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اســتــنـــكــر حتــالف الـــفــتح (قــمع
ــتـــظــاهـــرين) امس فـي مــداخل ا
بــغــداد مــشــيــرا الى ســفك دمــاء
وسقـوط ضحـايا عـلى يد الـقوات
األمنـية. وقـال في بـيان (يـؤسفـنا
ـتــظـاهـرون جـدا مــا تـعــرض له ا
الـــــقـــــادمــــون مـن احملــــافـــــظــــات
الـوسـطى واجلـنوبـيـة لـلـمـطـالـبة
بحـقـوقـهم من أعـمـال عـنف وقمع
بالهـراوات والرصاص احلي من
قبل القـوات األمنيـة ما أسفر عن
ذلـك من ســـــفك دمـــــاء وســـــقــــوط

ضــــحــــايــــا وانــــتــــهــــاك صـــارخ
للـدستـور العـراقي ومـا يكـفله من
حق لـــكـل مــواطـن بـــاالحـــتـــجــاج
والتعـبيـر عن الرأي) مضـيفا انه
(في الـوقت الذي نـسـتـنـكر إغالق
ابـــواب الـــعــاصـــمـــة بــوجـه هــذه
ضحية ومنع دخولهم الشريحة ا
وإيــصــال رسـالــتــهم لــلــحــكــومـة
وقــمــعـهـم بـقــوة الــسالح فــإنــنـا
نــســـتــغــرب حــدوث ذلـك في بــلــد
ــــــقـــــراطـي وفي ظـل نـــــظـــــام د
ســــيــــاسي تــــعــــددي وبـــعــــد كل
التـضحـيات الـتي قدمـها شـبابـنا
من أجل الـتــصـحــيح والـتـغــيـيـر

ومــا رافــقــهــا من مــوقف شــجــاع
للـمـرجـعيـة والـقـوى الوطـنـية مع
ـــشـــروعـــة وثـــقـــافـــة ـــطـــالـب ا ا
االحـــتــجـــاج الـــســـلــمـي). وحــمّل
الـتـحـالف احلـكـومـة (مـسـؤولـيـة
الـــــتــــحــــقـــــيق فـي أحــــداث امس
ودعا رئيس عتدين) ومحاسبة ا
الـــــــوزراء الـى (تـــــــبــــــنـي مـــــــلف
االحتجـاجات الـشعبـية بالـتعاون
ـان والـقـوى الـسـيـاسـية مع الـبـر
ـــــعـــــاجلــــات وســـــرعـــــة وضـع ا

.( ظلوم وانصاف ا
وفـي كــــــربـالء تــــــظـــــــاهــــــر امس
الـــعــشـــرات من أهــالـي مــنـــطــقــة

الـكـمـالـيــة احـتـجـاجـا عـلى تـردي
جتــهــيــز الــطـاقــة الــكــهــربــائــيـة.
وجتـمع احملــتـجـون أمــام مـحـطـة
تولـيد كـهربـاء ديزالت في مـنطـقة
الــكــمـالــيــة. واشــاروا الى أنه أن
رغم وجود احملـطـة في مـنطـقـتهم
اال انـهـم يـعــانـون تــردي جتـهــيـز
الــتـيــار الــكــهـربــائي مــتـحــمــلـ
االزعاجـات التي تـسبـبهـا احملطة
تمثلة بانبعاث الدخان وصدور ا

الضوضاء.
واعــلــنت دائـــرة تــوزيع كــهــربــاء
مــيـــســان امس تـــعــرض عــدد من
مــحـطــاتــهـا الـى اعـمــال تــخـريب

مــــــتـــــعــــــمـــــدة اوقــــــعت اضـــــرار
مـــــاديــــة.وقـــــالت فـي بــــيـــــان انه
(بــالـــوقت الــذي نـــنــتـــظــر الــدعم
ــواطــنــ في ظل ــؤازرة من ا وا
الظروف احلرجة التي نعمل بها
بــســـبب انــتــشـــار وبــاء كــورونــا
وارتــفــاع درجـــات احلــرارة فــوق
الية عدالت الطبيـعية واالزمة ا ا
 حتصل محاوالت العبث بأجزاء
الشبكة الكهربائية") موضحة ان
(مــحــطــة كــهــربــاء قــلـعــة صــالح
الـثـانــويـة اجلـديـدة 33 / 11 كي
فـي في قــــضــــاء قــــلـــعــــة صــــالح
تـعـرضت إلى اعــمـال تـخـريب من
قــــــــبل عـــــــدد مـن األشـــــــخـــــــاص
اجملهـول مـسـاء السـبت بحـجة
االحتـجاح على سـاعات الـتجـهيز
على الرغم من ان جمـيع االقضية
والنـواحي جتـهز بـشـكل متـساو
كـذلك قــام في وقت مـنــفـصل عـدد
من األفــراد اجملــهــولــ بــأعــمــال
تـخـريبـيـة في مـقـر مـركـز خـدمات
وصيـانة قـلعـة صالح األول  كـما
تعرضت أيضا محطة 15 شعبان
الـثـانـوية  33/ 11 كي في  الى
إطـالق نــــــار كــــــثــــــيف مـن قــــــبل
مـــجـــهـــولـــ فـــجـــر امس االحـــد
حملــاولـة احلــاق األضــرار فــيــهـا)
وأكد البيان (استمرار االعتداءات
على العـامل في الـصيانات رغم
تـنـفـيـذهم اعــمـال الـصـيـانـة عـلى
اكــمل وجـه) مــطــالــبـــا (مــحــافظ
ميسـان ومديري إدارات االقـضية
والـــنــواحـي وقــيـــادات األجـــهــزة
األمنـية بالـتدخل الـفوري بـاتخاذ
اإلجـراءات الالزمـة لـلـحـفاظ عـلى
مـفـاصل الـفــرع فـضال عن تـوفـيـر
ــكـــلــفــ حـــمــايــة لـــلــعــامـــلــ ا
بــالـــواجب ألنــهم يـــؤدون خــدمــة
عـامـة. وفي بـغــداد رفـعت نـاحـيـة
ـنـصـور دعـاوى قـضـائـيـة بـحق ا
ولدات  36متعهـدا من اصحاب ا
. وقـال مـديـر الــنـاحـيـة اخملـالـفــ
عــبـد الــله مــحـمــود الــكـنــاني في
تــصـــريح ان (مــحـــافــظـــة بــغــداد
اوعزت قـبل يـوم إلى الـوحدات

االدارية والـقائـممـقامـيات اضـافة
الى اجلهات االمنية ذات العالقة
بـتـكـثـيف الـرقـابـة عـلى مـتـعـهدي
ولـدات لـضـبط اخملالـفـ مـنهم ا
لـــتــعـــلــيــمـــات الــتـــشــغـــيل الــتي
اصدرتهـا احملافظة والـتي منحت
فـيـهـا لـلـوحـدة االدارية صـالحـية
حتــديــد ســعـــر االمــبــيــر عــلى اال
يصل الى مـبالغ عالـية) مـوضحا
ـولــدات في الـنـاحـيـة ان (جلـنـة ا
ــتــابــعــة قــامت في ضـــوء ذلك 
ـواطـن ميـدانـيـة وفق شـكاوى ا
الـتـي وردت عن طـريـق مـخــتـاري
احملـالت ومـــــــواقع الـــــــتـــــــواصل
االجتماعي واتـضح اثر ما سبق
ولدات برفع سعر قيام اصحاب ا
االمـــبــــيـــر الى  20 الف ديـــنـــار
بينما حددته محافظة بغداد بـ12
الف ديـنـار لـلـتـشـغـيل اخلـاص بـ
24 سـاعـة) مـشـيـرا الى ان (عـدد
اخملــالـــفــ بــلغ  36مـــتـــعـــهـــدا
يــعـــمــلــون ضــمـن مــحــلــتي 631
و 633 تــــمـت احــــالــــتــــهـم عــــلى
التـخاذ مـحـكـمــة حتـقـيق الـكـرخ ,
االجـراء الــقــانـوني بــحــقـهم وفق
ـــــادة  240 ضــــــمـن قــــــانــــــون ا
الــعــقــوبــات). وأعــلن مــديــر فـرع
نـتجات قـدسة لـتوزيع ا كربالء ا
الـنــفـطــيـة حـســ مـجــيـد صـالح
اخلــــرســــان  عن زيــــادة حــــصــــة
ـولدات الـسـكـنـيـة من مادة زيت ا
الغاز. وقال اخلرسان في بيان إن
نـتجات الـنفـطية (شركة تـوزيع ا
وبتـوجـيه من وزارة الـنـفط قررت
ـولـدات الـسـكـنـية زيـادة حـصـة ا
من مـادة زيت الـغـاز لـشـهـر تـموز
اجلاري بـكمـية  5 لتـرات لكل كي
في عن شـهـر حـزيـران لـتـكون 25
لـــتـــرا لـــكـل كي في  وبـــالـــســـعـــر
الـرسمي) مـوضـحـا انه (بـإمـكان
ـولـدات السـكـنـية ذات أصحـاب ا
ناوب التشـغيل بـاخلط الذهـبي ا
مع الـكهـربـاء الـوطنـيـة سـحب ما
يحتاجونه من كميات إضافية من
مــــادة زيـت الــــغــــاز بــــالــــســــعــــر

التجاري).

ـؤسسـات احلكـوميـة واألسواق وا
واحملـال التـجاريـة بتنـفيـذ مقررات
خــلــيــة االزمــة من خـالل تــعــهـدات
خـــاصــــة يـــتم اعـــدادهـــا خالل 48
سـاعة. وفرض غرامـات مالية بحق
اخملـالـفـ إلجـراءات احلـظـر وغـير
ـــلــتـــزمــ بـــإجــراءات الـــوقــايــة ا
ـن ال يـــــــرتــــــدون والـــــــسـالمـــــــة 
الــكــمـامــات والــقـفــازات. وتــوجـيه
ـنـاسـبات ـنع ا االجـهـزة األمـنـية 
االجــتــمــاعــيــة - مــجــالس الــعـزاء
واالعــراس - لـــتــفــعــيـل الــتــبــاعــد
ــــــــداخل االحــــــــتـــــــرازي واغـالق ا
ـؤديـة الى والــطـرق الــنـيـســمـيــة ا
احملــافــظـة. وجتــهـيــز مــئـة كــرفـان
وتـوفـيـر الـلـوازم الـلوجـسـتـيـة لـها
ـنـزلي. حلــجـر اخملـالـفـ لــلـعـزل ا
وشـــددت عــلى مـــنع الــتـــجــمع ألي
سـبب كان ويحـظر إقامـة أي نشاط
اجــتـمــاعي عــلـني عــلى ان تــتـولى
األجـهـزة األمـنـيـة اخملتـصـة تـنـفـيذ
هــذه الـتــعـلـيــمـات ابــتـداءً من يـوم
امـس االحـد. وقــررت خـلــيـة األزمـة
فـي محـافـظـة الـنـجف االشـرف بدء
احلــظــر مـن الــعــاشــرة لــيالً حــتى
تحدث الـسادسة صباحـاً بحسب ا
بـــاسم اخلــلــيــة أحـــمــد الــفــتالوي
.ونعت رئاسة اركان اجليش  مدير
ـــشــــاة  بـــعـــد اصــــابـــته صــــنف ا
بـفايروس كورونـا. وقالت في بيان
ـان امس (بــقــلــوب مــفــعــمــة بــاال
بــقـضـاء الــله وقـدره تــودع رئـاسـة
اركــان اجلــيش قــائــدًا من قــادتــهـا
اخملـلـصـ الـشـجـعـان الـلـواء ق خ
الـركن مـراد كر سـلـمان الـربـيعي
ــشــاة الــذي وافـاه مــديــر صــنـف ا
االجل مـتـأثـرا بـإصابـته بـفـايروس
كـورونا مـلتـحقـا الى جوار الـرفيق
االعـلى تـاركًـا لـنـا مـواقف بـطـولـية

وانسانية نفخر بها ).

ـمـتـازة وانـتاجـهـا مـتـميـز لـكـنـها ا
مـــتــوقــفــة وبـــدون جــواب ايــضــا)
مــضـيـفـا ان (االهـوار دخـلت ضـمن
ي ولم تــســتــغل مع الــتــراث الــعــا
انــهـا  تـشـغــيل االالف من الـشـبـاب
إذا اسـتـثـمـرت ولم يـحـدث ذلـك اما
ـديـنـة الـصـنـاعـيـة فـقـد  إنـشاء ا
بـعض مـن الـسيـاج اخلـارجي فـقط
وتــركت ولم يــعــرف الــسـبـب حـتى
االن). وتــــابـع ان (حـــقـل الــــغـــراف
الــنـفــطي يـنــتج يــومـيـا  150 الف
بــرمـــيل ولــو  اســتــقــطــاع دوالر
واحـد من عوائـده منذ 18عـاما لتم
ـشـاريع) مـشـيرا الى انه ( اجنـاز ا
منذ 2003 حتى 2020 لم ينفذ في
احملـــافــــظـــة أي مـــشـــروع  خـــدمي
كـالطرق أو بناء مدارس ).واتخذت
خــلـيـة االزمـة في الــديـوانـيـة امس
قــرارات جــديــدة بــشــأن مــواجــهــة
كـــورونــا تـــضــمـــنت فـــرض حــظــر
جتــــــوال جـــــزئـي من الــــــســـــاعـــــة
الــسـادسـة مــسـاءً حـتى اخلــامـسـة
صــــــبــــــاحــــــاً وإلــــــزام الــــــدوائــــــر

أنــشيء في الـثـمــانـيـنـات وصـرفت
مــبـالغ هـائـلـة عــلـيه كـان بـاإلمـكـان
اسـتـثمـارهـا في بـناء مـسـتشـفـيات
عـدة جـديـدة بـدل هـدر تـلك االموال
امــا الـســبب الــثـاني فــهـو إصــابـة
الـكـادر الـصحـي وهم لم يتـسـلـموا
لـــهــذا الــيــوم رواتـــبــهم. وقــال في
تــعـلـيـق تـلـقــته ( الـزمـان) امس ان
ــــطــــلــــبي هــــو حق (كـل احلـــراك ا
بـعيـدا عن الظواهـر السلـبية  وذي
قـار محافـظة منكـوبة قدمت الـكثير
مـن الدمـاء وهـي االولى بـالـشـهداء
واالكــثــر مـظــلــومـيــة ومــحـرومــيـة
فـطفح الكيل وهنا بدل ان حتل تلك
ــشـكالت  تـعـقـيــدهـا وبـالـتـالي ا
بــــــدأاالســـــتــــــثــــــمـــــار اخلــــــارجي
والـــســيــاسـي واالعالمي). واجــمل
ـوسـوي بـعض االمور االسـاسـية ا
سـتشفى التـركي بسعة مـنها ان (ا
400 ســريــر لم يــفـتــتح وال يــوجـد
ـعنـية جـواب عـلمي  من اجلـهات ا
ومــــعـــامـل نـــســــيج الــــنـــاصــــريـــة
ـعامل نـيوم من ا والـقـابلـوات واأل
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ســجـلـت وزارة الـصــحـة والــبـيــئـة
امس 2312 اصــــابـــة بـــفـــايـــروس
ــــــوقف كــــــورونــــــا. واكــــــدت في ا
الــــوبـــائي وفـــاة 95 حــــالـــة وبـــلغ

مجموع حاالت الشفاء 44727.
وســجــلت مــحـافــظــة ذي قـار امس
أكــــثـــر من 100 إصــــابـــة جـــديـــدة
بــفـايـروس كـورونــا  في احملـافـظـة
بـــعـــد ظــهـــور نـــتــائـج الــتـــحـــلــيل
اخملـتـبـري. واصـدرت خـلـيـة االزمة
فـي محـافظـة ذي قار حـزمة قرارات
جـــديــــدة لـــلـــوقـــايــــة من كـــورونـــا
تــضـمـنت حتـويـل احلـظـر الـشـامل
لــلـتـجــوال إلى جـزئي داخل حـدود
احملـــافــظــة والـــســمــاح بـــاحلــركــة
لـألفـراد والــعــجـالت الــشــخــصــيـة
ابـــتـــداءً من الــســـاعـــة الــســـادســة
صـباحًا حتى السابعة مساءً وفتح
ـؤسـسات احلـكـوميـة بـنسـبة 25 ا
ـئـة مـن عـدد موظـفـيـهـا عـلى أن بـا
ـتبعة في التباعد تـلتزم بالقواعد ا
االجــتـــمــاعي وإجــراءات الــوقــايــة
العب ــقــاهي وا بــيــنــمــا تـــبــقى ا
طـاعم التي الـشعـبيـة مغـلقـة عدا ا
تــعــمل بــخــدمــة الــتــوصـيـل. واكـد
رئـــــيس حتـــــالف الـــــفــــتـح هــــادي
الـعـامـري في بـيـان ضـرورة اتـخاذ
اجــراءات سـريـعـة لـبــسط سـيـطـرة
ستشفيات فضال عن الـدولة على ا
ـستلـزمات الطـبية الالزمة تـوفير ا
ــهـددة ـواطــنـ ا وانــقـاذ حــيــاة ا
ـوت في ذي قـار.وعـزا االعالمي بــا
ــوسـوي  ســبب مــشــكــلـة حــيــدر ا
األوكـسـجـ في الـنـاصـرية الى ان
أنـــابــيب نـــقل األوكــســـجــ داخل
ـسـتشـفى إنـتـهت مدتـهـا ولم يتم ا
سـتشفى صـيانـتهـا علـما أن هـذا ا
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الكبار يرجـمون باالشاعة. اخلـصوم اقصر باعا من ان

ينالوا من قاماته السامقة.
الـعـراق يــفـخــر ان احـد ابـنــائه يـشــيـد اعــلى الـصـروح
االعالمـية بـجهـده وليس بجـهد الـدولة وتـفوز مـؤسساته
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عـنهـا تدني سـعر الـبرميل الى اقل
مـن الدوالر مـا تطـلب تـدارس االمر
ـنـتجـة خارج فـي اوبك مع الدول ا
ـــنـــظـــمـــة مـــثل روســـيـــا واوربــا ا
الـشمـاليـة للـخروج بـاتفـاق يفضي
الـى اسـتــقـرار االســعـار). واوضح
االمــ ان (الــعــراق كــان من اوائل
الـدول الـنـفـطـيـة الـتي طـبـقـت قرار
اوبـك +  اخلـاص بـخـفض االنـتـاج
ـاضي رغم الـقيود خـالل حزيران ا
ـالـيـة الـشـديدة الـتي يـواجـهـها  ا
وعـــمل عــلى مــعـــاجلــة الــقــضــايــا
الـــتــقــنـــيــة من اجل ان تـــســمح له
بــخــفض إجــمـالي يــصل الى 700
ـعـدل ألـف بـرمـيل يــومـيًـا لـيــبـلغ ا
اليومي الكلي للصادرات  مليون
و 816 ألـف بـــرمـــيل عـــلـــمـــا بـــان
طــاقـته الـتــصـديـريــة تـزيـد عـلى 3
مالي و 800 الف برميل يوميا).
ولــــــفـت الـى ان (ان الــــــتـــــزام دول
اوبـك+ بــــخــــفـض االنــــتــــاج خالل
ــاضي ادى الى ارتـفـاع حــزيـران ا
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دعـــا خـــبـــيــر اقـــتـــصـــادي الــدول
ـنـتجـة وال سـيمـا الـسعـودية الى ا
االبـــتــعـــاد عن لــغـــة الــتـــهــديــدات
والـلـجـوء الى احلـوار والـتـشاور 
مــــؤكــــدا ضــــرورة الــــتــــوصل الى
تــــوصـــيـــات جـــديـــدة تــــســـهم في
اسـتقرار االسـعار عن طريق اجراء
تــــخــــفــــيـــضــــات اخــــرى بـــنــــسب
مــتـسـاويـة. وافـاد تــقـريـر صـحـفي
ـي بــأن الــســعــوديــة غــاضــبـة عــا
وتــهــدد الـعــراق و نـيــجـيــريـا وان
الـعالم على أبواب حـرب نفطية (ال
هـــوادة فـــيــهـــا) خـــصــوصـــاً ضــد
الــــعــــراق ألن أن الـــريــــاض غــــيـــر
راضـــيــة عن مــســتــوى تــخــفــيض
الـدول األعـضاء في مـنظـمة أوبك .
وقــال مالذ االمـ لـ(الـزمـان) امس
مـعلـقًا عـلى ما ورد فـي التـقرير ان
(الـعراق دأب مـنذ تـأسيـس منـظمة
ــــصــــدرة لـــلــــنــــفط اوبك الــــدول ا
بـــوصـــفه من مـــؤســـســيـــهـــا عــلى
ـنظـمـة لـتـحـقيق صـيـانـة قـرارات ا
االســتـقــرار في الـســوق الـنـفــطـيـة
ــنـتــجـ لــلــحـفــاظ عــلى حـقــوق ا
ــسـتــهـلــكـ ولــضـمــان اسـهـام وا
االيــــرادات بـــتـــحـــقـــيـق تـــنـــمـــيـــة
اقـــتــصـــاديــة مـــســتـــدامــة لـــلــدول
ـــنــتــجـــة) مــضــيـــفــا  انه (خالل ا
جـائـحة كـورونا الـتي انتـشرت في
الـكـوكب تداعت اسـعار الـنفط مـنذ
ـاضي حتى ايار من نـهايـة العام ا
الـعـام اجلـاري نـتيـجـة النـخـفاض
ي عـلـى الـنــفط  الى الــطــلب الــعــا
جـانب حرب االسـعار الـنفطـية ب
روســيـا والـسـعـوديـة الـتي نـتـجت

مـــشــيــرا الى إن (الــريــاض هــددت
بـــفـــتح حـــرب أســـعـــار جـــديــدة ال
هـــوادة فــيــهــا وخـــصــوصــاً ضــد
الــعــراق).وكــان انــتــاج الــنــفـط قـد
انــخــفـض لــقــرابـة  22.6 مــلــيــون
اضي برميل يومياً خالل الشهر ا
وقــد راقـبـت مـنـظــمـة أوبـك الـتـزام
الــدول األعـضـاء بـخـفض اإلنـتـاج
إال أن (الـــــعـــــراق ورغم الـــــتـــــزامه
ئة الـنسبي الذي وصل إلى 70 بـا
ال يــبـدو أن الـســعـوديـة قــد قـابـلت
ســلــوكه الـنــفـطـي بـالــرضـا) وفــقـاً
لــلــمــوقع الـذي اضــاف إن (حــربًـا
جـديدة ألسعار النـفط تبدو وشيكة
جــداً إذ تــهـدد الــســعـوديــة بــبـيع
الـــنــــفط ضـــمن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة
ـشترين اخلـصومات مـا سيؤلب ا
عـلى البائع لتـحصيل امتيازات
ســعــريــة فـي األســواق الــنــفــطــيـة
ا تـلـجأ أيـضاً إلى الـسـعوديـة ور
دفـع أســعـــار الـــنـــفط لالنـــهـــيــار)
مــــنـــوهـــا الى ان (هـــذه اخلـــطـــوة
سـتؤثر عـلى جميع منـتجي النفط
إذ سـتـدخل أسـعـار الـنفـط في نفق
االنـهـيـار التـام عـلى شاكـلـة أسوأ
حـــرب األســعـــار الــســـابــقـــة الــتي
ـمــلـكـة مع روسـيـا. وقـد شــنـتـهـا ا
يـساهم خفض السـعودية لألسعار
فـي اســـتـــحـــواذهـــا عـــلى حـــصـــة
الــعــراق ونـيــجــيـريــا وأنــغـوال من
الـزبائن التقليدي لكن أرامكو"لن
تـكون حـينهـا قادرة على الـصمود
طـــــويالً). ورأى ان (الـــــدخــــول في
مـجـازفة كـهذه يـعد حتـدياً في ظل
ي عــلى انــخـــفــاض الــطــلب الــعــا
الـنفط بسبب ظروف االغالق التي

تسبب بها فايروس كورونا).

