول الـضـار
ويــخـــفض ضـــغط الـــدم وأللم
الـــقــــولــــون ويـــهــــدئه ويــــزيل
االنــتــفــاخــات ويــعـالـج مـغص
و والــتــهـــاب األمــعــاء مــعـــوي
ـفاصل ونـزيف الدم. ويذيب ا
األحـمـاض الـبــولـيـة ويـخـفف
احلــرارة ومــضــاد لــلــتـســمّم.
والــهـــضم ويــطــرد الــســمــوم
والــــــــفـــــــضـالت ومــــــــضـــــــاد
الســيـــمــا بــالــدم لــلــســـرطــان
والـــعـــظــــام. ويـــوسع الـــرحم
ويـعـالج انـتــفـاخ اخلـصـيـتـ

هـبلـية. ومـضاد لـلسـيالنـات ا
ولـصحةالبـشرة واجللد يزيل
الـــكــلـف والــنـــمش واحلـــبــوب
و والـبـثور والـرؤوس الـسوداء
ــيــكــروبــات ويــزيل انــتــفــاخ ا
األجـفــان. ويــعـالج الــنــقـرس
و الــسل والــقــوبـاء واجلـرب

والزهري
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