ســعــر الــبــرمـيـل الى اكــثـر من 40
دوالرا فـيما يـتوقع ان يرتفع خالل
ـقـبـلـة لـيـصل الـى قـرابة االشـهـر ا
 50 دوالرًا مـع حلول فصل الشتاء
وانـحسـار جائـحة كـورونا في عدد
مـن الــقــارات وعـــودة احلــيــاة الى
طــــبــــيــــعــــتــــهــــا) مــــحــــذرا من ان
(التهديدات التي تصدر من أي بلد
مـنتج لـلنـفط خصوصـا السـعودية
ســتـؤدي الى تـخــلـخل في الـسـوق
الــنـفـطـيـة خــصـوصـا وان الـسـوق
ية لديها جتـربة سابقة قريبة الـعا
عـندما احتدم الـصراع النفطي ب
روســيــا والـســعـوديــة مـا ادى الى
اغــراق االســواق بـالــنـفط وهــبـوط
االســعـار الـى مـســتـويــات لم تـغط
تـكـاليف االنـتاج والـنـقل ما تـسبب
ــنـتــجـة بــأضــرار كـبــيـرة لــلـدول ا
خــصـوصــا الـعـراق الــذي يـعــتـمـد
ـئـة عـلى اقـتـصـادة بـنـسـبـة 95 بـا

الصادرات النفطية).
ــذكـورة  ودعــا األمــ لالســبــاب ا
ـــنـــتـــجـــة وخـــصـــوصـــا (الـــدول ا
الــسـعـوديـة الى االبــتـعـاد عن لـغـة
الـــتــهــديــدات والــلــجــوء الى لــغــة
احلــوار والـتــشـاور لـفــائـدة الـدول
ـــنــتــجــة وشــعــوبــهــا واخلــروج ا
بـــتــوصـــيــات جـــديــدة تـــســهم في
اسـتقرار االسـعار عن طريق اجراء
تـخفيضات اخرى بنسب متساوية
ــنــتــجــة واحلــفــاظ عــلى لـــلــدول ا
ـكـتـسبـات الـتي حـققـتـها اوبك + ا

في اجتماعها االخير). 
وأفـــــــاد مــــــوقع أويـل بــــــرايس أن
الــــســـعـــوديـــة غـــيـــر راضـــيـــة عن
مـسـتوى تـخفـيض الدول األعـضاء
فـي مـنــظـمــة أوبك إلنــتـاج الــنـفط
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رجح مـتــنــبئ جــوي دخـول الــعـراق
بــعـــد مــنـــتــصف الـــشــهـــر اجلــاري
(جـمرة القـيظ) ما يـؤدي الى ارتفاع
درجـــــات احلــــرارة. وقـــــال صــــادق
العـطـيـة في صـفـحته عـلى فـيـسـبوك
امس ان (الـعراق على اعتـاب انتهاء
مــا يــسـمى ريــاح الــبـوارح مــا بــعـد
مــنــتــصف الــشــهــر احلـالـي بــقـلــيل
وبــعــدهــا ســيـــدخل جــمــرة الــقــيظ)
مـــرجـــحــا (ارتـــفـــاعًـــا مــتـــصـــاعــدًا
بــدرجـــات احلــرارة يــبــدأ مع بــدايــة
الـثلث االخير من شهر تموز احلالي
يـرافقه سـكون بـالريـاح السـطحـية).
واوضح ان (زيـادة درجـات احلرارة
واقـترابـها او تـتجـاوزها  50 درجـة
مــــئـــويـــة فـي الـــســـنــــوات االخـــيـــرة
وحتـديدا في جنوب العراق هو ناجت
من زيـادة احملـروقـات الــنـفـطـيـة ومـا
يــــــقــــــابــــــلـه من جتــــــريـف االراضي
الـزراعية فأصـبحت مدننا بال دروع
واقــيــة من ريــاح الــشــمــال الـالهــبـة
الـــتي تـــقع في نـــهـــايـــة واد يــعـــاني
اسـاسـا من ارتــفـاع حـرارة الـريـاح
فـيه فـلم جتد كـالـسـابق من بـسـات
واشجار لتخفف شدة حرارتها). 
من جــهــتــهـا تــوقــعت هــيــئــة االنـواء
اجلــويــة الــتـابــعــة لــوزارة الــنـقل ان
يـــــكــــون الــــطــــقـس حــــارا جــــدا في
ــنـطــقــتــ الـوســطى واجلــنــوبــيـة. ا
وقـــالت في تـــقـــريــر امـس ان طــقس
ـنطقـت الوسطى الـيوم االثن في ا
واجلـنوبـيـة سـيـكون مـشـمـسًـا حارًا
جـدا وال تـغـيـر في درجـات احلـرارة
عن الـيـوم الــسـابق فـيــمـا يـكـون في
نـطقة الشمـالية غائمًـا جزئيًا حارًا ا
وال تــغـيــر فـي درجـات احلــرارة عن

اليوم السابق.
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نــفـذت قــوات الـتـحــالف الـدولي
امـس ضــــربــــة جــــويـــــة ضــــمن
عمـليـات ابطـال العـراق الرابـعة
في ديالى . وقالت خـلية اإلعالم
األمني في بيان إن (سالح اجلو
الـــفـــرنـــسي ضـــمن الـــتـــحـــالف
الـــــدولي وبـــــأمــــر مـن قــــيــــادة
شـتركـة نفـذ ضربة العـملـيات ا
جــويــة ضــمـن عــمــلــيــة ابــطــال
ــرحـلــتــهـا الــرابــعـة) الـعــراق 
مضيفة ان (العـملية اسفرت عن
تدمـير كـهف وقتل عـنصرين من
عــصـــابــات داعـش االرهــابـــيــة
سـؤوليـة في هذه ضمن قـاطع ا
الـعـمـلـيـة). واعـلـنت اخلـليـة عن
اســـتـــشـــهــاد ثـالثــة مـــقـــاتـــلــ
واصابـة سبعـة آخرين بانـفجار
عـــبــوتــ في حــمــرين وديــالى.
وقـالت في بيـان تـلقـته (الـزمان)
امـس ان (دمـــاء جـــديـــدة تــروي
تـــراب الــــوطن الــــغـــالـي ضـــمن
عـــمــــلــــيــــات أبـــطــــال الــــعـــراق
ــرحـــلـــتـــهـــا الــرابـــعـــة فـــقــد
اسـتشـهـد ثالثة مـقـاتلـ وجرح
سبـعة آخـرون بانفـجار عـبوت

نـاسـفـتـ زرعـتـا عـلى الـطريق)
مـــوضــحـــة ان(الـــعــبـــوة األولى
انــفــجــرت عـــلى رتل لــلــواء 16
باحلـشـد الشـعبي غـربي بحـيرة
حـمـرين أسفـرت عن اسـتـشـهاد
ثـالثـة مـقــاتـلـ وجــرح خـمـسـة
آخـرين وتـضـرر عـجلـتـ فـيـما

انـفـجـرت الـعـبـوة الـثـانـيـة عـلى
قوة من جهـاز مكافـحة اإلرهاب
أدت الى إصـابـة مقـاتـلـ اثـن
وتضرر عجلة واحدة في منطقة
إمــام شــيـخ بــابــا ضـــمن قــاطع
قـيـادة عـمـلـيـات ديـالى). وكـانت
اخلـلـيـة قـد أفـادت بـأن الـنـتـائج
االولـيـة لـعـمـلـيـة أبـطـال الـعراق
رحلتها الـرابعة التي انطلقت
فـــــــجــــــر اول امـس بـــــــحـــــــسب
تـــوجـــيـــهــــات رئـــيس مـــجـــلس
الــوزراء الـقــائـد الــعـام لــلـقـوات
ــســـلــحـــة وبــإشـــراف قــيــادة ا
ـشـتـركـة تـضـمـنت الــعـمـلـيـات ا
تـدمـيـر  15 وكـرًا ومــقـتل ثالثـة
دواعش .بـدورهــا أعـلـنت قـيـادة
قــوات الــشـــرطــة االحتــاديــة إن
(نتائج عملـية أبطال العراق في
ديـــالى أســـفــــرت عن تـــفـــتـــيش
وتـــــطـــــهـــــيــــر 77 مـن الـــــقــــرى
والــــبــــســـــاتــــ ضــــمـن قــــاطع

سؤولية).  ا
مـن جــهــة اخــرى اخــمــدت فــرق
ـــدني احلـــريـق الــذي الــدفـــاع ا
ــسـتـشـفى احلـسـ في انـدلع 
ذي قـــــــار امس االحـــــــد. وقــــــال
مـــصــدر في تـــصــريح إن (فــرق
دني تـمكنت من إخماد الدفاع ا
ـسـتـشـفى احلـريق الــذي شبّ 
احلـــــســـــ دون اصـــــابـــــات او
خــسـائـر بـشــريـة) مـوضـحـا ان
(احلـــــريـق انـــــدلع فـي اربـــــعــــة
كـرفـانـات مـتـخذة سـكـنًـا لـعـمال
من بــنــغالديش فـي قـسـم الـطب

الـــــعــــدلي داخـل مــــســــتــــشــــفى
احلــسـ الــتـعــلـيـمـي الـعـدلي).
يـذكــر ان مــســتــشــفى احلــسـ
ـــصـــابـــ مـــخـــصص لـــعـــزل ا

بفايروس كـورونا في احملافظة.
وفي بـغـداد تـمـكـنت  عـشـر فـرق
اطـفــاء من اخـمــاد حـريق انـدلع
داخل مــخــزن تـــقــدر مــســاحــته
الفي متر متخذ خلزن روالت من
ورق الـطبـاعة في مـنـطقـة جرف
الـــنــداف قـــرب مــعـــمل الــفـــلــ
.وجنح رجـال اإلطفـاء في ابـعاد
خـــــطــــر احلـــــريق عـن اخملــــازن
اجملـــــاورة دون اصــــابــــات . في
غـضـون ذلك اعـتـقل جـهاز االمن
الـوطني في الـديوانـيـة شخـصًا
ــارس االبــتــزاز االلــكــتــروني.
وقال اجلـهاز في بـيان امس انه
(بناءً على معلومات استخبارية
وشــكــوى تـــقــدمت بـــهــا احــدى
الــضـحــايـا; تــمـكـنـت مـفـرزة من
جــــــهــــــاز األمـن الــــــوطـــــنـي في
الديوانية من الـقاء القبض على
متـهم بقـضايا ابـتزاز الـكتروني
وفق مذكرة قضائية) مضيفا ان
ـتـهم اعتـرف خالل الـتـحـقيق (ا
االبــتــدائي بــامـتالكـه صـفــحـات
عــدة عـلـى مــنــصـات الــتــواصل
االجــــتــــمــــاعـي حتت عــــنــــاوين
ـارس االســتــخــارة والـســحــر 
عـــــبــــرهـــــا االبــــتـــــزاز من خالل
استـدراج ضحـاياه وتـصويرهم
عالوة عــــلـى ســــرقــــة صــــورهم

الشخصية).
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(الـزراعة أسـاس الـتنـميـة الـشامـلة
إذا اسـتـطعـنـا توظـيـفهـا وتـوظيف
الـــقــوى الـــعـــامـــلـــة بـــالـــطـــريـــقــة
الــصـــحـــيــحـــة الــتـي تــفـــضي إلى
حتــــقــــيق االكــــتــــفــــاء الــــذاتي من
ــنـتــجـات الــزراعــيـة واســتـثــمـار ا
الـــفـــائض في اجملـــاالت األخـــرى).
كــمـا جـرى خالل الـلـقـاء الـتـطـرق
شاكل التي تواجه إلى العقبات وا
هذا القطاع خـاصة في ظل جائحة
كـــــورونــــا فــــيـــــروس واحلــــلــــول

عاجلات الواجب اتخاذها بهذا وا
الصـدد لتـحقيق الـتطـور والتنـمية
ــسـتـدامــة. ودعـا االحتـاد احملـلي ا
لـلجـمعـيات الـفالحيـة في محـافظة
ديالى  الى اعـتماد االطـر احلديثة
لـلـسـقي  مـؤكـدا ان اعـتـمـاد االطـر
احلالـية سـيؤدي الى  خـطأ فـادحا
سـيــدفع الى كــارثــة زراعــيـة داخل
احملــافــظـــة. وقــال رئــيس االحتــاد
احملـلي رعـد مــغـامس الـتــمـيـمي لـ
ئـة من فالحي (الـزمان) ان (70 بـا
ديـالى يــعــتـمــدون حــتى االن عـلى
االطــــر الــــتـــقــــلــــيـــديــــة في ســــقي
بـسـاتــيـنـهم واراضـيــهم الـزراعـيـة
وهي تمثل  آلـية خاطـئة تسهم في
ياه سنويا هدر كميات كبيرة من ا
ائية خاصة مع تقلص االيرادات ا
ــــشـــتــــركـــة مع دول من االنــــهـــر ا

اجلوار) . 
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ان (بـقـاء الـيـة واضــاف الـتـمـيـمي 
الـسـقي الـتـقـلـيـديـة سـتـدفع ديـالى
الى كارثة وشيكة بسبب محدودية
ـتـوفـرة وتـقـلـبات ـيـاه ا مـصـادر ا
ناخية خاصة وان العام االجواء ا
ـــاضي كــانـت مــعـــدالت االمــطــار ا
والــســيـــول قــلــيــلـــة جــدا قــيــاســا
ـوسم الـذي سـبـقه مـا يـجـعـلـنـا بـا

الـى ذلك اســــــــتــــــــقــــــــبـل رئــــــــيس
اجلمهـورية برهم صـالح في قصر
الـسالم ببـغداد وزيـر مـحمـد كر
اخلـــفـــاجي. وقـــال بـــيـــان تــلـــقـــته
(الــــزمــــان) امـس ان (صــــالح أكــــد
ــــنـــتــــوج احملـــلي أهــــمـــيــــة دعم ا
ــزارعـ وحــمــايــته وتــشــجــيـع ا
والــــــفالحــــــ من خـالل تــــــقـــــد
ــمــكــنــة لالرتــقـاء ـســتــلــزمــات ا ا
ـستـوى الـقطـاع الـزراعي بشـقيه
الـنبـاتي واحلـيـواني). وأضاف أن
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امــام حتـــديـــات كــبـــيــرة يـــنـــبــغي
االنــتـبــاه لــهـا من االن مـن نـاحــيـة
الـــدفـع بـــاجتـــاه اعــــتـــمـــاد االطـــر
احلـديـثـة للـسـقي سـواء بـالرش او
ـــيــاه الـــتــنـــقــيط لـــتــفـــادي هــدر ا
واعــتـمــاد خــارطـة تــوزيع جــديـدة
لـلـمـيـاه تـضمـن مـبـدا العـدالـة لـكل

ناطق دون استثناء) . ا
œUBŠ WDš

واعلـنت مديـرية زراعـة ديالى  عن
انـتهـاء حملـة احلصـاد والتـسويق
لـلــمــوسم الــشــتـوي 2019- 2020

حملصولي احلنطة والشعير .
وقــال مـديــر زراعــة ديــالى حــسـ
خـضيـر عبـاس الـعزاوي في بـيان
تـلـقته الـ (الـزمـان)  ان  (الكـمـيات
ــــســـــوقـــــة لــــوزارة الـــــتـــــجــــارة ا
بــــــــــلــــــــــغت 253968.52 الـف طن
مقـسمـة على اربـعة مـراكز الستالم
احلــنــطــة وهي ســايــلــو بــعــقــوبـة
وبـنـاكـر بـعقـوبـة وخـان بـني سـعد
بـاإلضـافة الى بـنـاكر بـلـدروز الذي
افـتـتح هـذا العـام). وبـ الـعزاوي
ان  (الـكــمـيــات الــتي انـتــجت هـذا
وسم جيـدة جدا ونتـائج مرضية ا
رغم الظـروف اجلويـة التي ضربت
احملاصـيل قبل بـدء احلصـاد بأيام

قالئل وجائحة كورونا)  .
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بـدات عالقتي  االخوية مع الدكـتور العالم قاسم حـس صالح  قبل ٤٠ عاماً
عـنــدمـا   كـان يــزورنـا   في  صــحـيـفــة  الـعـراق  كـكــاتب  وكـصــديق  حـمـيم
ديـرحترير الصحيفة الدكتور العزيز سـمير خيري  توفيق   التابعة (للحزب
ـوقــراطي   الـكـردسـتــاني   واحلـزب  الـثـوري الــكـردسـتـاني الــكـرديـ  الـد
لـصاحـبـهـمـا  حـزب     الـبـعث   الـعـربي  االشـتراكـي ) علـى وصف الـشعب

لهما انذاك ٠
 كـان قاسم   انذاك    مايزال  يدرس في اجلامعة وكان سمير كذلك ويتمتع
 كل واحد مـنهما  بذكاء مفـرط  وبروح شبابية وثابـة   وبشجاعة   رائعة رغم
انهـما لم يـكونا يـحمالن الـعقـيدة الفـكريـة والسيـاسيـة  نفـسها.  فـسمـير كان
بـعـثـيـاً بـيـنـمـا  كـان    قـاسم يـسـاريـاً ولـكـنـهـمـا كـانـا عـلى اتـفـاق  في الـرؤيـة
حلـركة الـتاريخ   ومـا هـو حادث  من تـغيـرات   في هـذا العـالم في الـسيـاسة

واالقتصاد والثقافة ٠
فـجأة    غادر خـيري  الى باريـس   للعـمل  في   مجلـة كل العـرب التي تولى
رئـاسة  حتريرها   في   اوقات  اخرى ,وسـافرت انا  الى الكـويت  وافتتحت
مكـتب اعالنات  لصحيفة  العراق  هنـاك ثم غادرتها بعد  فترة  الى   قبرص
لتـولي رئاسة  حتـرير مجـلة  (مواقف عـربية )  في    عـاصمتـها    نيـقوسيا.
لم تسـتمربـالصدو ر طويال  لـسبب مالي فـعدت للعـراق بينـما  ضاع عني اي
خبـر يـتعـلق بـالعـزيـز قاسم.. هل مـايـزال بالـعراق ام انه فـي اخلارج  ويـتولى

حالياً منصبا  حكومياً في احدى الدول.
عتقالت   لكن قـاسم حس صالح  كما ظهر فيما بعد  قد جرى تغييبه في ا
 والسـجون  كـمناضل.. وطـني يساري لم يـكن راضياً عن الـطريقـة التي يدار
ـتـبــعـة  من قـبل فــيـهـا احلـكـم من قـبل الـبــعث  وكـان له راي في الــسـيـاســة ا

الرئيس الشهيدصدام  حس ٠
تمرد  من اجل الشعـب  والوطن منذ ان تعرفت عليك  قبل شاكس وا  ايـها ا

عدة عقود وما تزال  كذلك حتى االن 
اً ومناضالً باسالً وشجـاعاً وصديقاً واخاً عزيزاً رغم  انني انا فـخور بك عا
ال اتفـق معك  ببعض طروحاتك    الـسياسية ولكنـي معك بغيرها..   وان نعم

عندي    تزيد على ال  ٠ 
ستوى العلمي في الـعالم يتم  اختيار  من هم   مثل قاسم حسـ  صالح  با
ـنـظـمـات   الدولـيـة فـيـفـيدوا من خالل ـثلـ  لـبـلـدانـهم   با الـرفـيع نـفـسه   
مـنــاصـبـهم بــلـدانـهم وشـعــوبـهم  ويـفــيـدوا   من خالل  كـفــاءاتـهم  وقـدراتـهم
ـجـاالت   اختـصـاصاتـهم  الـبشـرية العـلـميـة ونظـريـاتهم الـتي يـصوغـونـها  
جمـعـاء بيـنـما بـعـراق ما بـعـد االحتالل فـان قـاسم وامثـاله بـالوطن  االن هم
ــثـابـة اهـداف   لالخـتــطـاف   واالغـتـيــال من قـبل الـفـاشــيـ اعـداء احلـريـة

والثقافة والعلوم   وباوامر خارجية ٠
اخي قـاسم افتـرقنـا قبل سـنوات طـويلـة عن بعـضنـا و مازلـنا
مـفـتـرق في احلـاضـر ايـضـا  وهـذا  امـر مـؤلم ومـحزن

بدون شك   
 قــلـبي مـعـك ابـهـا الـوطــني الـبــار والـرايـة الـعــالـيـة من
ستباح.. حماك الله. رايات الوطن الشهيد والشعب ا

W∫  شاب يرتدي بدلة التخرج يجلس على قارعة الطريق ليبيع الشاي اثر تفاقم ظاهرة البطالة UDÐ
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تسـود الواقع ظـاهرة مـرفوضة من
صور الـفسـاد اإلداري التي تـمحي
ــســـاواة في بـــدورهـــا كل فـــرص ا
اجملـــــتــــعـــــات  فـــــالـــــواســـــطــــات
واحملـــســوبــيــة تـــضــعف بــدورهــا
كــــفـــاءة الـــدوائــــر والـــقــــطـــاعـــات
احلـكـومـيـة واالهــلـيـة وتـؤثـر عـلى
كـــفــاءة الـــعــامـــلــ  وتـــلــغي دور
ـــنـــصب  االحق بـــالـــوظـــيــفـــة وا
ــظــهــر وتــعــتــمــد احــيــانــا عــلى ا
واجلــــنـس وتــــتــــرك وراءهـــا االف
اخلـريــجـ مـن مـخــتـلف االقــسـام
والـكــفـائــات عـاطــلـ عن الــعـمل 
ــهــمــة ــنــاصب ا ووضــعت االف ا
حتت ايادي غير كفـوئة وغير ملمة

بالتخصص .
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وبــ الـــدكــتــور عالء احلـــســيــني
الـتــدريـسي في كــلـيـة الــقـانـون أن
الـظـاهـرة لـهـا اثـر تـخـريـبي ويـعـد
ــة يــحــاسب عــلــيــهـا الــفــعل جــر
الـقـانـون ويـنــزل بـهـا الـعـقـوبـات 
ــادة 330 يـــعــاقب حـــيث تـــنص ا
بـــاحلـــبس كـل مـــوظف أو مـــكـــلف
بـخدمـة عـامة امـتنـع بغـير حق عن
اداء عـمل أو وظيـفـة وأهل احـد ما
عمدأ بـواجب من واجباتهـا نتيجة
رجــاء أو تـوصــيـة أو وســاطـة الي
سـبب غـيـر مـشـروع) ويدرج حتت

طاولة خرق القانون والعقوبة .

هـذه الـظـاهـرة ودور اإلعالم كـبـير
واجهة واحلد منها من خالل في ا
الـنـشـر والـتـوعيـة لالبـالغ عن هذه

احلاالت).
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واشـار قــاسم حـمــد احـد خــريـجي
كـلـيــة احلـقـوق  ان (األعــوام تـمـر
دون حــــصـــول اخلـــريـــجـــ عـــلى
حــقـوق الــتــعـيــ وحـتـى الـقــبـول
بــــالــــدراســـات الــــعـــلــــيــــا  ولـــعل
االحـــتـــجــــاجـــات والـــتـــظـــاهـــرات
تـتالية مـنذ سنـوات تشكل احلق ا
والـطـريـقة الـتي يـعـتـرض ويرفض
الشباب واحلاصـل على شهادات
جــامـعـيـة  لـذا نـرك ان االعـتـراض
على واقع الدولة التـي تتعامل بها
احلـــكــــومـــة فـي الـــعــــراق انـــصب
بــــــــــرفـض تـــــــــدخـالت االحـــــــــزاب
الــسـيــاســيـة والــشــخـصــيـات ذات
التأثيرات  حتى ان أبواب الفساد
جتـاوزت كل مـعــايـيـر وتـعــلـيـمـات
وانظمة وضوابط التقد للوظيفة
 وبات من يرغب التـعي ال يذهب
للتقد للـوزارات ويتجه نحو مقر
ــعـ احلـزب ومــنـزل الــشـخص ا

وبـالـتـالي فـان الـظـاهـرة مـرفـوضة
وسـيبـقى شبـاب العـراق يحـتجون

الى ان تتحقق العدالة).
ـيـون لـتـوجه شـامل ودعـا قـادة عـا
في مـكافحـة تأثـير جـائحـة كورونا
الــتي قــال رئـيس مــنــظـمــة الــعـمل

الدولـية جـاي رايدر االربـعاء إنـها
تسـببت في ”أزمـة غيـر مـسبـوقة“
في سـوق العـمل.   وقـال أنـطونـيو
غـــوتـــيـــريش األمـــ الـــعـــام لأل

ــنـظــمـة الــعـمل ــتـحــدة في قــمـة  ا
يـشــارك فـيــهـا عـشــرات من رؤسـاء
الـــــدول واحلـــــكـــــومــــات  لـــــنـــــكن
: ليس خيـارا ب الصحة واضح

انطونيو غوتيريتش
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دعت جلنة الزراعة الـنيابية اليوم
اخلــــمـــيس احلـــكــــومـــة الى مـــنع
ــــنـــتــــجــــات الـــزراعــــيـــة دخــــول ا
ـنـتج واحلـيـوانـيـة حـفــاظـا عـلى ا
الــوطـنـي مـشــددة فـي بـيــان امس
عــلى (اهـمـيــة عـدم ادراج اي فـقـرة
ــنـــتــجــات الـــزراعــيــة خــاصـــة بــا
واحليـوانيـة باي اتـفاقيـة تعـقدها
احلــكـــومــة مع اي دولـــة لــضــمــان
نتجات احمللية). استمرار زراعة ا
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واكــد مـحــمـد ســعـد الــبــهـادلي من
ــمــكن مــفــوضـــيــة الـــنــزاهــة مـن ا
الــقــضـــاء عــلى افـــة احملــســـوبــيــة
تدريـجيـاً  لكن لـيس في كل األمور
واجلميع ضـد الواسطة قـطعيا في
األمور التي تـتسبب بـظلم االخرين
 كـأن حتـصل عـلى وظـيـفـة وغـيرك
ــتــقـدمــ مــؤهل اكـثــر لــهـذه من ا

الوظيفة ويحرم منها .
وتــابع (هــنــاك عــدة طــرق وحــلـول
لـلقـضاء عـلى ظـاهرة احملـسوبـية 
ـيـدانـيـة من مـنـهـا زيـادة الرقـابـة ا
قـــــبـل الـــــنــــــزاهـــــة فـي الـــــدوائـــــر
والـقـطـاعـات احلــكـومـيـة واالهـلـيـة
ن عــمل وانــزال اشــد الــعـقــوبــات 
بـاحملسـوبـيـة لـيـكـون عـبـرة لـغـيره
ـا يخص ووضع قـوان صـارمـة 

أو الـــوظــائف واالقـــتــصـــاد. إنــهم
مــتــشــابــكــون: إمــا أن نــفــوز عــلى
جــمـــيع اجلــبــهــات أو نــخــســرهــا

جميعا“
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ومن جــانـبه اضـاف رئـيس شـعـبـة
االنـتـاج الـنـبـاتي الـزراعـي سـفـيان
صعب ان (عـدد السـيارات الـداخلة
الـى ســــايــــلــــو بــــعــــقــــوبــــة 3968
ـرفــوضـة 828  والـداخــلـة الى وا
ســـايـــلــو خـــان بـــني ســـعــد 4002
ـرفــوضـة 1049 فــيــمـا ســايــلـو وا
ـرفــوضـة بــنـاكــر بـعــقـوبـة 754 وا
253 واخـيـرا بـنـاكـر بـلدروز 1115
ــرفــوضـة 376). واشـار الى ان وا
(شــركــة مـــا بــ الــنــهــرين احــدى
تـشـكـيالت وزارة الـزراعـة تـسـلـمت
مـن مــــنــــتــــجي بــــذور احلــــنــــطــــة
ــتــعــاقــدين مــعــهـا 2790.18 طن ا
ــسـوق لــيــبــلغ اجملــمــوع الــكــلـي ا
لــوزارة الــتـجــارة ووزارة الــزراعـة
256758.7 الــف طــن ) .  الــى ذلــك
قال مدير ناحـية مندلي  مازن اكرم
لـ (الـــــزمـــــان)  ان  (قـــــرار اعـــــادة
اسـتـئــنـاف الـتـبــادل الـتـجـاري في
مــنـفــذ مـنـدلـي احلـدودي مع ايـران
شرق ديـالى سيـحقق فـوائد كـثيرة
ابـرزهـا امـتـصـاص جـزء كـبـيـر من
الــبـــطـــالــة وتـــوفــيـــر فـــرص عــمل
باإلضافة الى امر في غاية االهمية
وهي خــفض اســعــار الــكــثــيــر من
واد وخاصة الغذائية بنسبة 10 ا

ئة). با
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ـضـنـيـة. وقـال ـثـابـر واجلـهـود ا ا
بـادرة رجل االعـمال وديع رئـيس ا
حــنـظل لـ (الــزمـان) امس (نــحـتـفل
الـيـوم بــافـتـتـاح مـنــجـز جـديـد في
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يـــحـــتــفـل اهـــالي بـــغـــداد الـــيــوم
بـافـتــتـاح مـشـروع تــطـويـر سـاحـة
الـفــردوس بـعــد اشــهـر من الــعـمل

ظـروف افضل ,بـعـيـدا عن جـائـحة
"كورونا" التي افسدت علينا وعلى
ناسبات العالم اجـمع الكثيـر من ا
السعيدة ,والقت بضاللهـا القاتمة
عـــلى الـــكـــثـــيـــر من الـــنـــشـــاطــات
احلضارية واالنسانية ,ومنها هذا
ــشـروع ,ومع ذلـك فــنــحن وانــتم ا
وجـمـيع الـعـراقـي يـتـطـلـعون الى
ــسـتـقـبل الـقـريب بـامل وتـفـاوءل ا
كـــبــــيـــرين ,وشـــعــــارهم االكـــيـــد "
مااضيق العيش لوال فسحة االمل)
واضــــاف احلــــنــــظل ان (ســــاحــــة
الفردوس مثلت قصة جناح وكفاح
كبيرين ,كونها جـاءت بعد مشروع
تـطـويـرالـسـاحـات الـعـشـرين الـتي
شـمـلتـها مـبـادرة الق بغـداد لـكنـها
ــوقع اخــتــلــفت عــنـهــا من حــيث ا
الستراتيجي واالهـمية االعتبارية,
بــشـــكـل مــيـــزهـــا عن غـــيــرهـــا من
السـاحات ,لذلك اصـر فريق الـعمل
على اظهار الـساحة بشـكل يؤهلها
الن تــكــون تــاج الــســاحــات وقــلب
قالدتـهـا اجلـمـيـلـة ,وكـمـا اردنـاهـا
وتــخـيــلــنــاهـا وتــمــنــيـنــاهــا مــنـذ

البداية).
وقــال ان (ســاحــة الــفــردوس مــنـذ
انــــطالقـــــة الــــعــــمل في مــــشــــروع
تـطويـرهـا في تـشرين االول 2019
تـــمـــثل قــــصـــة جنـــاح ورمـــزحتـــد
وكــــفــــاح ,ومـــــعــــركــــة مـع الــــزمن
والــظـروف الــصـعــبـة فــاسـتــحـقت

تـسـمـيـتـهـا بــتـاج الـسـاحـات وقـد
ـالبـسـات اضـطــرتـنــا الـظـروف وا
ــعــروفــة الـتـي رافـقت الــصــعـبــة ا
مـــــــراحل االجنـــــــازالى تـــــــاجــــــيل
مـنـتـظـرين افـتــتـاحـهـا عـدة مـرات ,
واتية,وها نحن نـحتفل الفرصـة ا
ــنــجــز احلــضــاري الــيــوم بــهــذا ا
امـل من الـله ان يـوفقـنا ويـهديـنا
ـشاريع عـلى طريق الى مزيـد من ا
خـدمـة بـلـدنا وشـعـبـنـا الـذي عانى
كـثــيـرا ,وان له ان يــنـعم بــالـراحـة

واالمن والسعادة.
ŸËdA*« r−Š

وشـدد عـلى الـقـول (كـنـا نـعـلم مـنذ
الـبـدايـة طـبـيـعـة وحـجم الـعـقـبـات
شروع التي تـنتظـرنا ذلك حلـجم ا
الذي يـحتل مـساحة 6 االف و336
يزاته مترا مربعا ,وكان من ب 
احلـــمــيــده انـه اســهم في تـــوفــيــر
مـئــات الــوظـائـف واعـمــال االجـور
الــــيــــومــــيــــة فـي وقت عــــزت فــــيه
الوظائف وشحت فيه فرص العمل
شـروع بحنكتها  ,وتمكنت ادارة ا
وحـكـمـتـها مـن عدم جتـاوز الـكـلـفة
ـقـررة وهي بـحـدود مـلـيـار ديـنار ا
قـدمـهــا مـشـكـورا صــنـدوق تـمـكـ
,والنــنــسى ان نــعــبــر عن شــكــرنـا

لشركة لوفت الهندسية التي
نــفـذت الــتـصــمـيـم والـذي يــحـاكي
ــزوجـا بــالـعــصـر تـاريخ بــغـداد 
ــا يــحــمـــله من رمــزيــة احلـــاضــر 

كبـيرة تمثـل جميع أطـياف الشعب
ثل العراقي  حيث ان الـتصميم 
نـهــري دجــلـة والــفــرات مع وجـود
ثـمـانـيـة عـشـر نـخلـة و الـتـي تـرمز
حملـافظـات الـعراق  بـاإلضـافة إلى
ـعتـمدة على النـافورات الـراقصة ا

احدث التكنولوجيا في العالم).. 
واليــســعـنــا ونــحن نــحـتــفل بــهـذا
ــنــجــزالــكــبــيــراال الـتــعــبــيــر عن ا
اعــتـــزازنــا وفـــخــرنـــا وتــقـــديــرنــا
واحـــتــرامـــنــا ,لــكـل من ســاهم في
اجنـازالــسـاحــة واخـراجــهـا بــهـذا
ونــــخص الـــــشــــكـل احلــــضــــاري ,
ــركـــزي الــراعي بــالـــذكــرالـــبــنـك ا
ـــبــادرتي تـــمـــكــ والق والـــداعم 
ـصــارف اخلـاصـة بــغـداد وكــذلك ا
ـــشـــروع الــــتي ســـاهـــمـت بـــدعم ا
اضـافة وتـمـويلـه ماديـا وبـسـخاء ,
الى وزارة الـــثــقــافــة الـــتي اغــنــته
ـــشــورتــهــا وارائـــهــا الــســديــدة
,وامـــانـــة بــغـــداد الــتـي لم تـــبــخل
بـــتـــقــد دعـــمـــهــا الـــلـــوجـــســتي
ومـساهـمـاتهـا الـفاعـلة  ,والنـنسى
اولـئك اجلنـود اجملـهولـ االبـطال
الــعـامــلــ في الـدائــرة الــهـنــدسـة
ــــصــــارف اخلــــاصـــة بــــرابــــطـــة ا
,مــهــنـــدســون وفــنـــيــون وخــبــراء
واداريـــون ,عــــلى حـــــسن ادائــــهم
ورقي حـســهم الــوطـنـي وسـعــيـهم
الدوءوب وعـملهم بـروحيـة الفريق

الواحد.
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تزهو اليوم ساحة
الفردوس بحلتها
اجلديدة بعد اعادة

تأهيلها

سفـر مبـادرتي تمـك والـق بغداد,
هــــو مـــشـــروع تــــطـــويــــر ســـاحـــة
كـنا الـفـردوس بـحـلـتـهـا اجلـديـدة ,
نـجز في نـتمنـى ان نحـتفل بـهذا ا
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هـنــاك مَنْ يــتـوهم انَّ جــمـيع مَنْ يُــلـقى الــقـبض عــلـيــهم لـيــودعـوا في غــيـاهب
السـجون هم من اجلناة الذين استحقوا السـجن كعقوبة على ما اجترحوه...

وليس األمر كذلك .
انّ هناك مَنْ يُلقى به في الزنزانات وليس عليه من جناية توجب ذلك .
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ـعتـمد) الـعبـاسي ظُـلماً وقد قـرأتُ قصـةَ صاحبِ اجلِـمال الـذي اعتـقل أيام (ا

وعدواناً ثم أُفرجَ عنه بسبب رؤيا رآها السلطان وجاء في القصة :
تـعمد) كـان في مجلـسه الليـلي مُحاطـاً باجللـساء والندمـاء فخفق رأسه ان (ا

بالنعاس فقال :
ال تبرحوا حتى أغفو سويعةّ فغفا ساعةً ثم أفاق جَزِعاً مرعوبا وقال :

نصور اجلمّال   امضوا الى السجن وائتوني 
فجاؤوا به  فقال له 
كم لك في السجن ?

قال :
سنة ونصف ..

قال :
على ماذا ?

قال :
وصل   أنا جمّال من أهل ا

وضـاق عــلي الـكـسب بـبـلـدي فـأخـذتُ جـمـلـي  وتـوجـهتُ الى بـلـد غـيـر بـلـدي
فوجـدتُ جماعةً من اجلند قـد ظفروا بعصابة تـقطع الطريق فَدَفَعَ بعضُ افرادِ
العـصابة ماالً أغرى به اجلنـود فأطلقوه وأمسـكوني عوضه وأخذوا جملي 

فناشدتهم الله فأبوْا 
وسجنتُ أنا 

وأما باقي أفراد العصابة فقد أُطلق بعضُهم 
ومات بعضُهم  
وبقيت وحدي ...

ـعتـمـد) خـمـسـمائـة ديـنـار وأجـرى له ثالثـ ديـنـاراً في كل شـهر فدفـع له (ا
وقال :

اجعلوه على جِمالنا ..
ستطرف / ص  439 راجع ا

نـعم لقـد اخـذوه عـوضاً عن أحـد أفـراد الـعصـابـة وقـد كانـوا عـشرة ( –أفـلت
ال للجالوزة ) . منهم واحد بسبب ما قدّمه من ا

ولوال الـرؤيـا الـتي رآها الـسـلطـان لَـظَلَّ اجلّمـالُ قـابِـعاً في سـجـنه الى مدى ال
يعلم به اال الله سبحانه ..
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وهــذه الـقــصـة تــكـررت بـصــورة وأخـرى في كــثـيــر من احلـاالت فـي (الـعـراق
ـال دوراً مـهــمـا في إفالت اجلــديـد) الــذي تـفـشـى فـيه الــفـسـاد ولــعب فـيـه ا

اجملرم من العقاب وسَوْق األبرياء الى السجون ..!!
ــعـتـمــد الـعــبـاسي مع ولـكن لــيس هـنــاك من أُطـلـق سـراحُـهُم  –كـمــا صـنع ا

اجلمّال - .
كـما انه لـيس ثمـة من تعـويضـات من جانب الـدولة ازاء مـا عانوه وكـابدوه من

األهوال والصعاب في فترة سجنهم .
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ـقـالـة الـوجـيـزة لـنـذّكــر بـوجـوب الـتـعـجـيل بـاطالق سـراح ونـحن نــكـتب هـذه ا
األبريـاء من السـجـناء وتـطهـير األجـهزة اخملـتصـة من باعـة الضـمائـر والذ
الــذين ال يـتــورعـون عـن أخـذ الــبـريء بــجـريــرة اجملـرم  مع االلــتـزام الــدقـيق
بـتـطـبـيـق الـنـصـوص الـقـانـونـيــة اخلـاصـة بـاالعـتـقـال والــتـحـقـيق  بـعـيـداً عن

العشوائية واالنفالت من تلك الضوابط .
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ــظــلــومــ ومن أُســرهم وكـــيف يــتــــــوقع مِنْ هـــؤالء ا
وعـوائلـهم أنْ يـقتـنـــــــــعـوا بأنـهم في ظل دولـة حتمي
مـواطـنـيـهـا من غــوائل الـظـلم واالجـحـاف اذا لم تـرفع

عنهم الظالمة ?
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بيروت

طائرة بدون
طيار في
مهمة

استطالعية

صـــحـن هـــوائي قـــطـــره 1.5 مـــتـــر.
كامـيرا رقـمية ذاتـية الـتحـكم تعمل
عـلى الــتـقــاط صـور مــلـونــة عـالــيـة
الدقة وإرسـالها إلى كوكب األرض.
مـــقــــيـــاس طـــيـــفـي لألشـــعـــة فـــوق
الـبنـفـسجـية يـقـوم بدراسـة الـطبـقة
الـعلـيـا من الغالف اجلـوي وتـعقب
آثــــــــار غــــــــازي األوكــــــــســــــــجــــــــ

والهيدروج في الفضاء السحيق.
مـــقــــيـــاس طـــيــــفي لألشــــعـــة حتت
ـاط الـتـغـيـرات احلـمـراء يــقـيس أ
في درجــــات احلـــرارة واجلــــلـــيـــد

اء والغبار في اجلو. وبخار ا
ـشــروع إجنــازاً مـهــمـا وقــد حــقق ا
ــــاضي بــــعــــد إدخـــال األســــبـــوع ا
ـــســبـــار بـــنــجـــاح في كـــبــســـولــة ا
اإلطالق والـتأكـد من تثـبـيت هيـكله
ــكـيـانـيـكي بــالـقـاعـدة اخملـصـصـة ا
لـهذا الـغـرض داخل الـكبـسـولة  ثم
وضع الــكــبــســـولــة بــنــجــاح أعــلى
صــاروخ اإلطالق تــمــهـيــداً إلقالعه
من قـاعـدة تانـيـغـاشيـمـا الـفضـائـية
ــوعــد احملــدد يـوم بــالـيــابــان فـي ا

قبل. االربعاء ا
وتُــجــرى حـــالــيــاً كـل االخــتــبــارات
راجعـات النـهائيـة قبيل اإلطالق وا
ـسـبار لـلـمـهـمة لـضـمـان جهـوزيـة ا

التاريخية.
ـسـبار في الـكـسـبـولة وقـبل وضع ا
 االنـتــهــاء من عــمـلــيــة تـغــطــيـته
بـغالف حراري حلـمـايـته من أجواء
الــفــضــاء والــتــغــيــرات احلــادة في
درجــات احلــرارة مــا بــ االرتــفــاع
واالنـــخــــفـــاض الــــشـــديــــدين خالل

الرحلة كاملة. 
ويـلـي ذلك عــمـلــيــات مــشــتــركـة مع
شــركـة مـيـتـسـوبــيـشي لـلـصـنـاعـات
الثقيلة إضـافة إلى شحن بطاريات
ركبة الـفضائيـة وإعداد الصاروخ ا
ــســبــار لـإلقالع وكــذلك تــشــغــيل ا
لــلـتــأكـد مـن جـهـوزيــته ومــواصـلـة
ـسـبـار لإلطالق عـمـلــيـات جتـهـيـز ا
ـــا في ذلك االخـــتــبــارات مـــا قــبل
اإلطالق وتتضمن هـذه االختبارات
إجـراء فـحـوصات نـهـائـيـة لـوظائف
ركبـة الفضائـية التي تـشمل نظام ا
الــطــاقــة ونــظــام االتــصــال ونــظـام
الحة ونظام التـحكم ونظام الدفع ا
والقيـادة والنظام احلـراري وأنظمة

البرمجيات.

وعـــقـب ذلك جـــرى بــــنـــجــــاح نـــقل
كــبـــســـولــة اإلطالق الـــتي حتـــتــوى
ـسـبـار بـداخـلـهـا ووضـعـها أعـلى ا
الـصـاروخ  الذي سـيـنـطـلق بـها إلى
الــفــضـاء (مــركـبــة اإلطالق) إيــذانـاً
همة الـفضائية بقرب انطالق هـذه ا
التـاريخيـة. وتضـمنت هـذه العمـلية
نقل الكبسولـة إلى مبنى آخر يوجد
فيه الـصـاروخ ومنـصة اإلطالق مع
ــراقـبـة شـامــلـة لـنـقـاط إخـضـاعـهـا 
الــســطح لــضــمــان أنـهــا فـي حــالـة
جــيــدة. ثم تُــسـد الــعــوازل مـتــعـددة

الطبقات وسدادات األمان بإحكام.
ـا يـقــارب الـسـاعـة ويـعــد اإلطالق 
ـــســـبــــار عن صـــاروخ يـــنــــفـــصـل ا
ـــســبـــار بــإطالق اإلطالق ويــقـــوم ا
األلــواح الـــشــمـــســيــة وبـــدء رحــلــة
الــسـبــعــة أشــهــر بــاجتــاه الـكــوكب
األحــمــر بـاســتـخــدام نــظـام دفع في

سبار  ا
H-IIA ويـبـلـغ وزن مـركـبـة اإلطالق
"إتش  2 إيه" أي الــصــاروخ الــذي
سيحـمل "مسبـار األمل" إلى الفضاء
في رحــلــتـه الســتــكــشـــاف الــكــوكب
األحمر 289 طنـاً بيـنمـا يبـلغ طوله

53 متراً.
وأشـــرف فـــريـق مـــشـــروع اإلمــارات
ـكون من كوادر ريخ ا الستكـشاف ا
إمـاراتــيـة شـابـة عـلـى عـمـلـيـة وضع
ــســبـــار داخل كــبـــســولــة اإلطالق ا

بالتعاون مع نظيره الياباني.
ــسـبـار في كـبـسـولـة ـثل وضع ا و
اإلطالق ثم تـثبـيت الـكـبسـولـة أعلى
صــــــاروخ اإلطالق مــــــحــــــطــــــتــــــ
رئـيـسيـتـ ضـمن محـطـات مـشروع
ريخ تمهيداً اإلمارات الستكشـاف ا
سبار في رحلته إلى مدار النطالق ا

الكوكب األحمر.
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شرفـ والعامل وفي لقاءات مع ا
ــشـروع  شــرحـوا مـا نــفـذ ومـا في ا
ـؤسـسات سـينـفـذ ومدى اسـتـفادة ا
ـسـابـار في ـا يـرسـلـه ا الــعـلـيـمــة 

رحلته التاريخية .,
قــالت ســارة بــنت يــوسـف األمــيـري
ـتقـدمة وزيـرة دولة لـلتـكـنولـوجيـا ا
التي تقود الفريق الـعلمي للمشروع
: "تـسـيـر الـتجـهـيـزات واالخـتـبارات
النـهائـية قـبيل إطالق مـسبار األمل
في أول مــهــمــة عــربــيــة وإسالمــيــة
ــريخ بـــدقــة وفــقــاً الســتــكـــشــاف ا
ـعــتـمـد ســلـفــاً وانـتـهى لـلـجــدول ا
فـــريق الـــعـــمـل الـــذي يـــضم كـــوادر
ـتواجد حـالياً في إماراتيـة شابة وا
مركـز اإلطالق في اليـابان من إجناز
مـــرحــلـــتــ مـــهــمـــتــ مـن مــراحل
ـــشـــروع بـــعـــد جنـــاحه في وضع ا
ـسبـار داخل كـبـسـولة اإلطالق ثم ا
وضع الــكـبــسـولــة أعـلـى الـصـاروخ
الذي سـيـحمـلهـا إلى الفـضاء وذلك
بــالـــتــزامـن مع الــتـــأكــد مـن سالمــة
وكفاءة أنظمة الدفع ونظام الطاقة
وأجهـزة االتـصال اخلـاصـة التي 
ــهـارة تــطــويـرهــا بــأعـلـى درجـات ا
ـاضـية لـلـوصول خالل الـسنـوات ا
ــرحـلــة في مــسـيــرة هـذا إلـى هـذه ا
ــشــروع الـذي يــهــدف ضــمن عـدة ا

ــــاضي في امـــضــــيت االســــبـــوع ا
مــتـابـعــة اول مـشـروع عــربي لـغـزو
سـؤولون الفـضـاء بعـد ان تفـضل ا
ــشـروع في دبي بــوضـعي من عن ا
بــــ االعالمــــيــــ في الــــعــــالم في

شروع. تابعة ا برنامج 
خـالل هـــــــــــــذه االيـــــــــــــام كــــــــــــانـت
ــكـثـفـة االســتـعـدادات احلــكـومـيـة ا
جتري إلطالق أول مهمة عربية إلى
ــريخ واالن بــدأ الــعـــد الــتــنــازلي ا
ـقرر ـوعـد إطالق "مـسـبـار األمل" ا
ـــقــبل  15 تـــمــوز يـــوم االربـــعــاء ا
2020 عند الساعة 00:51:27 بعد
مـنـتــصف الـلـيل بـتـوقـيت اإلمـارات
من مركز تانـيغاشيـما الفضائي في

اليابان.
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أعــلـنت اإلمــارات في تــمـوز 2014
عن مــشـروع اإلمـارات الســتـكـشـاف
ـريخ وتطـويـر أول مسـبـار عربي ا

الستكشاف الكوكب األحمر.
وتــلــقّى بــرنــامـج "نــوابغ الــفــضــاء
الـــعــرب" األول مـن نـــوعه عـــربـــيــاً
واهب الـعربية الحتضـان ورعاية ا
في قــطـاع الــفـضـاء 22,300 طـلب
التـحاق بـدورته األولى من مخـتلف
الـدول الـعـربـيـة وذلك بـعـد أسـبوع
واحـــد عـــلى إطالقـه بــهـــدف إعــداد
كـفــاءات عــربـيــة ومــواهب عـلــمــيـة
مــتــمــكّــنــة في مــجــال اســتــكــشـاف
الــفـــضــاء وتــطـــويــر الــصـــنــاعــات
ـا ينـعكس ـرتـبطـة به  ـتقـدمة ا ا
ــسـتــقـبل إيـجــابـاً عــلى اقـتــصـاد ا
ـعـرفـة واالبـتـكـار في الـقـائـم عـلى ا
ـسـاهـمات الـعـالم الـعربـي ويعـزز ا
ي العربية في اجملتمع العلمي العا
وفي تغريدة على تويتر قال الشيخ
مــحــمــد بن راشــد حـاكـم دبي الـذي
ــشـــروع "نـــظــر أجـــدادنــا تـــبــنـى ا
للنجوم في رحالتهم الـبحرية لبناء
أمــجــادهـم .. والــيــوم يــنـــظــر لــهــا

أبناؤنا لبناء مستقبلهم .".
يـــقــدم (مــســبــار األمل) أول دراســة
ــريخ شــامــلــة عن مـــنــاخ كــوكب ا

وطبقات غالفه اجلوي اخملتلفة.
وحـسب ما عـرفـته من العـامـل في
سـبار) سـيصل إلى شـروع ان  (ا ا
الـــكـــوكب األحـــمـــر عـــام 2021 في
ـدة سـنـة مـريـخـيـة مـهـمـة تـسـتـمـر 

واحدة.
يـــتــولـى مــركـــز مـــحـــمــد بـن راشــد
لـلفـضاء عـملـية الـتنـفيـذ واإلشراف
عــلى مــراحل الــتــصــمــيم واإلطالق
كــــافـــة. وتــــقـــوم وكــــالـــة اإلمـــارات
لـلفـضـاء بالـتمـويل واإلشـراف على

اإلجـــراءات والــتـــفـــاصـــيل الـالزمــة
للتنفيذ.

اضية عمل وخالل األعوام الستة ا
ـهــنــدســ والـبــاحــثـ فـريق مـن ا
سبار). اإلماراتي على تطوير (ا
اضي 2020 نقل وفي 25  نيسان ا
ـــســــبــــار) إلى مــــوقع إطـالقه في (ا
الـيـابـان.حيث سـيـنـطـلق من جـزيرة
تـانـيـغـاشــيـمـا الـيـابـانــيـة الـنـائـيـة

قبل 15 تموز. االربعاء ا
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وفي إطـار االسـتعـدادات احلـكـومـية
كثفة إلطالق أول مـهمة عربية إلى ا
ــريخ اجـــتــمع مــحــمـــد عــبــدالــله ا
الــقـــرقـــاوي وزيــر شـــؤون مـــجــلس
الـوزراء مع الـقـيـادات اإلعالمـيـة في
دولـــة اإلمــــارات في لـــقــــاء مـــوسع
للـحديث عن األهمـية االسـتراتيـجية
ــــشــــروع اإلمـــارات والــــوطــــنــــيــــة 
ـريخ و"مسـبار األمل" الستـكـشاف ا
الـذي يـشـكل مـنـعـطـفـاً تـاريـخـيـاً في
مسـيـرة اإلمارات الـتنـمويـة مدشـناً
حـقـبــةً جـديـدة من الـتـفـوق الـعـلـمي
والـتــكـنـولــوجي في دولـة اإلمـارات
ومرسـخاً مـكانـتهـا بوصـفهـا الدولة
األكــثــر تــطــوراً وتـقــدمــاً فـي قــطـاع
نطقة إذ الصناعات الفضائية في ا
يـــشــكل انــطالق مـــســبــار األمل إلى
ــريخ أول مــهــمــة فــضـائــيــة عــلى ا
مــســتــوى الــوطن الــعــربي كــمـا أن
األهــداف الــعـــلــمــيــة الـــتي يــســعى
سـبار إلى حتقـيقهـا تشكل سـابقةً ا
عــلـى مــســـتــوى تــاريـخ الــبـــعــثــات
السابقة إلى الكوكب األحمر بحيث
سـيـوفر إرثـاً من الـبيـانـات الـعلـمـية
ــسـبــوقــة سـتــكــون مـتــاحـة غـيــر ا
مـجـانــاً لـلــمـجـتــمع الـعــلـمي في كل

أنحاء العالم.
ويـقـول الـوزيـر الـقـرقـاوي: ": تـكـلـفة
ــيـاً.. مــســبـار األمل ضــمن األقل عــا
ورؤيــة مــحـمــد بن راشــد هي إعـادة
هنـدسة الواقـع العربي الـعلـمي عبر

شروع وأمثاله. هذا ا
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ـنيوم مع سـبار) مصـنوع من األ (ا
ألـواح صلـبـة بتـصـميم يـشـبه خلـية

النحل.
يــتـكـون (مــسـبـار األمـل) من مـجـسم
مـضغـوط سـداسي الـشكل مع بـنـية
صلـبة وقـوية ووزن خـفيف األبـعاد:
2.37 مـتر  2.9 *متـر.عـرض مـوجة
نـقل الـبـيـانـات: 1.6 مـيـغـابـايت في
ريخ الثانـية عنـد أقرب نقـطة ب ا
واألرض. القط عـــــالـي الـــــقـــــدرة مع

أهـداف أخـرى إلـى تـمـكـ الـعـقـول
بدعـة والعلمـاء والكوادر الـوطنية ا
ــســتــحــيل ــوهــوبــة لــتـــتــحــدى ا ا
وتواجه مـختلف الـظروف وحتـولها
إلى فــــــرص نـــــوعــــــيّـــــة  خلــــــدمـــــة

اإلنسانية."
وأضافت الوزيرة  سارة االميري أن
مــــســـبــــار األمل يــــعـــد أحــــد أكـــبـــر
ـيـة التي ـشـروعـات العـلـمـية الـعـا ا
أجنـزتــهـا دولـة اإلمـارات كــمـا يـعـد
تأكيداً للجـميع على أننا قادرون في
دولة اإلمـارات والعـالم العـربي على
إجنــاز مـشــاريـع ضــخــمــة وقــفـزات
علمية مهمـة مع توفر الرؤية والثقة
بــالــقـدرات واإلمــكــانـات والــطــاقـات
ـــشـــروع هــو الـــبـــشـــريــة  فـــهـــذا ا
ــســتـقــبل ومــصـدر اسـتــثــمـار في ا
إلــــهــــام لـــلــــشــــبـــاب بــــأن ال حـــدود
لـإلمـــكــــانــــات عـــنــــد تــــوفـــر اإلرادة

والتصميم.
وأكـــــــدت أن مــــــشـــــــروع اإلمــــــارات
ـريخ "مــسـبـار األمل" الســتـكـشــاف ا
يخدم البـشرية بشـكل عام واجملتمع
الـــعـــلـــمـي بـــشـــكل خـــاص ويـــضع
علومات التي سيجمعها من خالل ا
أبــحـاثه في الــكـوكب األحـمــر -بـعـد
وصـوله إلى مـداره- من دون مـقـابل
مـؤسـسة في مـتـنـاول أكـثر من 200 

علمية ومركز أبحاث حول العالم.
 WLN  …uDš oI% U  ∫ŸËdA*« d¹b

وقال عـمران شـرف الهـاشمي مـدير
ريخ مشروع اإلمـارات الستكـشاف ا
"مــــســـــبــــار األمـل": "يــــشـــــكل وضع
سبار في كبـسولة اإلطالق بنجاح ا
وتــثــبــيــتــهــا عــلى الــصــاروخ أحــد
ـعـالـم الـرئـيــسـيـة فـي الـتـحــضـيـر ا
لالطـالق وبــــدء الــــعـــد الــــتــــنــــازلي
لإلقالع. وتـــشـــمل هــذه الـــعـــمــلـــيــة
ـعـقــدة تـقـيــيـمـات تــقـنـيــة أبـرزهـا ا
الــتــحــقق من األنــظــمـة وفــحص كل

ركبة الفضائية. " جوانب ا
ـرحـلـة وأضـاف: "تـعــد إتـمـام هـذه ا
بــنـجـاح خــطـوة مـهـمــة في مـشـروع
ـريخ وذلك اإلمـارات السـتــكـشـاف ا
بــــــالــــــتـــــــعــــــاون مع الــــــشــــــركــــــاء
االســـتـــراتـــيــجـــيـــ والـــعــلـــمـــيــ

للمشروع.
ويقـود فـريق من الكـوادر اإلماراتـية
الـشــابـة عـمـلـيــات جتـهـيـز لإلطالق.
فإضافة إلى عمران شرف الهاشمي
يـــضـم الـــفـــريق ســـهـــيل الـــظـــفـــري
هيري نـائب مدير مشـروع مسبار ا
ــســـبــار األمل لـــشــؤون تـــطــويـــر ا
ومــحـمـد ولي نــائب مـديــر مـشـروع
مسبـار األمل لشـؤون اإلطالق وعمر
الــــشـــــحي قـــــائــــد فـــــريق اإلطالق
ومـحــسن الـعــوضي مـسـؤول إدارة
اخملاطر ويـوسف الشحي مـهندس
هيري األنظمة احلرارية وخـليفة ا
مـهـنـدس نـظم االتـصـاالت وعـيـسى
ــهـيــري مــهــنــدس نــظم الــطــاقـة ا
وأحـمــد الـيـمـاحي مــهـنـدس الـنـظم
ـيـكــانـيـكـيــة ومـحـمــود الـعـوضي ا
ـيكانـيكيـة ومحمد مهنـدس النظم ا
الـــعــامـــري مــهـــنـــدس نــظـم الــدعم

. األرضية
 من جــهـته قـال مـحــمـد ولي نـائب
مديـر مـشروع مـسـبار األمل لـشؤون

ـــر بـــهـــا اإلطالق إن كل خــــطـــوة 
سـبار شـروع حالـياَ من تـغلـيف ا ا
ثم وضــعه داخل كـبــسـولـة اإلطالق
وصـوالً إلى تـركيـبـهـا عـلى صاروخ
اإلطالق بـالــغـة األهـمـيـة ويـتـعـامل
مـعـها فـريق الـعمـل بدقـة مـتنـاهـية
ألنهـا تتـوج ست سنـوات من العمل
الــدؤوب بــكل تــفــاني وتــؤشـر إلى
اقـتـرابـنـا من سـاعة الـصـفـر عـنـدما
يــنـطــلق مــسـبــار األمل بـنــجـاح في

مهمته الفضائية. 
وبـدوره قـال عـمـر الـشـحي رئـيس
فـــــريق اإلطالق: “إن ســـــلـــــســـــلــــة
الــعـمــلـيـات الــتي أجنـزهـا بــنـجـاح
ـاضـيـة فـريـق الـعـمل خالل األيــام ا
وصوالً إلى وضع كـبسـولة اإلطالق
التي حتتوي بداخـلها مسبار األمل
عـلى صــاروخ اإلطالق تـسـيـر بـدقـة
ـعد سـلـفاً. وفـقاً لـلـجـدول الزمـني ا
وتـضـمـنت هـذه الـعـمـلـيـات مـراقـبة
مــســتــمــرة واخــتــبــارات مــفــصــلـة
لضـمان الـتشـغيل الـسلـيم لألنـظمة
الفـرعية بـكل كفـاءة وللـتأكد من أن
جــــمـــيع األنـــظـــمــــة تـــعـــمل وفـــقـــاً

ثلى ". للمستويات ا
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ووفــقـاً لـلـمـخـطط يــنـطـلق مـسـبـار
ــريخ عــنـد األمل فـي مــهـمــته إلـى ا
الساعة 5:51:27 صبـاحاً بـتوقيت
الـيـابان (00:51:27 بعـد مـنـتصف
الـــلـــيل بـــتـــوقـــيـت اإلمـــارات) يــوم
ـوافق 15 يـولـيـو تـمـوز األربـعـاء ا
2020 من مـــركــز تـــانــيـــغــاشـــيــمــا
الـــفــضــائـي بــاســتـــخــدام مـــنــصــة
ميتسـوبيشي للـصناعات الـثقيلة /
MHI H2A / و اخـتـيـار شـركـة
"ميـتسوبـيشي للـصناعـات الثقـيلة"
ـتـمــيّـز وسـمـعـتـهـا نــظـراً ألدائـهـا ا
احلــسـنـة في أوســاط تـكـنــولـوجـيـا
الـفــضــاء حـول الــعــالم وسـجــلــهـا
احلـــافل بـــواحـــدة من أعــلـى نــسب
جنــاح إطالق مــركــبــات فــضــائــيــة
ــيــاً ومــنـذ وأقــمــار صـنــاعــيــة عــا
إطالق بــرنــامج يــابــاني لــتــطــويــر
صواريخ الـفـضاء اعـتمـدت اليـابان
عـلى "مـيــتـسـوبــيـشي لـلــصـنـاعـات
الـــثــقـــيــلـــة" في مــخـــتــلـف جــوانب
الــتـــصــنـــيع حـــتى إطالق األقـــمــار
الـصنـاعـيـة. وسبق لـدولـة اإلمارات
االســتـعــانــة بـهــا في إطالق الـقــمـر

الصناعي "خليفة سات".
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ـشروع ويؤكـد فريق الـعامـل في ا
ـقـبل هـو الـيوم األول ان االربـعـاء ا
لــنـافـذة اإلطـالق الـتي تــمـتـد إلى 3
ــســبــار إلى اب لــضــمــان وصــول ا
ــطـــلـــوب في أقـــصـــر وقت ـــدار ا ا

كنة. كن وبأقل طاقة 
وســـيــســـتــمـــر الـــفــريـق في إجــراء
ـراجـعات واالخـتـبـارات قـبل الـعد ا
الـتـنـازلي النـهـائي الـذي يـبـدأ قبل

 16ساعة من اإلقالع.
تـوقع أن يصل مـسبار األمل ومن ا
ـــريخ في شــهــر إلـى مــدار كــوكب ا
فـــــبــــرايــــر 2021 بـــــالــــتـــــزامن مع
احـتفـاالت دولة اإلمـارات بـيوبـيلـها
الذهبي ومرور  50عاماً على إعالن

Æ1971 االحتاد عام
ويــعـــد "مــســـبــار األمل" مـــشــروعــا
وطــنــيـا يــتــرجم رؤيــة قـيــادة دولـة
اإلمــارات لــبــنــاء بــرنـامـج فـضــائي
إمـــاراتي يـــعــكـس الــتـــزام الـــدولــة
بــتـعــزيـز أطـر الــتـعـاون والــشـراكـة
الـــدولـــيـــة بــهـــدف إيـــجـــاد حـــلــول
ـيـة من أجل خـيـر لـلـتـحـديـات الـعـا

اإلنسانية.
ويــحــمل "مــســبــار األمل" وهـو أول
مشروع عـربي الستكـشاف الكواكب
األخـــرى رســالــة أمل لـــكل شــعــوب
ـنــطـقــة إلحـيــاء الــتـاريخ الــزاخـر ا
باإلجنازات العربية واإلسالمية في
الـــعــلـــوم ويــجـــســـد طــمـــوح دولــة
سـتـمر اإلمـارات وسعـي قيـادتـهـا ا
ــســتـحــيـل وتـخــطــيه إلى حتــدي ا
وترسيخ هـذا التوجه قيـمة راسخة
في هوية الدولة وثقافة أبنائها كما
يعـد مـساهـمة إمـاراتيـة في تشـكيل
وصناعة مستقبل واعد لإلنسانية.
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تغير في احلياة ثوابت ومتغيرات  ويقيناً أن الظاهرة تعتمد الثابت وتبحث في ا
  احلق ثابت والـباطل متغير  العدل ثابت والـظلم متغير  اجلمال ثابت والذوق
بـدع متـغيـر  الدين ثابت ـبدأ ثـابت والنـفاق مـتغيـر  اإلبداع ثـابت وا متغـير  ا
يدان تغـير مبدأ مستقر ال يتحدد  تدين مـتغير ........ وبالقطع أن الثابت وا وا
دون غيـره  فهـو حـاكم للـطـبيـعة واألديـان واألشـخاص والـبـلدان  في الـعالقات
الـدولـيـة الـثـابت أن اإلقـبال يـكـون عـلى الـغـني دون الـفـقـيـر  وعـلى الـقوي  دون
ـتــردد  وعـلى من عـال صـوته دون من ركن الــضـعــيف  وعـلـى اجلـســور دون ا
لـلـسكـون . قـد تـتغـيـر مـكانـة الـبـلدان تـراتـبـياً فـدوام احلـال من احملـال  لكن من
الـدول من تـبـقى مـحـور وإن تراجع دورهـا وقـتـيـاً  بـلـحاظ أنـهـا الـثـابت وغـيـرها
دبر قبل وا تغير  وهي الباقية وغيرها زائل  ويكاد يجمع الشرق والغرب  ا ا
 احملب والبـاغض  الصـديق والعدو  الـشقيق والـغريب  على أن الـعراق ثابت
وغـيـره مـتغـيـر  فـالعـراق عـراق احلاضـرات واحلـضـارات  عراق سـومـر وأكدو
بابل وآشور وكلدان وأور   عراق اخلالفة الراشدة  عراق علي " عليه السالم"
وليس أكـثر عدالً إنـسانيـاً وعلمـاً وحكمـةً وزهداً وشـجاعة بـعد رسول الـله " عليه
الصالة والـسالم " من عـلي . وعـلي " عـليه الـسالم " اتـخـذ من الـعراق والـكـوفة
حتديـداً عاصمة للخالفـة اإلسالمية . والثابت أن العـراق باقٍ وغيره فان  صبي
يافع وغيـره يشيخ  يركن للهدوء والسكينة لكنه يبقى متحرك  قد يدب الضعف
ـاديـة مـرحـلـيـاً  لكـنه يـبـقى شـاخص يـرعب ويـوجس احلـاقـد واحلـاسد بـبـنـيته ا
والبـاغض خيفـة  على ضاللة من ظن أن جنم الـعراق أفل وشمـسه غابت وقمره
سـقـط وعـهـده زال وضــعـفه حـال وعــهـده ولى وفـات  ورجــاله أمـنت أن ال عـودة
ـر الـعـراق اليـوم بـظـرف ابـسـط ما ـتـصـدين  نـعـم  قـريبـة لـلـكـبـيـر في قـائـمـة ا
يوصف بـاالستـثنائـي  ارضه ساحة لـتصـفيـة احلسـابات  مـاله منـهوب  ومائه
مغصـوب وسمائه مباح  وقريبه وبعيده تخلى عنه بل تآمر البعض عليه العتقاده
أن ال مكـان له ب الكبار والـعراق باق متـصدر قوي معافى .ويـقيناً على زلل من
ذهب به الوهم بـعيداً وراودته نـفسه اإلمارة بـالسوء لإلطـاحة بالـعراق  ففي قوة
الـعـراق قـوته  وفي ضــعـفِه ضـعـفهُ  وعـلى من تــوجس مـنه خـيـفـة الـعـودة لـيس
نصرم  ليقف على تاريخ العراق ومواقفه بعـيدا ولكن للعقود األولى من القرن ا
سـتقل  اآلمن ومن تـعرض من الشـقيق والـصديـق  اجلار والـبعـيد  احملـتل وا
للـعدوان . ومن ضـيـر من سيـاسات بـعض حـكامه  عـليـه أن يفـصل ب الـعراق
ــتـغـيــر  فـهل اكـثــر من الـعـراق مـن راح يـسـانـد الــثـابت ومن اسـتــبـد بـحــكـمه ا
احلـركـات الـعـربيـة الـبـاحـثة عـن احلريـة ? وهل نـسي من نـاصـبه الـعـداء صوالت
ـغـتــصـبـة فـلـســطـ الـقـتــيـلـة ? وهل نـسي الــعـراق وجـوالته دفـاعــا عن األرض ا
ـفـتـوحـة لـلـبـاحثـ عن االسـتـقالل  بل من الـصـديق والـشـقـيق خـزائن الـعراق ا
حلت بـه الكارثة  ونـزل به البالء  ومن شح عـليه اخلير ? وهـل غاب عن الذاكرة
ستبد  ومن تطـلع الرحتاق العلم  والتعمق كرم الـضيافة وايواء من جار علـيه ا
في الدين  والـتبحر في اللغة واألدب  والتـتلمذ في الفن ? وهل أكبر من العراق
حاضرة ومدنية ? ويسألونك عن العراق الثابت . جاهل من ظن أن العراق متغير
ـواقف واتخـاذ القرارات  فالـعراق ثـابت وحكـامه متـغيـرون  وبالـقطع أن بـناء ا
ـتغير  فضالً عن ضرورة مراعاة وإصدار األحـكام تنهض على الثابت ال على ا
الظـروف والتماس األعذار  والتجاوز عن الهـفوات والتغاضي عن الهنات  فهل
من منـصف ال يقول بتكالب األعداء واجـتماع اإلرهاب وقطع األوصال مع القادم
عانـاة  وتنـقل ب األصـقاع  ال حقـته اجهـزة الدكـتاتور اجلديـد  الذي عـاش ا
الـقـمـعــيـة  سـالت دمـاء ابـنــاءه وزجت نـسـاءه وغـيب رجـالـه في غـيـاهب سـجـون
الـدكـتـاتـور  عاش الـغـربـة واخلـوف والـتهـديـد والـوعـيـد  في وطـنه مـطارد وفي
غربـته مالحق  نـهاره خـوف  وليـله رعب  قضى جل عـهده يـعارض  وحـينـما
تـصـدى لم يـجـد اال الـصد والـقـطـيـعـة والـتـكـالب  ويـحـدثـونك عن اخلـطـأ والزلل
ـنافق  . وبالقطع أن مضي أكثر من ـال العام وتسلق األفاق والكذاب وا وهدر ا
ـشـهـد غـيـر كـافـيـة لـرأب الـصـدع وإعادة عـقـد ونـصف عـلى الـتـصـدي وقـيـادة ا
الـلـحـمـة وبـنـاء مـا تـهــدم وتـصـفـيـة الـتـركـة  لـكـنـهـا كـافـيـة لـلـشـروع في مـشـوار
الــتـصـويب والـتـصـحـيح والــبـنـاء ومـحـاربـة الـفـســاد ومالحـقـة من اسـاء لـلـعـراق
وسمـعته  أما التذرع بحداثة التجـربة  وثقل التركة  وتراكم اخلراب  وامتداد
هم شـاور التـصحـيح  فلـيس ا أذرع الراحل  فـلم تعـد مقـنعـة لعـدم الشـروع 

الـندب عـلى مـا ضـاع من ثـروة وفرصـة وبـنـاء  لكن األهم
حاربـة الفساد  ومالحـقة الفـاسدين  وبناء الشـروع 
ـا يزل  فـالـثـابت أن رجال الـعـراق قادرون مـا تدمـر و
علـى بناء مـا تهـدم  وترمـيم ما تـصدع  ومالحـقة من
ن خان األمانة افـسد وخرب وباع وخـان  فالطـار 
متـغـير  ومـعـدن ابـناء الـعـراق ثابـت  وسعـيـد من قرأ

تاريخ العراق وتبحر  بسيرة رجاالته . 
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فاصل بكرة وعناء ا إن اإلصابـة بالسمنة دليل عدم وعي وأعراض الشـيخوخة ا
ـعـدة والــقـولـون واجلـلـطــات الـقـلـبــيـة والـدمـاغـيــة وغـيـرهـا من الـنــسـوي.. وآالم ا
األمراض الـعضويـة إن اختـلفت بـصفـاتهـا وأعراضـها وعالجـاتهـا إال أن سبـبها
واحـد في احلـقـيـقـة وهـو أمـا عـدم الـوعي أو بـغض الـوعي والالمـبـاالة لإلحـتـفاظ

بقيمة الصحة .
لكل حاجة قيمة والصحة قيمتها كبيرة بل قد تكون القيمة الكبرى في حياتنا. 
وألننا النـشعر دائماً بقيمـة األشياء اال في حال فقدانها فـأننا ندرك ساعة اخلطر

عندما يدق جرس األلم. 
األلم أيضـا حاجة لها قـيمة ونعمـة غالية تـشير إلى وجود مرض مـا أو مشكلة أو

لل . خلل .. واأللم قد يكون أحيانا من ا
الـعـقــد اإلجـتـمـاعـيـة أيــضـا تـتـسـبب لــنـا بـاأللم وهي تـخـلـق األمـراض الـنـفـسـيـة
واألمراض النـفسية تتسبب بعـذاب البعض أو موتهم تسحبهم لـيعلنوا انسحابهم
رضي الذي يقتل اإلنسان مثل وباء كورونا يعتبر وباءً ثم انتـحارهم.  إن الوباء ا
ظـاهراً وضـحـاياه لـفـترة زمـنـية أمـا الـوباء اجملـتـمعي مـسـتتـر يـضر بـاإلنـسان..
وضـحـايـاه على مـر الـزمن وهـو وباء غـيـر ظاهـر . هـنـالك مرض يـأتي من الـهـجر

واجلفاء وهنالك فيروس ينتقل بالهواء وهنالك وباء يأتي من اجلهل والغباء .
جمـيعـها أوبـئة تـضر وتـقـتل اجملتـمعـات وجتلـد الشـباب
والفـتيات ويعـيش الناس معهـا كاألموات . إذا جتردنا
ـقـدار مــا نـتـجـرد مـن الـعـقل ســنـتـحـرر من اجلــهل 

ونتطور .. ولو تركنا الغباء يتركنا الوباء .
واقعـنا يأتي من اخـتياراتنـا وارادتنا .. كمـا سالمتنا

تأتي من وعينا . 
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في اخلـامس من كانون الثاني2020 قـالت وزارة اخلارجية العـراقية انها قدمت
شكـوى في رسالت مـتطابـقت الى كل من رئيس مـجلس االمن الدولي و االم
ـثلـيتـها فـي نيـويورك "بـشأن عـملـيـات عسـكريـة منـها ـتحـدة عـبر  الـعام لال ا
قـتل نـائب رئيس هـيئـة احلـشد و شـخصـيـة عسـكريـة صـديقـة" هذا عـملـيـة ادت 
فـحـوى الرسـالتـ الـلتـ طـالبـتـا مجـلس االمن بـأدانة االعـتداء. وقـبل ايـام قالت
اغـنـيس كـاالمـارد وهي مـقـررة خـاصة مـعـنـيـة بـاالعـدامـات الـعـشـوائيـة في اال
ـتـحدة ـتخـدة ان اغـتـيـال سـلـيـمـاني كـان تـعـسفـيـا مع الـتـذكـيـر ان الـواليـات ا ا
انسـحبت من مـجلس حقـوق االنسان. لـكن هل حرك االدعـاء العام او من له حق

الشكوى دعوى امام القضاء العراقي مع مراعاة توقيتات التقدم بالشكوى?
عـني بالـتطبـيق بأعتـبار ان االعـتداء وقع على ان القـانون العـراقي اجلنـائي هو ا
اقلـيم الدولة وعليه فأن القانون الوطني العراقي هو من ينظر الدعوى حتى ان لم
ـشـكـو مـنه لـيس حتـت والية ـشـكـو مـنه بـأعـتـبـار ا يـطـبق احلـكم الـصـادر عـلى ا
الــقـضـاء الـعــراقي وايـضــا البـد من مـراجــعـة مـلف تــطـبـيـق االحـكـام االجــنـبـيـة
وامكانية تنفيذها ان صدرت من محكمة غير امريكية و قضت بحكم على مواطن

امريكي. 
قـال القصير هو لفت انـتباه حتالف الفتح الذي اصدر طلوبة من هذا ا الغايـة ا
تـحدة والـتي يبدو ـتحـدة في اال ا بيـانا يطـالب فيه بـالشـكوى عـلى الواليات ا
انه يريـد شكـوى ثانـية بـحسب فـهمـي للـبيـان الصـادر السـبت احلادي عـشر من

اجلـاري لــكن ال يـفــوت الـفــتح ان شـكــوى اولـيــة كـان يـجب ان
ـدعـ بـاحلق امـام الـقـضـاء الـعـراقي وهـذا حتـرك من ا
سـؤال ال امـلـك اجـابـتـه ان جـرى حتـريـك شـكـوى ام ال
دد القانونية مع امكانية السؤال من محام وخالل ا
امـريــكـيــ عن قـانــونـيــة ان يـقــبل الـقــضـاء االمــريـكي
. بغير حتريك شـكوى على مواطـنيه عسكـري ومدنيـ

ذلك فأن البيانات لن تكون مجدية االثر.

سارة بنت يوسفمحمد بن راشد ال مكتوم محمد عبدالله القرقاوي
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جـنــيف (أ ف ب) - أبـلـغت خـبـيـرة
ـــتـــحـــدة ـــيـــة مـــجـــلس األ ا أ
حلـــقـــوق اإلنـــســـان اخلـــمـــيس أنّ
الــعـالم بـصـدد الـدخـول "في عـصـر
سيّـرة" العسـكرية ثانٍ لـلطائـرات ا
مع انـــتـــشــــارهـــا غـــيـــر اخلـــاضع
لـلـسـيـطـرة وبـغـيـاب قـواعـد حتـكم

استخدامها.
عنية تـحدة ا وقالت مقررة األ ا
بـــجـــرائـم اإلعـــدام خــــارج نـــطـــاق
الـــقـــانـــون أنـــيـــيس كـــاالمــــــار إنّ
اجملـتـمع الــدولي بـحـاجـة لــتـقـيـيم
كــــيف تــــطـــــــــــورت الــــطــــائــــرات
ـسـّيــرة واخـتـــــــبـار الــتـحـديـات ا
الـتي يـشـكـلـهـا االمـتـثـال لـلـقـانـون

الدولي.
وتابـعت "ليس هـناك معـاييـر قوية
ـســيّـرة حتـكم تــطـور الــطـائــرات ا
وانـتـشـارهـا وتـصـديـرهـا والـقـدرة

على استخدام القوة. ال شفافية. ال
إشراف فعّال. وال محاسبة".

وأضــافت أنّ "ضــربــات الـطــائـرات
ـــســيــرة عـــلى مــا يـــبــدو حتــظى ا
بـتفـضيل صـنـاع القـرار ونظـرائهم
العـســــكـريـ لكـفـاءتـهـا النـسـبـية
وفـاعـليـتهـا وقـدرتهـا عـلى التـكيف
ومـقــبـولـيـتــهـا وسـهـولــة إنـكـارهـا

كاسب السياسية". وا
ـتحدة وال تعبـر كاالمار عن األ ا
لكـنّها تـقدم اسـتنتـاجات تقـاريرها

للمنظمة الدولية.
وقدمت كاالمار تقـريرا عن عمليات
ـتـعمـد بواسـطـة الطـائرات الـقتل ا
ــســيّـــرة بــدون طــيــار في ضــوء ا
انـتـشـار اسـتخـدام هـذه الـطـائرات
وتـــطـــويـــر قـــدراتـــهـــا عـــلى مـــدى

اضية. السنوات اخلمس ا
ويقدم التقرير توصيات تهدف إلى

سيّرة تنظيم استخدام الطائرات ا
ساءلة. وتعزيز ا

وقـــالت كـــاالمــار إنّ "الـــعـــالم دخل
ـسيّرة+ +عصـرا ثانيـا للـطائرات ا
حـيث تــقـوم مـجــمـوعـة كــبـيـرة من
اجلـهات الـفـاعلـة احلكـومـية وغـير
احلـكومـية بـنـشر تـقنـيات طـائرات
مسـيّـرة أكـثـر تـقـدمًـا" مـضـيـفة أن
العـديد من الـدول أرادت االنضـمام
إلـى "نـــــادي قـــــوة الــــــطـــــــائـــــرات

سيّرة". ا
وقـالت إن مـا ال يقل عن 102 دولة
لـــديــهــا مــخــزون عـــســكــري نــشط
ــسـيّــرة في حـ أن لـلــطـائــرات ا
 40دولة تمتلك أو تشتري طائرات
مـسـيّـرة مـسـلـحـة.وأوضـحـت "مـنذ
الـعام 2015 نـشـرت مـا ال يـقل عن
11 دولـة طائـرات مـسيّـرة مـسلـحة
ــا في ذلـك ألغــراض اســـتــخــدام

وجهة". القوة مثل عمليات القتل ا
وأشـار تـقـريـرها إلى 11 دولة هي
بـريطـانيـا ومصـر وإيران والـعراق

وإسـرائـيل ونـيـجـيـريـا وبـاكـسـتان
والــســعـوديــة وتــركــيــا واإلمـارات
ـــتــحـــدة. وقــالت إنه والـــواليــات ا

يعتقد أن 35 دولة لديـها أكبـر فئة
ـســيّـرة وأكــثـرهـا من الـطــائـرات ا

فتكا.

سبار خريطة مسار اطالق ا
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ورد ســهــواً فـي جــريــدة الــزمـــان  بــالــعــدد ( ٦٦٩٦) في
٢٠٢٠/٦/٢٩ إعـالن مــنـــاقـــصـــة رقم ٢٠٢٠/٣ اخلـــاصــة
ناقـصة حتميل وتـفريغ احلبوب في سـايلو خان بني با
ناقـصة يوم االثن ٢٠٢٠/٧/١٤ سعد ورد موعـد غلق ا
خــطـاء والــصــحـيح هــو يــوم الـثالثــاء ٢٠٢٠/٧/١٤ لـذا

اقتضى التنويه

(ان وعد الله حق)
                                                    صدق الله العظيم

?×?WL?F?½ bL رئيس مـجـلس ادارة مؤسـسة  b?LŠ« اتـقدم بـاحـر التـعـازي الى السـيد
طـابع بـوفـاة عقـيـلـته والدة ـسرة لـلـطـباعـة والـنشـر ونـائب رئـيس رابـطة اصـحـاب ا ا
ولى القدير ان يرحم الفقيدة ويسكنها فسيح جناته bLŠ« vHDB سائل ا السيد 

وان يلهمكم الصبر والسلوان وإنا لله وإنا اليه راجعون.
` U  vHDB  ‰UL
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أن تـكـتب عن عـلي الـوردي في يـوم
فــهــذا يـــعــني أن تـــنــصف رحـــيــلـه
الــرجل في عـلـمه وشــخـصه..وكـنت
قاالت في عدد من الصحف فعلت 
واهـداء له تـصـدر كـتـابي ـواقع  وا
الشـخصيـة العراقـية..وسافـعل هنا
ايــضـا ولــكن سـأشــيــر الى قـضــيـة
خـالفـيــة مــنــطــلـقــا من حــقــيــقـة..ال

مجاملة في العلم.
 تـــعــود عـالقــتي بـــالــدكــتـــور عــلي
الـــوردي إلى عـــام "  ." 1989فـــفي
تــلك الــســنـة كــان عــلى رأس وزارة
التـعليم الـعالي وزير مـثقف بثـقافة
فــرنــســيــة مــحب لألدب والــثــقــافـة
والــفــلــســفــة هــو الــدكــتــور مــنـذر
الــــشــــاوي.وكــــان مـن نــــشــــاطــــاته
الـثـقافـيـة أن اصدر جـريـدة رصيـنة
ـؤسـسـون لـها ا بـاسم " اجلـامـعـة "
ستة  بـينهم: الدكـتور ياس خضر 
الـدكــتـور فـجـر حـسب الـله يــحـيى 
الــدكـتــور مــنــذر اخلــطـيب  جــوده
وأنا مسؤول " الصفحة األخيرة ".
وكـنت خـطـطت الجـراء حوارات مع
الرمـوز الـعـلـمـية والـثـقـافـيـة ألعمل
ـــــفـــــكّـــــري الـــــعــــراق ارشـــــيـــــفـــــا 
فـــبـــدأت بـــأول وزيـــرة ومـــبـــدعـــيه
لـلـتـعـلـيـم الـعـالي الـدكـتـورة سـعـاد
إسـمـاعـيل وزرتـهـا في بـيـتـهـا عـلى
نهر دجـلة قريبا مـن الصليخ. وكان
هــدفـي الــثــاني هـــو الــوردي الــذي
زرته بـداره الـواقـعـة خـلف إعـدادية
احلـــــــريــــــــري لـــــــلــــــــبـــــــنــــــــات في
واجريت معه حوارا نشر األعظمية
ــسـمــوح به في حـيــنه مع صـورة ا
كاريـكـاتـيـريـة بريـشـة الـفـنـان "علي
ــــنــــدالوي".وســــألــــنـي عن بــــاقي ا
احلـــوار فــأجـــبـــته: " إذا نــشـــر يــا
دكتـور فسيكـون طريقك لـبو زعبل"

فــرد مــازحــا" :" والـلـه إذا أنـا وأنت
ســـوا..يــــا مـــحـالهـــا ". وتــــطـــورت
الــعـالقـة إلـى صــداقـة وزيــارات في

بيته.
WOLKŽ …Ëb½

كــنت أحــرص ان ادعــوه لــكل نـدوة
عــــلـــــمــــيــــة يــــوم كــــنـت خــــبــــيــــرا
ـركـزالـدراسات بـوزارة الـداخـلـية
ــــــيـــــدانـــــيـــــة .فـــــفـي الـــــدراســـــة ا
بـعنـوان:(الـبغـاء..أسـبابه ووسـائله
وحتـلـيـل لـشخـصـيـة الـبـغي)والـتي
تـعـدّ األولى من نـوعـهـا فـي الـعراق
والـعـالم الــعـربي من حـيـث نـوعـيـة
ادوات الـــــبـــــحث واالخـــــتـــــبــــارات
وعــــدد الــــبــــغــــايــــا الــــنــــفــــســــيــــة
والسمسيرات(  300بينهن من لها
أتــيت ـــســؤولـــ كــبـــار!) عـالقــة 
بـــالـــوردي واجــلـــســـته في الـــصف
األول فـي نــــدوة دعـت لـــــهــــا وزارة
ي وقضاة. الداخلية ضـمت اكاد
 وحـــ انــتـــهـت الـــنـــدوة مـــذ يــده
نـحــوي وسـحـبــني (عـلى صــفـحـة)

وقال:
" دراستك هاي عن الكحاب تذكرني
بــحـادثــة ظـريــفـة. في األربــعـيــنـات
نــاقـشـت احلـكــومــة مــوضــوع فـتح
وعـقدت لـقاءا مـبغى عـام في بـغداد
ضم كالّ من الـوصي ونوري سـعـيد
ووزيـر الــداخـلـيــة ووزيـر الــصـحـة
ومــديـر األمن الـعـام. فـاتـفـقـوا عـلى
ـكان الـفكـرة لكـنـهم اختـلفـوا على ا
بـــ الــــبـــاب الـــشــــرقي وســـاحـــة
ــــيـــدان. وكـــان بـــ احلـــاضـــرين ا
شخص مصّالوي يجـيد  فن النكته
فـقال لـهم :ان افـضل مكـان لـلمـبغى
ـا يـصـدّق خل يروح ـيدان وا هـو ا

يسأل أمّه ! ".
 ضـحـكـنا..وخـاطـبـت عـينـاه عـيـنيّ

بــتــعــلــيـق:مـاذا لــو قــالــهــا احــدهم
الـيـوم! ألفــرغ مـسـدسه في قــائـلـهـا
ـبتـسمـ فيـما الـوصي ونوري وا
الـســعـيــد ووزيـر داخــلـيـتـه ومـديـر
امنه الـعام..استـلقوا عـلى ظهورهم

من الضحك!.
والـوردي يـجـيـد فن اخـتـيـارعـنـوان
مــوضـوعه ويــعــرف فن اســتــخـدام
فح مـقولـة(العنـوان ثريـا النـص)
سـألـته عن بـدايـات حيـاته اخـتـصر
االجـابـة بـعـنـوان:(من احلـمـير..الى
اجلامبو!)..مبـينا انه كان في بداية
حـيـاته يـسافـر عـلى ظـهور احلـمـير
ثـم اتــيـح له ان يـــســـافــر بـــطـــائــرة
اجلمبو..وخـتم جوابه بأنه كان في
صـبـاه صـانع عـطّـار بـراتب شـهري
قدره خمس روبـيات (ثم صرت اآلن
مؤلفـا احتذلق على الـناس بأقاويل
ال يــفــهــمــونــهــا..واطــلب مــنــهم أن

يفهموها!).
والــوردي كــاتب ســاخــر بــاســلـوب
وهذا هو الذي مكّنه بسيط ولطيف
ان يكـون مشـهورا بـ العـامة.ومن
وجعـة أن أقيم له قبيل سخريـاته ا
ـي (شـكــلي) ــوت حـفـل تـكــر أن 
ـنـصة: فـبـعث ابـنه وقـال من عـلى ا
ـزاح يــبـدو أن والـدي ال يــكف عن ا
رض..فـقد حـتى وهو عـلى فـراش ا
كلفـني ان انقل لكم بـيتا واحدا" من
ـوت الــشـعــر :( جــاءت وحــيــاض ا
مــتـرعــة...وجــادت بــوصل حــيث ال

ينفع الوصل )!.
والـــوردي واحــد من ابـــرز عــلـــمــاء
الـــعــراق في الـــنـــصف الــثـــاني من
جتــاوز تــأثــيـره الــقــرن الــعــشــرين
حــــدود الـــــنــــخـــــبــــة الـى الــــنــــاس
وتــعــدت شــهــرته حـدود الــعــاديـ
يـكفينا ية الوطن والعرب الى الـعا
ـقـولـة الـبـروفـسور ان نسـتـشـهـد 
جـــاك بــيـــرك الـــذي وصف الــوردي
ــيـة بــأنه (كــاتب يــحــلّـق الى الــعــا
ـناطق باسـلـوبه الذي يـضرب في ا

احلساسة في اجملتمع كفولتير).
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أشــــاع الـــوردي مــــفـــهـــوم (ازدواج
الشخصيـة ) في الفرد العراقي قبل
فهوم سبع سنة متأثرا بشيوع ا

عــبـر أفالم الــسـيــنـمــا والـصــحـافـة
الـفنـيـة والقـصص في خـمسـينـيات
ــاضـي وسط اســتــغــراب الــقــرن ا
الـنـاس ودهشـتـهم..أن يـحـصل مثل
ا خشيتهم على هذا لإلنسان  ور
أنــفـــســهم أن  يــصـــيب أحــدهم مــا
أصـاب الــدكــتـور جــيــكل في روايـة
سـتـيـفنـسن (دكـتـور جيـكل ومـسـتر
أو أن هايد ) الـتي حتولت الى فلم 
تــصـاب إحـداهن مــا أصـاب الـفـتـاة
(سـيـبل) وهي حـالـة واقـعـيـة لـفـتاة
ظـهـرت في امـيـركــا بـخـمـسـيـنـيـات
ـــاضـي كـــانت لـــهـــا ثالث الـــقـــرن ا
شــخـصــيـات : شــخـصــيـة عــاديـة 
مــوظــفــة تــمــارس عــمــلــهــا حــسب
األصول  وشخصيـة متدينة تذهب
الى الـــكــنـــيــســة فـي أيــام اآلحــاد 
وشخـصية مـستـهترة تـرتاد نوادي
الـرقص والــقـمــار في الـلــيل. وكـان
لـكل شـخـصـيـة أسم خـاص بـها وال
تـــــعـــــرف إحـــــداهـن األخــــرى. وألن
احلــالــة مــثـيــرة فــقــد الــتــقــطــتــهـا
هوليوود وحولتها الى فلم بعنوان
Three  ثـالثـــــة وجـــــوه حلــــواء "
 "Faces of Eveعـــــــــرض عـــــــــام
ــمــثــلـة 1957وقــامت بــبــطــولــتـه ا

Joanne Woodward .
ــفـهـوم  ولـيت الــوردي اسـتــخـدم ا
ا اسـتخدمه مجـازا أو استعـارة إ
رض ازدواج عنى الشائع  بنفس ا
الشـخصـية في اخلـمسيـنيـات. فهو
يقـول بالنص :" إن الـعراقي هو في
الـواقـع ذو شـخــصــيـتــ  وهـو إذ
يعمل بإحدى شخـصيتيه ينسى ما
فعل آنفا بالشخصية األخرى..وانه
اذا بدر منه بعدئذ عكس ذلك فمردّه
الى ظـــهـــور نـــفـــوس أخــرى فـــيه (
الحظ هـنـا تـعـدد وليس ازدواج ) ال
تـــدري مــاذا قـــالت الـــنـــفس األولى
وماذا فـعلت ). وواضح جلـنابك أن
الــوصف هــذا يـنــطــبق عــلى حــالـة
مــرضـيـة ولـيس عـلى حـالـة سـويـة
ــصــاب به يـعــاني من ـعــنى أن ا
اضـــــــطـــــــراب أو مــــــرض ( ازدواج
ـفهـومه الـشائع في الـشخـصـية ) 
و" اضـطراب الـهوية اخلـمسـينـيات
ــــــفــــــهـــــوم االنـــــشــــــطــــــاري " بــــــا

ــــعــــقــــول احلــــديث..ولـــــيس مـن ا
بــطــبــيــعــة احلـال أن يــكــون كل أو
مـعـظم الــعـراقـيـ مــصـابـ بـهـذا
ـرض االضـطـراب الـعـصـابي  أو ا

ألذها ني على رأي آخر .
إن الــذي قــصـده الــوردي هــو عـلى
وجه الـــتــحــديــد:( الــتــنــاقض بــ
ــعــنى أن األفــكـــار والــســلـــوك ) 
الـسـلــوك الـذي يـتـصــرف به الـفـرد
يتناقض أو يتعارض مع الفكرة أو
القيـمة التي يـحملـها وإليك بعض

ا يذكر : األمثلة 
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إن الــعـراقي  سـامــحه الـله  أكـثـر
ــثل الــعــلــيـا مـن غـيــره هــيــامــا بـا
ودعــــوة إلــــيــــهــــا في خــــطــــابــــاته
وكـتـابـاته  ولـكنـه في نفـس الوقت
من أكـثـر الـنـاس انـحـرافـا عـن هذه

ثل في واقع حياته ". ا
حــدث مـرة أن أقـيـمت حـفـلـة كـبـرى
في بــغــداد لــلـدعــوة الى مــقــاطــعـة
الــبـضــاعـة األجــنـبــيـة وقــد خـطب
فيـها اخلطـباء خطـبا رنانـة وأنشد
الشعراء قصائد عامرة. وقد لوحظ
آنذاك أن اغلب اخلـطباء والـشعراء
كـانــوا يـلـبـســون أقـمـشـة أجــنـبـيـة

والعياذ بالله ".
   " ومن العـجيب حقـا أن نرى ب
مثقفـينا ورجال دين فـينا من يكون
ازدواج الـشـخـصـيـة فـيه واضـحا :
ـثل الـعـلـيا فـهـو تـارة يحـدثك عن ا
وينتقد من يخالفها  وتارة يعتدي
أو يـــهـــدد بــــاالعـــتــــداء ألي ســـبب
يحفزه الى الغضب تافه أو جليل 
ـثل ضـاربــا عـرض احلـائط بـتـلك ا

التي حتمس لها قبل ساعة ".
إن مــثل هـذه احلـاالت بــعـيـدة جـدا
عن أن نـصـفـهـا  عـلـمـيـا بـ" ازدواج
ـا هي تنـاقض ب الشـخصـية " إ
األفــكــار والــســلــوك  أي أن الــفـرد
يـؤمـن بـقـيــمـة أو يــتـبــنى فـكـرة أو
يــدعــو لــهــا أو يــصــرّح بــهــا لـكــنه
كأن يـتـصرف بـسلـوك مـناقـض لهـا
ـرأة الـعمل يـدعـو الى أن تمـارس ا
ضــابـطــا في الــشــرطــة أو اجلـيش
ـنـع ابـنــته من الـتــقـد غـيــر أنه 
الى كـــلــيــة الـــشــرطـــة أو الــكـــلــيــة

العسكرية.
 وعــلــيـه فــان األصــوب عــلــمــيــا أن
نصف ذلك بـ " تـناشـز الشخـصية "
الذي يعـني التنافـر أو التناقض أو
عــدم الــتـطــابق بــ مــا يـعــتــقـد به
الـفـرد وب مـا يـقـوم به من سـلوك.
وطبـيعي أن ابتـكار مصطـلح جديد
لن يـزحـزح مـصـطــلـحـا اسـتـقـر في
ذاكــرة الـنــاس مــنـذ ســبــعـ ســنـة
حـتـى لـو كـان أكــثـر انــطـبــاقـا عـلى
احلـالـة  فـضال عـلـى أنـالـعـراقـيـ

كانوا قد استلطفوه وأشاعوه.
  ومـع ذلك يــــبــــقـى الــــوردي عــــالم
اجـتــمــاع فــذ يــدهـشــنــا بــنــبــاهـته
ـتـعـنـا وفـطـنـته وعـمق حتــلـيـله و
بـــأســلــوب عــرضه وجـــزالــة لــفــظه
وسهـولة مـعنـاه الذي جـاء من نوع
متنع  وهدفـنا فيما أتينا السهل ا
عـلـيه هـو طـرح وجـهـة نظـر عـلـمـية

ــعــرفـــة عن ظــاهــرة تــغـــني ا
اجـتـماعـية عـراقـية..الـتـقطـها
الـوردي بـذكــاء عـالم مـتــيـمـز
وطــرحـــهــا بــاســـلــوب كــاتب
لـكن الزمن تـعداه اآلن ساخـر
وصــارت تــوثــيــقــا لـلــتــاريخ

واألجيال.
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 كـــانت آخـــر مــرة زرتـه بــهـــا في
بــيـتـه حـ كــان مــريـضــا. جــلـست
ـتـواضع وتمـنيت بـجانب سـريره ا
له الشفـاء العاجل والعـمر الطويل
فـقـال وهو يـحـدس أنهـا الـنهـاية: (
ـان أتــدرى مــاذا يــعــوزني اآلن : إ
. العجائز) ولم افهمها إال بعد ح
وأضــاف مــازحـا": " تــدري آني مـا

..بس مـا ـاركــسـيـ احب ا
اعــــــــــــــرف لـــــــــــــيـش
احـــــبك..تـــــعــــال
انــــطـــــيــــني
بــــــــــوسه

"..قـبـلّـته وحـبـست دمـعـة في الـع
وشهقة في الصدر.

ولألسف..فحتى مدينته (الكاظمية)
لم تـفه حقه..مع ان فـيهـا مسـؤول
من ابـنـاء طائـفـته بـينـهم نـائب كان
مـعـدمـا بنى عـلى ضـفـاف دجـلة من

جـهــة مـرقــد األمـام بــيـتـا
لــــــنـــــــفـــــــسه
ـاليـــــــــــ
الـدوالرات
!..وجتــا

هل دعوة كـنت وجهتـها له وآخرين
من قيادات أحزاب األسالم الشيعي
القـامــة تـمـثــال له في مــدخل جـسـر
األئــمـة مــادّا يـده نــحـو األعــظـمــيـة

بوجه تعلوه ابتسامة.
ان استذكار الـوردي في يوم رحيله
 13تموز 1995 ينبهنا الى حقيقة
ازلية..هي ان الطغاة
زائلـون والعـلماء

خالدون.

` U  5 Š rÝU

اربيل

علي الوردي 
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ـواد الـغـذائيـة والـتي الـعـراق بـا
ســتــقـلـل من االســتــيــراد الـبــشع
ــــــزارعـــــ واجملـــــحـف بــــــحق ا
ـالحظ عـــلـــيـــهـــا في الـــفـــتــرة وا

االخيرة
ثــالــثــا..الـتــخــصص لــلــمــصـرف
ــوكــلــة الــيـة ـهــامه ا الـزراعـي 
وهي االقـراض للـمزارعـ وليس
اي نوع اخر من القروض لغرض
سد النقص احلاصل في التمويل
للمصرف واحلـصول على ربحية
ولو بسيطة للتمويل الذاتي

ــــصــــرف شـــــاكــــرين مـــــبــــادرة ا
بـــــــــــاقــــــــــــراض الـــــــــــقـــــــــــروض
الــعــقــاريـةالهــالي نــيــنـوى,,كــمـا
اعلـمـنـا الـسيـد سـري احملـترم اال
انـــهـــا لـــيـــست من اخـــتـــصــاص
ـــــصــــرف,وهــــذه تـــــدخـــــله في ا
متاهات بعيدة  عن اختصاصة
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رابـعا..تـسـليف الـدولة لـلمـصرف
مبلغاً من جملة القروض الواردة
ـوازنة واقـراضة مـبلغ يـسد في ا
زارعـ العادة فـية احـتـياجـات ا
احلـيـات الزراعـيـة الى الـعمل من
مـكــنـنـة ومـعــامل  وحـقـول ابـقـار
ودواجن  واســمــاك ومــحــاصــيل
زراعـيــة اخـرى كــثـيــفـة وغــيـرهـا

العادة احلياة العامة 
ـركزي خـامسـا..مـطـالبـة الـبـنك ا
بـتــقــد ســلف قــروض مــيــسـرة

وبدون فائدة للمصرف
لــنــفس الــغـرض ,وكـل فـعــالــيـات
ـركــزي لم تــدخل  فـيــهـا الــبــنك ا

الزراعة بكل اوجهها
ـستندات سادسا..اعـتماد نفس ا
ـطفي للقرض الثبوتـية للقرض ا
اجلــديــد الن ذلك كــان وســحــقــته
داعش او الـعـمـلـيـات الـعـسـكـرية

للتحرير من دنس داعش
سابعا..تخصيص جزءغير يسير
ــنح لــنــفس الـغــرض النــهـا من ا
عملية انتاجية وليس استهالكية
ثـــامــنــا..اصـــدار قــرار فــوري من
اجلــهـات اخملـتــصـة لـيــكـون فـتح
واد الـزراعيـة الغـذائية اعـتمـاد ا
ــــســــتــــلــــزمــــات الــــزراعــــيــــة وا
ـــالــيـــة لـــنــفس والــتـــحـــويالت ا
ستورده  ان تكون عبر الغرض ا
صرف الزراعي  وفروعه ليكون ا
مـــورداً مـــالـــيـــاً اليـــســـتـــهـــان به
لــــلـــمـــصــــرف لـــكي يــــتـــفـــرغ في
االقــراض لــتـخــصـصــاتــة ولـيس
الموراخرى من واجبات مصارف
اخـرى,مع الــعـلـم ان رسـوم فــتح
االعـــتــــمـــادات  او الـــتـــحـــويالت
صارف النـقدية هي تـعتبـر لكل ا
تـــمـــويل اســـاسي لـــرفع كـــفـــائــة
ـالــيـة والــدولــيـة النه ــصــرف ا ا
ســيــتــعـامل مـع مـصــارف دولــيـة
وحتى داخلية ,مؤكدين ان حجم
مـــبـــالغ االســـتـــيـــراد مـــلـــيـــارات
الــــدوالرات حــــ تــــتـــحــــول الى
ــصـرف اعــتــمــادات عن طــريـق ا
الزراعي سـتكـون وارد اليسـتهان
بـه بل وتـــمــويـل وبــاخلـــصــوص
ـــعـــدات الـــزراعـــيــة لـــلــمـــواد وا
واالسمـدة واالدوية حتى لـلقطاع
ــصــرف اخلــاص ومــا يــقــرضه ا
يـسـتـورد عن طــريـقه (وكم تـفـتح
اعـتــمــادات دائــرة الـتــجــهــيـزات
,الـتـجـهـيـزات الـزراعـيـة الـتـابـعة

لوزارة الزراعة)
احلــقـيـقـة لـم نـحـصل عــلى مـبـلغ
مـــــعـــــ لـالســـــتـــــيـــــرادات  رغم
مراجـعتـنا لعـدة دوائرذات عالقة
من وزارة الـتــجـارة الى الــزراعـة
ــالـــيــة الــكــمـــارك فــقط رقم الى ا
معـ حتى ولو تـقريبي لـلوقوف
ـكن من ـبـلغ الـذي  عـلى حـجم ا

خالله قياس الربحية
تــاسـعــا..لم نـذكــر اسـمــاء بـعض
ـــصــــارف عـــبــــثـــا ,بل نــــعـــني ا

ذلك,مصرف التام
ــشـاريع ــبــالغ وا الــذي يــضـمن ا
واالســــتــــثـــمــــارات الــــداخــــلــــيـــة
واالجنبية العاملة في العراق

ــــشــــاركــــة مع ويــــدخـل مــــبــــدء ا
ــــصــــرف الـــزراعـي والــــقــــطـــاع ا
اخلاص,,عــلى ان تـتــخـذ اقـرارات
تـشريغـية وقانـونيـة بذلك....حتدد
بـــــــهـــــــا حــــــدى ادنـى لـالقــــــراض

شاركة وا
وتــذكـرنــا دائـرة الـشــفـافــيـة الـتي
ية كل نظمة الشفافيةالعا اعطت 
ـــواطن ــــنـــوع عـــلـى ا مــــا هـــو 
والــدارس عن كل مــا مــوجــود في
العراق وبالنهـاية استبعد العراق
ـنـظــمـة النــهم حـصــلـو عـلى مـن ا
مـــــايــــريـــــدون من جـــــهه والنـــــهم
ـعـلـومات عـرفومـدى الـفـرق بـ ا

النظرية والتطبيق 
عــاشــرا.الــتــامـ عــلـى الــقـروض
ــزارعــ بــاســعـار ـقــدمــة الى ا ا
تــامــ رمـزيــة في ســبـيل  تــامـ
ـصـرف ـومـة عـمل ا اعـادتـهـا لـد
وتالفي اي اشـكـاالت مـسـتـقـبـلـيـة
,مع ان كــــافـــة الــــبـــحــــوث كـــانت
ـكائن تـتـطـرق الى الـتامـ عـلى ا
شاريع وما عـامل وا عدات وا وا
الى ذلـك ولـم تــــــعــــــرض حـــــــسب
اعـــتـــقـــادنـــا مـــوضـــوعـــة تـــامــ
الــــقـــــروض حلـــــد االن من اي جه

متخصصه
وال بـاس ان تـسـري هذه الـطـريـقة
صارف ,وخلق مجال على بقـية ا
عــمـل الحــيــاء شــركـــات الــتــامــ
الــعـراقـيــة احلـكـومــيـة واخلـاصـة

واعادتها الى حيز الوجود
ستحقات احد عشر..صرف كافة ا
ـصرف لـلفالحـ عن طـريق هذا ا
عن شـراء احملاصـيل الزراعـية من

الفالح
اثـنــا عـشــر..الـســمـاح لــلـمــصـرف
الزراعي بفتح ايداعات للمزارع
حتـــديــــدا ...الســـتـــغـاللـــهـــا كـــاي
صارف االخرى ايداعات في ا

ـصـرف ثالثــة عـشــر.. تـرخـيـص ا
بــــاصـــدار خــــطـــابـــات الــــظـــمـــان
ــــشـــاريع لـــلــــمـــزارعــــ وعـــلى ا

الزراعية حصرا
ــزارعــ اربـــعــة عــشــر..كـــفــالــة ا
حـصـرا عـلـى اي قـرض او تـعـامل

جتاري خارجي او داخلي 
خـمـســة  عـشـر ..كـمـا قـلـنـا اجـراء
التـعديالت الالزمـة لتـوضيح عمل
ـصرف لـلتـقلـيل من االجتـهادات ا

بادرات  وا
ــعــنــيـ ســتــة عــشــر..هـل فــكــر ا
باقراض شركات زراعية لتمكينها
من الوصول الى مستوى انتاجي
بردة متميز ,,,ومنها اخملازن ا

ــمــكن ان ســـابع عــشــر...هـل من ا
يــقـرض مــجـمــوعـة من مــهـنـدسي
الـزراعــة ولـهم االولـويــة كـمـا كـان
مــتـبع سـابـقـا  ,لـتـشـجــيع الـعـمل

ختلف اشكاله الزراعي 
ـصرف مع ثـامن عشـر.. مشـاركة ا
ـنـشاة لـنفس ـصـارف العـربـية ا ا
الــغـرض لـلــحـصــول عـلى قـروض

لتنمية الزراعة
ـصرف مع ثـامن عشـر...مشـاركة ا
نظمات العـربية والدولية لنفس ا
الغرض من احلصول على قروض

نح  متنوعة ا
تـــاسع  عـــشــر..ان يـــكـــون اشــارة
بـالغ للـمشاريع اليداع  او مـرور ا
الزراعيـة العربية واالجـنبية(التي
لم نالحظ  اي اهـتمـام بهـا رسمي

صرف حصرا . )عن طريق ا
{ مستشار اقتصادي 
محكم دولي 
عضو الهيئة االستشارية لغرفة جتارة
بغداد
عضو مجلس امناء مركزاالسكندرية
للتحكيم الدولي

واالخـتـصـاصــات اصـبـحت جـلـيـة
للعيان.

ومن الــبــديــهي ان تــنــتــهي فــقــرة
الـتـعاونـيات النـهـا سمـة االقتـصاد

ركزي ا
ــــــصـــــرف الــــــزراعي تـــــعــــــرض ا
الـــــتــــــعــــــاوني الـى عــــــدة هـــــزات
وصــدمـات اقـتــصـاديــة حـاله حـال

االقتصاد ككل 
وبـعــد ان بــلغ ذروته فـي االقـراض
فـي اواسط الـثمـانـيـنـات من الـقرن
ـاضي بـدأ بـاالنـحـدار الى بـدايـة ا
الــتـســعـيـنــات وبـعــد الـدخـول الى
الــكــويت بــاربـعــة ايــام فـقـط اعـلن
احلـصـاراالقـتـصـادي وطـبق ونـفـذ
عـــلى الـــعــراق وكـــان اســـرع قــرار
واسـرع عـقـوبه فـي تـاريخ عـصـبـة
تحـدة ولم يسبق وجمـعيـة اال ا
ان اتـخـذ ونفـذ قرار بـهـذه السـرعة
حـيث شمل اقتـصاد الـبلد بـالكامل
وشل احلـياة االقـتصـادية بـالكامل
صرف الزراعي التعاوني ومنهم ا
الــذي يــحـــتــاج الى تـــبــديل االسم
ـصرف الزراعي العراقي ليصبح ا
حـسب تـصـريـح مـديـره الـعـام النه

فقد التعاونيات الزراعية .
كانت مـرحـلة الـتـسعـيـنات صـعـبة
عـــلى الـــكل وتـــوقف االقـــراض في
ـــصـــرف الـى ان بـــدأت  مـــذكـــرة ا
الـــتـــفـــاهم وبـــدء بـــدايــة اوصـــلت
االنــــتـــاج الــــزراعي الـى ذروته في

سنة االلف
حــيث اصــبـحـت نـســبــة مــشــاركـة
الـقـطـاع الـزراعي بالـنـاجت الـقومي
صرف يقدم ئة وكان ا 35- 40 با

القروض 
وبـعـد سـنة 2003 لم يـذكر كم هي
ـــــبــــــالـغ الــــــتي فــــــقــــــدة جـــــراء ا
الـــتــغـــيــيـــر(احلــواسم)ولـــيس من

قال اهتنامنا في هذا ا
ـــصـــرف بـــازمـــات لــيـــست ومـــر ا
ـبـادرات شخـصـية ا  ـاديـة ا بـا
ــصــرف غــيــر مـــدروســة افــقــدت ا
مـــبــــالغ طـــائــــلـــة الـى حـــد االن لم

تسوى حسابيا
وظاعت 250 مـلـيـار ديـنـار عـراقي
بــ هــذا وذاك من الــتـصــريــحـات
وامـتــدت يـد الـفـســاد الـعـامـة الـيه
كـبـقـية دوائـر الـدولـة (وصـلت الى
ـــديـــر الــــعـــام الـــســـابق جتـــر ا

للمصرف)
وجـائت مـرحـلـة داعش لـتـوقف اي
تـــطــور في اربع  مـــحــافــظــات هي

سلةالغذاء العراقي
وتـسيطـر وتعـمل على افـشال عمل
ــصــرف كــبــيــقــيــة دوائــرالــدولـة ا
االخــرى في احملـــافــظــات,غــيــر ان
صرف الزاعي يـعني ارقام نقدية ا
ومـبـالغ مـقـرضـة النـاس  مـزارعـ
وفالحـ الذنب لــهم في الـعــمـلـيـة
ـشـرف ـوقف ا بــرمـتـهـا ,بل كــان ا
ـــوصل قــاطـــبــة ),انه لم الهـــالي ا
يـتـعـرض اي عـسـكـري من الـقـوات
ـنـسحـبه الي اعـتـداء او قتل رغم ا
مـــا كـــان يـــقـــومـــون به مع اهـــالي
وصل من مظايقات..اوامر, ,,,بل ا
عاملة باالصل على العكس كانت ا
ـناسبـة قيمت ام ثل)وبا وليس بـا
قــصـي بــجـــائــزة كــان حـــري عــلى
الـسـيـد رئــيس الـوزراءاحملـتـرم ان
ــوقف فــقط يــذكــر الــنـاس بــهــذا ا
ــــوصل ولم ويــــقــــيم كـل اهـــالـي ا
يــذكــرهــا اال الـــقــلــيل من اجلــنــود
.وهي في ــنـــســحـــبــ الـــظــبـــاط ا

ذمتهم تاريخيا من هنا نرى..
اوال..ان تــــتـــــخــــذ اجلـــــهــــات ذات
الــعالقــة قــراراً بــاطـفــاء الــقـروض
ــــقــــتــــرضــــ مـن اهــــالي عــــلـى ا
ــتـعـلـقـة في احملـافــظـات االربـعـة ا

صرف الزارعي بحثنا با
ثــانـيــا ..الـتــعــويض الـتــدريــجـيي
والـبـدء السـريع بذلك لـلـمتـضررين
بالـقطـاع الزراعي النـهم سيزودون
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بغداد ... ال أَنتَ أَنتَ وَال الدِيارُ دِيارُ
هـكذا خلص واقعَ الـوطن شهيـدُ الكـلمـة والعراق هـشام الـهاشمي في
تـغريدة تويـتريه قبل استـشهاده بأيـام وهو يودع مكـان الوالدة والصبا
والـعــشق بــوداع يـلــيق بــاألبـطــال وأصـحــاب الــرأي احلـر حــيث تـرك
ن يريد مـوروثا كله ضجيج في حب الوطن. كتب وقـال كما يرى وليس 
أن يـرى. غـادرنــا صـاحب الـرأي الـشـجــاع لـيس ذوداً عن تـراب وطـنه
ـا ذوداً عن فقـراء بالدي وذوداً عن الـرأي احلـر بأيـدي غدر فـقط وإ
ـنبت وعمـيلة الهـوى واالنتماء. تـبزّ الروح واجلسـد خسيـسة العرق وا
جـاهلة بـأن الشـهادة في سبـيل احلق والوطن لـيست مـصيراً سـيّئاً بل
هي خـلـود في مـوت رائع. والــذي يـعـرف الـهـاشـمي يـدرك جـيـداً مـعـنى
وأهـميـة أن يكـون لـلعـراق (شهـداء مـفكـرون) وفرسـان كـلمـة وناطـقون
بـاسم الــشـعب ال نــاطـقــون لـلــسـلــطـة وال نــاطـقـون لــلـدول والــطـوائف
والـقوميات ناطقو وطن يطرزون الوطن بـأجمل ألوان البهاء والتضحية
ونـخوة وإيثـاراً بالـنفس! يـبدو أن قـدَرنا في العـراق صار قـدراً محـتوماً
ـوت والقبور أن نـودعَ األحبة وأصـحاب كلمـة الوطن كل يوم بـالرثاء وا
ـة ومـسـتقـبل مـليء بـريـاح بـدالً من احلـلم بوطـن سعـيـد وحـياة كـر
األمل والـعـيـش الـكـر بل صــار قـدرنـا مــنـهـجــاً تـعـلــيـمـيّــاً مـقـرراً من
أصـحاب الكـاتيوشـا وكوا الـصوت انتـظارا لقـادم األيام ومـتواليـاتها
زيد من شهداء احلرف والرأي في وطن قزمه السفلة والعمالء لتاب ا
وت والنفايات السيـاسية وجعلوه عالمة فارقة ب األ وقـطاع طرق ا
ـقـابـر في الـعـالم) وهــو وطن األنـبـيـاء والـعـلـمـاء يـكـنّى بـعـراق (أكـبــر ا
والــثــقــافــة والــتــاريخ واألمــجــاد الـوطــنــيــة ال أوطــان األقــزام والــقــتــلـة
ـأجـورين والـرعـاع.  الـذي قـتل هـشـام هـو نـفـسه الـذي خـطف مـازن وا
لـطـيف وتوفـيق الـتـمـيمي وقـتل نـزار ذنـون وعالء مـجذوف وأحـمـد عـبد
الـصمد وصفاء غالي وفاهم الطائي وغـيرهم من شهداء الكلمة والرأي
وهو الذي قتل  600شهيد في انتفاضة الشباب وقتل آالفاً من البشر
بـاسم الـطـائفـيـة هـو نـفـسه صـاحب الـدراجة الـنـاريـة وكـوا االغـتـيال
الـذي اغتـال اإلعالمي والـناشط وأصـحاب الـراي في وطن العـبث وهو
ـسلـحـة وهـيبـة الـدولة نـفسه الـذي قـتل الـدولة والـقـائد الـعـام لـلقـوات ا
وضـرب صورة القـائد الـعام بـاحلذاء وقـتل وطناً نـصفه شـهيـد ونصفه
الجئ وفـقير والباقي ينتظر!وقصة اغتـيال الشهيد سيناريو مترجم من
األرجـنتـيـنـية إلى الـعـربـية مـدبـلج بـلغـة الـدم ومـخرجه مـعـروف الـنسب
والـفيلم جـاهز العرض يـة القتل واالغـتيال  وأبـطاله من خريـجي أكاد
مـنذ اشهر لـكن توقيت الـقرار والعرض كـان بعد حـادثة  خاليا الدورة
والــكـاتـيــوشـا عـنــدمـا بـدأ يــظـهـر الــشـهـيــد في الـفـضــائـيـات لــيـفـضح
ويـعـري أهـدافـهـا في ابـتالع الـدولة ـرة  ـلـيـشـيات عـلـنـا وبـقـوة هـذه ا ا
ا عجل بقرار تنفيـذ االغتيال فسرب فيلماً ها وتدمير هيبتـها  وتقـز
قـصيـراً من صـنع قـنـاة عراقـيـة موالـيـة لـبعض األحـزاب قـبل يـوم من
مـقـتــله و تـشــويه صـورة هــشـام بـنــكـهـة طــائـفــيـة مـقــززة والـتالعب
ـعـلـومـات بـهـدف تـضـلـيل الـنـاس الـبـسـطـاء والـقـبـول بـاالنـتـقـام مـنه بـا
كـمتمـرد على الـطائـفة وقدم الـرجل كخـائن وعمـيل لألجنـبي األمريكي
وداعـشي الــفـكـرة  من اجل شــرعـنه قـتــله وقـبـول اآلخــر بـاألمـر الـواقع

حيث  قتله بدم بارد أمام أسرته وأوالده بهمجية المثيل لها. 
عـلومات ـفارقة أن الـشهيـد كان بطال في مـواجهة داعش اإلرهـابي با ا
ــارسـاتــهم اإلجـرامــيــة وخـبــيـرا في وكـشف مــخـطــطــاتـهم وفــضح 
ـخـتـلف مـسـمـيــاتـهـا وكـذلك لـلـحـشـد ـؤسـسـات األمـنـيـة الـرسـمــيـة  ا
الـشعـبي. كان مقـاتال في أحلـك سنوات مـقاتـلة داعش ومـصدرا مـهما
يـة. لذلك ظلم شـهيد الـوطن باغتـياله بدم لـوسائل اإلعالم العـربية والـعا
بـارد ضـريـبـة لـوطـنـيـته وعـشـقه لـلــعـراق مـثـلـمـا ظـلم في تـشـيـيـعه فال
الـسلطة حاضرة كأنها من أهل الكهف وال نواب الشعب وحمايتهم في
تـوديع ابن الـشعب الـبـار بل اكـتفـوا نـفـاقا في ذكـر مـحـاسن الشـهـيد
والـبكـاء علـيه في الـفضـائيـات السـتعـطاف اجلـمهـور النـتخـابات قـادمة
ـهـنة فـلم يـكن بيـنـهم سوى أصـدقاء مـثلـمـا اختـفى األصـدقاء وزمالء ا
ـوقف والوفاء كـنجم القـصاب وسـرمد البـياتي واللـواء سعد مـعن كما ا

رأيتهم في فلم التشييع.      
لم يـكن الـتشـيـيع حلـظة غـائـبـة بقـدر مـا كـانت حاضـرة بـشـدة في أع
ـشــيـعــ ومع كل ذرة تــراب تــوضع عـلــيك يــا هـشــام كــانت عـيــنـاك ا
الـغــائـرتــان تـنــظـران إلى أفـق بـعــيـد حــيث الـوطن وفــقـراؤه والــزوجـة
واألوالد ومــكـــان الـــوالدة وشـــوارع األحـــيـــاء ومـــذاق رطـب الـــعــراق

وبرتقاله.  
وحـدك كنت شـجاعـاً تـرسم لنـا خرائـط الوطن مـثلـما كـنت حـزينـاً على
الـديار وأنت تقف وسط الـوطن متبـاهيـاً بعراقـتيّك فأنت اسـتثنـاء تولده
أسـطـورة حب الـوطن. فـليـس من قـبيل الـشـعـر إن قـلت إن الـعـراق كان
يـبــكـيك يــوم غـدر بـك دعـاة الــطـائــفـة وهي بــراء مـنــهم وأنت هــاشـمي
الـنـسب ومن بيـت آل البـيت الـكـرام وأنت فتـى فتـيـان الـوطنـيـة والرأي
احلـر.  كان الهاشمي محلالً سـياسيّاً حقيقـيّاً ومتفرداً ب زمالئه بأنه
ـوقف يــقـدم مــعــلـومــات ثـريــة مــتـرابــطـة الــفـكــرة ويــجـتــهـد فـي بـنــاء ا
ستقبليات وبرؤية نـهجية ا واسـتشراف األحداث بعقلية باحث علمي 
ـتطـرفة شـمولـيـة في فهم اإلسـالم السـيـاسي واجلمـاعـات اإلسالميـة ا
ــلــيــشـــيــات الــعــراقــيــة وأســرارهــا وقــدرة عــلـى الــتــحــلــيل والــربط وا
واالسـتـنـتـاج وبصـيـرة واعـيـة بـحـركـة الـسـيـاسـة واجملـتـمع والـظـواهر
ـعـرفة واالتـسـاق والتـنـظـيم والـربط السـلـيم بـ الـظـواهر واألحـداث وا
ومعها صفات كاريزماتية قادرة على اإلقناع. لم يكن محلالً غوغائيّاً أو
اســتــعـــراضــيّــاً أو إنــشــائـــيّــاً كــمــا هـــو حــال الــكــثــيـــر من احملــلــلــ
واالسـتراتيجـي الذين نـراهم في الفضائـيات يتـناسلون ويـتكاثرون في
الـصوالت واجلـوالت إلى حـد الـتقـزز واالشـمئـزاز مـثـلمـا كـان صاحب
تـزنة قـضيـة وانتـمـاء صوته أقـوى من الرصـاص رغم نبـرته الـهادئـة ا
ـوزون لذلـك قتـلوه بـغدر اجلـبان وعـقلـية الـرعاع وأدبه اجلم وكالمه ا
وهـمجية الـقتلـة إلسكات صوته الـوطني! لم يتـرك الصديق الـشهيد في
رحـيله وجعَ الفقد بل تعويضا ألرواحنا عما ينقصها من طمأنينة وأي
سـبـيـكة ذهـب صاغـت نفـس البـطل وهـو يـقـارع الـبـاطل بـالـرأي بـصوت
عـال وهم يقارعونه بالكوا الصامتة اجلبانة. هناك الفرق ب شجاعة
بـدأ وقـوة القـلم احلـر والصـوت الـوطني وبـ نـذالة وخـسة ـوقف وا ا
الـغادريـن وصنـاع الـرصـاصة الـغـادرة وحـقد الـعـمـيل.ال نريـد الـشـكر
عـــلى الــشــكــر وال أصـــوات االســتــنــكــار اخملــزي بـال أفــعــال من قــبل
ـنـافـقـة طـيـلـة الـرئـاسـات الـثالث فـقـد تـعـودنـا عـلى ضـجـيج اإلدانـات ا
اضـية وتـعلـمنـا منـهـا الدرس الـكبـير (أسْـمَعُ جَعْـجَعَـة وَلَا الـسنـوات ا
ـنـاورة ) مــثـلـمــا تـعـلـمــنـا عـلى لــغـة اخلـداع واخملــادعـة وا أَرَى طَـحْـنـاً
ـكشوفة المـتصاص نقـمة الشـارع وهي كلها مـحض ضجيج أجوف ا
ـاء فـقط. الـيــوم نـريـد من الـكــاظـمي أن يـثـأر لــلـهـاشـمي وكـتـابـة عــلى ا
فـعولـ ويقـدم اجلنـاة لعـدالة الوطن الـعراقي بـاألفعال الـتي تنـصب ا
وان يـثـأر لـهـيــبـة الـدولـة ومــقـدسـاتـهــا وجـيـشـهـا عــنـدمـا داست األقـدم

أجورة على رمز الدولة وهيبة اجليش!       ا
ـيت ذهبت عراقيـا شجاعاً أيـها الصديق الـعاشق أنت احلي وعدوك ا
وشـهيداً فما قيمة احلياة بـدون وطن وقضية?! وعندما تذهب إلى النوم

كل مساء سنحرسك بأجفان عيوننا ونقول لك: تصْبحُ عَلَى وَطَن. 

ي وكاتب عراقي { اكاد
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االمارات

شهق الناس

مـــخـــتـــصي الـــتـــامــ مـع وجــود
اساتذة اجالء وخـبراء دولي في
ـصــرفي والـنـفـطي هـذااجلـانب (ا

( والتام
ـذكـورة اعاله لم ـصــارف ا فــكال ا
يـتـطرق الـيـهمـا اي مـعني او غـير
مـعـني  انهـا مقـتـرحات جـديرة ان
تـــؤخـــذ بـــالـــدراســـة الـــســـريـــعـــة
والتنفيذ وكنـا قد نشرنا اقتراحنا
ــوضــوعــ في وســائل لــهـــذين ا
االعالم النريد ان نـثير ايا كان من
ـتـخـصصـ بل نـريد عـنـي وا ا
ـوضوعـان  على ان يـؤخذ هـذان ا
مــحــمل اجلــد وهل فــيــهــا مـنــافع
شـخـصـية ,اال اذا كـانت مـنـافـعـها
تؤثر على مـصالح اخرى  ان عمل
صـارف هو عمل لـدعم االقتصاد ا
الوطني ودعم انـشاء قطاع خاص
اقتصادي نعم انشاء قطاع خاص
ـتـغـيـرات  مـتــمـكن وعـلى ضــوء ا
ـــســـؤولـــ ـــعـــلـــنـــة مـن قـــبل ا ا
احلـــكـــومـــيـــ واالقـــتـــصـــاديـــ
ـرافـقـ لـلـعـمــلـيـة االقـتـصـاديـة ا
,والـــتي لم تــتـــضح صــورتــهــا او
صـــــورة االقــــتــــصــــاد الـــــعــــراقي
للتهالكات الـقانونية والتي تهدف
المالء فـراغـات بــسـلـسـلـة قـوانـ
غــيــر مــتــكــامــلــة حتــتــاج الـى مـا
وامـور النــهــايــة من الــتـعــديالت ,
جرت على االقـتصاد الـعراقي بعد
الـتـغـييـر لم يـحـاسب عـلـيـهـا احد

وكلنا في االثم شركاء.
WŽ«—e « q¹uLð

صرف الزراعي وموضوعنـا هو ا
بـالـقـانون رقم   110لـسـنة 1974
ـــصــــرف احلـــالي  تــــاســـيـس ا
مـــادة3من الــــقـــانــــون هي اوضح
ـصـرف عـلى تـمويل مـادة يـعـمل ا
الـزراعـة بـصــورة عـامـة والـزراعـة
الـتـعــاونـيـة واجلـمـاعـيـة بـصـورة
ــائـهـا ـســاهـمـة في ا خــاصـة وا

دون اعتبار الربح هدفا 
مـــادة 4: يـــحـــصـــر الــــتـــســـلـــيف
ـنـصـوص عـلـيـهـا في لالغـراض ا
ـصرف وال يـجوز هـذا القـانـون با
اليـة جهـة رسمـية او شـبه رسمـية
الـــقــيــام بــالــتــســـلــيف لالغــراض
ـوافـقـة ـذكـورة بـعــد نـفـاذه اال  ا
اجملـــلس الـــزراعي االعــلـى وعــلى
ــــبـــالغ تـــلك اجلــــهـــات حتــــويل ا
ــرصـدة في مــيــزانـيــاتـهــا لــتـلك ا
ـــصـــرف(قـــانــون االغـــراض الى ا
) شــروط واضــحــة واهــداف قــد
مـرسـومـة لــيس الي كـان الـتالعب
ـوافـقـات عــلـيـا وتـصل بـهـا ,اال 
الـى قــــــرارات وبــــــاخلــــــصـــــوص
بـعــداقــرار الــنــظــام الـداخــلي ,او
ـصـرف حسب تـغـييـر سـيـاسـيـة ا
الـتـغيـررات االقـتـصـاديـة الـزاعـية
والـــعــامــة وتـــســمى الـــتــعــديالت
ولـيس نـسف االخـتـصـاصـات كـما
يحـدث االن وادخال اخـتصـاصات
اقــــراضـــيــــة لـــيـس الســـاســــيـــات
الـتـعـامـلـيـة لـلـمـصـرف عالقـة بـها
وبـــعـــيـــدة كل الــــبـــعـــد عن حـــتى
الـتـسـمــيـة الـتي اتـسـمت بـاخلـلط
ــــــهــــــام والـــــــصـالحــــــيــــــات بـــــــا

االقــتـصــادي الـعـام ,حـيـث بـلـغت
نـســبـة الـتـخـصــيص لـكل مـواطن
عــــــراقـي مـــــقــــــيـم فـي الــــــعـــــراق
بـحـدود 35الف مــواطن لـكل فـرع
مع انــخــفــاض هـــائل في نــســبــة
االيــداعـــات وارتــفــاع في االيــداع
ودع الـسلـبي لـفقـدان الثـقة بـ ا
ـصارف ,وجتـاوزت االيـداعات وا
بلغ السـلبيـة نسبة ال %73من ا
ـواطنـ والـغريب ـتـداول ب ا ا
ــصـــرفــيــة االن في الـــســيـــاســة ا
ــــركـــزي الى هـــوعــــمل الــــبــــنك ا
ـالي حتـويل شـركـات الــتـحـويل ا
الى مـــــصــــارف واال رجـــــعت الى
صيرفة ونـحن فعال ال نحتاج الى
ذلك ,اال,مــانـــدري مــاذا فـي نــفس
يـعـقــوب.ونـحن نـؤكـد انـهـا حـالـة
غـيـر اقــتـصـاديـة النـهـا سـتـظـعف
ــــا هم عــــلـــيه االخـــرين اكــــثـــر 
االن.ومن اين االيـداعـات اجلـديدة
,مع الـعـلم اليـوجـد مـصـرف واحد
حلد  االن من الدرجة-بـاء-اغلبها
فـي الـــــــــدرجـــــــــة –س- حـــــــــسب
صـرفي اما مصـرفنا الـتصنـيف ا
ــصــرف مــوضــوع الــبــحث هــو ا
ـكــلف بــالــشــؤون االقـتــراضــيـة ا
الزراعـية فـقط وليس له اي عالقة
بـالـشـؤون الزراعـيـة نوعـا او كـما
خــطــطــا او بــحــوثــا تــنــفــيــذا او
هام الزراعية االخرى اخفاقا كل ا
تـــكــلف بــهــا الـــدوائــر الــزراعــيــة
االخــــرى وال احـــــد .يــــرجـع الــــيه
ـشورة باي حال لبـيان الرأي او ا
من االحـوال,هـذا مـا قـالـه الـسـيـد
سري عبداالمير كنا في مناسبات

عديدة طرحنا االتي:-
1-انشاء صنـدوق ومصرف جديد
لدعم االستيراد االنتاجي وقد نال
اســـتــــحــــســـان الــــكــــثـــيــــرين من
ـسـؤولـ في اخملـتـصـ وغـيـر ا
تـسرعون وا احلكـومة الـعراقـية ,
انـتــقـدوا الــفــكـرة النــهـا حتــتـوي
كــلـــمـــة االســتـــيــراد فـــقط الغـــيــر
وكـمـحصـلـة بعـدالفـهم الـسريع لم
ـوضوع ,مع يـتم الـتـعـلـيق عـلى ا
ـصرف اهميـة بالغة في ان لهذا ا
انـشــاءالـقـطـاع اخلــاص الـعـراقي
وتــنــمــيــته وتــطــويــره اذا اجــيــد
استخدامه بـشكل اقتصادي فاعل
وفعال ولنـا في هذا اجلانب مقال

تفصيلي منشوراخ
صرف 2-انشاء مصـرف نفطي (ا
الــــنـــفـــطي الـــعـــراقـي) الـــيس من
صارف ان اليوجد عجائب عـالم ا
لـديـنـا مـثل هـكـذا مـصرف  وال ان
يــنـوه  عــنه من قــبل اي مــسـؤول
عــراقي او اي مـعـني من اجلـهـات
الـنفطـية مع العـلم اختـلفت انواع
ـصارف وفي كل االخـتصـاصات ا
ــلـغى ومــنـهــا مـصــرف الـرهـون ا
غيران القطـاع االكثر حساسية لم
يـــــرد ذكـــــره ال من قـــــريـب وال من

بعيد 
...وهذا 3-انشاء مـصرف  للـتام
صارف في العمل الزراعي سيد ا
صـتع وغيرها واالنتـاج الزرعي ا
الكثير..كذلك  لم يتطرق له ايا من
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لآلخـرين مـحـاسـبتـهم عـلى تـبني
قناعاتهم. 

w½«d¹ô« qšb² «
ــفـــردة األخــرى هي "اجلــوكــر"  ا
كــــلــــمـــة  اطــــلـــقـت عـــلـى بـــعض
ــنع ـــطــالـــبــ  ــتـــظــاهــرين ا ا
التـدخل "اإليراني فـقط" في الشأن
الـعـراقي وهي كــلـمـة حتـمل ذات
الـبؤس و مـرفـوضة كـذلك كونـها
أُطــلْـقت عـلـى مـواطـنــ عـراقـيـ
يـــصــعـب إتــهــامـــهم بـــالــعـــمــالــة

للغرب. 
ـــتــــظـــاهـــر احلــــديث هــــنـــا عـن ا
الـشــريف الـذي خــرج لـلــمـطــالـبـة
ـــــشــــروعـــــة وفق بـــــاحلــــقـــــوق ا
كـفولـة والذي يـتبنى الـسيـاقات ا
خـيـار الــسـلـمـيـة واحلـرص عـلى
متانة العالقات الطيبة مع أجهزة

ـــفــردة عـــلــيـــهم "الـــذيـــول" تـــلك ا
رفوضة ألنها تطعن وتشكك في ا
والء الـعـراقيـ لبـلـدهم وإتهـامهم
ـــــواالة إيـــــران عـــــلى حـــــســــاب
مــــصـــلــــحــــة الـــعــــراق وشـــعــــبه
واحلـقــيــقـة إن الــسـبب في إطالق
هــذا الــوصـف من قــبل الــبــعض_
مـنـشأه فـكـرة "إنك إن لم تـكن معي
عاناتـهم من مشاكل فأنت ضـدي" 
نفـسية ال تـمكنهـم من التعايش او
اإلعــتـراف بــكل مــنـجــز في عـراق
مـــابـــعـــد صـــدام فـــكـــان احلـــشــد
الـشعبي وانـتصـاراته القـشة التي
قصـمت ظهـورهم فهم يـصفون به
كل من لـم يشـارك في الـتـظـاهرات
واحلــال ان بــعض الــنـاس تــنــظـر
نـظـار آخرة وهـذا رأيهم لالمـور 
اخلــاص ولــهم احلق فــيه ولــيس

الـدولـة االمـنـيـة واحـتـرام الـنـظام
السـياسي ومـفهوم الـدولة وليس
مـن اتــــخــــذ االنـــــحالل اخلـــــلــــقي
مـتـلكـات العـامة والتـجاوز عـلى ا
واخلــــاصــــة وتــــهـــــديــــد الــــســــلم
االجـتمـاعي وقـتل األنفس الـبريـئة
مـنـهـجـا لـلـتـعـبـيـر عن رأيه فـمـثل
ــكن اعــتــبــارهم ضــمن هــؤالء ال 
ــتــظــاهــرين والــكالم ال صــفـوف ا

يخصهم إطالقا. 
لـو خالـفـنـا قنـاعـاتنـا وقـبلـنـا على
مـضض بتـلك الـتسـميـات جند أن
نــسـبــة كــبـيــرة من ابــنــاء الـوسط
ــــذهب واجلـــنــــوب مـن أتـــبــــاع "ا
اجلـــوكــري" احلــديث يــتــصــورون
ثالية والنزاهة انفسهم غاية في ا
واإلخالص للوطن بخالف غيرهم
ن حـرمــته الـصـدفــة ان يـتـحـلى
ـناقب وغـاية األمـر أنهم ال بـتلك ا
يـــعـــدون كــونـــهم مـــطـــيــة الرادات
خـارجــيــة واداة تـعــمل بـالــنـيــابـة
وفــرت لــآلخــرين اجلــهــد والــوقت
واألمــوال حــتى وإن  ذلـك بـدون

تكليف مباشر.. 
من مـنا اليـفـرح  بـان عـدوه يـعـمد
الى حــرق نــفــسـه دون ان يــكــلــفه
عــنــاء تــدمــيــره وهــذا مــا قــام به
بــعـضـهم عــلى أنـغــام "إحـنه الـبي
ـا تـسـكت" وحتت تـأثـير كي سي ا
ســـحــر عـــيــون "مــاري" وعـــرفــانــا
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النجف

" ابـى صـــــــــاحب الرداف "رنـــــــــ
التكتك اال ان يكون علما كما قيل
عــنه فـشــكــلت أفــواج مـكــافــحـة
الــفـضــيـلــة و تـاسـيـس قـانـون
اجـــتــثـــاث الـــشــرف ومـــحـــاربــة

العفة!.
فكـأنت مؤخـرات " الذكـور" تبعث
ا يطمع فيه على األسى وتفتـقد 
الـــطـــامع فـــهي داكـــنــة كـــوجــوه
اء أصحابها التي حرمت نعيم ا

رغم وفرته. 
ÊuKHG*« ‚b

غفلون ما قيل لقد صدق هؤالء ا
عـنـهم حتت قـسم كـاذب يـصـفـهم
بـالبـطـولـة تنـقـله شـاشـات البث
ـبـاشـر عـبـر األجـهـزة احلـديـثـة ا
الـتي حـرم اسالفهم من االنـتـفاع
بها فيقـدم أحدهم على االنتحار
كـــون من يــــقف خـــلـــفـه يـــنـــاديه
بــصــوت عــال "بــطل وعــلي بــطل

حمودي"
عـــلـى الـــنــــقــــيض من ذلـك جنـــد
مـــواقف مــتــزمــتـــة اغــلــقت بــاب
احلـوار  وشطـبت من قـاموسـها
االحـــتـــكــام الـى "كـــلـــمـــة ســواء"
يـشـتركـون مع أتـباع اجلـوكر في
بعض صـفـاتـهم كعـدم اعـتـرافهم
بـاآلخر ومـن لم يـكن مـعـهم فـهو
مـعـاد لـهم وان كـان رفـيق دربـهم
لــــســــنـــوات طــــويـــلــــة ال يـــرون

لــلـمـشــكالت حال اال لــغـة الـسالح
خـصوصيـات االمة حتت اقـدامهم
ـوت أصـدقاء فـوق الـدولة ودون ا
عــــــدوهـم زمن الــــــســـــــلم اعــــــداء
صــديــقــهـم قــبــيل اإلنـــتــخــابــات
ـطـلك بـجـنب خـصـومهم فـيرون ا
ويغفلون عن اخلنجر في أحضان
ـرجع مـا شـيــخـهم يـاخــذون من ا
ينفـعهم ويدعون مـا يصلح بلدهم
وكـأن جتـارب السـنـ لم تعـلـمهم

كيف تورد اإلبل?!
ما ب هـذا وذاك يقف العراق في
ا وصل اليه حال حيرة من أمـره 
ابــنــاءه وكـــــــأنـي بــلــســان حــاله
  اعــزاز واخـسـرهم يـقــول "أثـنـ

اذية" 
 بـنـاء عـلى مـا تـقـدم فـان الـهـوية
الـــوطــنـــيـــة الـــعــراقـــيـــة مـــهــددة
بــالــضــيــاع جـراء تــفــشي ثــقــافـة
اجلـوكـر والـذيل والبـد من تـدارك

األمر قبل فوات األوان.
لــــهــــذا ارتــــأت بــــعض األطــــراف
ـعـنـيـة تـبـني عـنـوانـاً سـيـاسـيـاً ا
جــديـــداً يــتـــخــذ مـن الــوســـطــيــة
واالعتدال منهجا في التعامل مع
األوضاع السياسـية واالقتصادية
واالجــتــمـاعــيــة بــعــيــدا عـن لــغـة
ـتـبـادل ب الـتخـوين واالتـهـام ا
االخــــوة الــــقـــــاصــــرين عن إدراك

عطياته اجلديدة. الواقع 

ِ الـــقــــدر أن يــــجـــدَ من مــــســــاو
اإلنـــســانُ نــفــسَهُ مـــرغــمــاً عــلى
تــداولِ مـــفــرداتٍ تـــعــكـس تــدني
مـستـوى الـوعي لـدى مـطلـقـيـها
بالـرغم من عدم قـناعـته بالدوافع
الــتي كـانت ســبـبــاً إلطالقـهـا وال
الــغــايــات الـــتي ُيــراد الــوصــول

اليها جراء ذلك. 
احلــــديث عن بــــعـض الــــفــــئـــات
االجـتــمــاعـيــة يـنــبـغي أن يــكـون
حسب قدرها الذي تستحقه بعد
ــشـهـد مـن زاويـة احلـيـاد تـأمل ا
الــــتي تــــعـــد مـالذًا آمـــنــــاً بـــعـــد
إســتـحــداث قـاعــدة  مـفــادهـا  "

" مالنا والدخول ب اجملان
ـشــهـد في مــدن وسط وجـنـوب ا
الـعراق إضافـة للـعاصمـة بغداد
يـبــدو مــنــقــسـمــاً بــ مــايــطـلق
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بغداد

تـــعــد مـــشـــكـــلــة الـــغـــذاء من اهم
ـشاكـل في العـالم والـنـظـرالـيـها ا
من زاوية واحدة غير معقولة لكن
لتـشـعـبهـا وتـعـدد االختـصـاصات
الــتـي تــمــارســهــا يـــتــوجب عــلى
ـتــابـعـ ان يـنــظـروا الـيـهـا من ا
زاوية وايـجاد احللـول لها جـزئيا
لـــــــتــــــصـل الـى الــــــكـل ومـن  اهم
الي ومنه اجلوانب هو اجلـانب ا

صرفي. يتشعب اجلانب ا
w dB*« l «u «

ــصــرفي في الــعـراق ان الــواقع ا
مـتقـدم عـددا وليس مـهام ويـغطي
مــــــــســـــــــاحــــــــة واســـــــــعـــــــــة في
العـراق...نسبـية جيـدة وقدحدثت
صـارف بـعد طـفـرة في تـاسيـس ا
الـــتـــغـــيـــيـــر عــام 2003كـــحـــالــة
اقـــتــصـــاديــة صـــحــيـــة عــلى امل
ـركـزي الـتـغـيــيـر لالقـتـصـاد من ا
الى اقـتـصــاد الـسـوق وقـد فـقـدنـا
ــشــيــتــ ال بـــد من ذكــر بــعض ا
صرفية سائل حول الـتشكيلـة ا ا

القائمة والتي هي:-
هي تـشــكـيـلـة واســعـة تـتـالف من
مــصــارف حـكــومــيــة عـدد 7 عـلى
ركزي العراقي ,لم راسها البـنك ا
يــسـتـحــدث اي مـصــرف حـكـومي
جديد بعد 2003  ولها فروع في
كل احملـافــظـات واغـلـب الـنـواحي
ـركزي طـبـعا عـلى راسهـا الـبنك ا
العراقي وفي اقتراحنا( الدراسة)
ادنـاه رقـم- واحـد - بــيـنــا الـفـرق
صرف ,وعدد فروع ب البنك و ا
ـصــارف احلـكـومـيــة يـقـارب من ا
الـ500 مـصرف بـعضـها االن غـير
عـامل لـلـظروف االمـنـيـة الـسـابـقة
فـي مــــرحــــلــــة داعـش  ومــــنــــهــــا
مـــصــــرفـــنـــا مـــوضــــوع الـــبـــحث
صـارف االهلـية الـتي تاسست وا
في النظـام السابق وبعد الـتغيير
ـــخــتــلف عــددهــا 65 مـــصــرفــاً 
ــــســــمــــيــــات جتــــاري اسالمي, ا
موقـوف منـها عن الـعمل  عدد من
ـصارف اي حتت وصـاية الـبنك ا
ركـزي(وهذا كمـا اوضحنـا خطا ا
ركزي النه اسس ال يغتفر للبنك ا
ـعاقـبتهـا كما ـساعدة الـبنوك ال  
كن معمول به في انحاء العالم ,
ان تـــتــــحـــول االدارة الى الــــبـــنك
ـــركــزي لــتــســيــيــر الــتــعــامالت ا
ــصــرفــيـة اال ان ايــقــاف الــعـمل ا
لـــلـــمـــصــرف الـــذي يـــعـــمل عـــلى
تـعـامالت مـواطـنـ اصـبـحوا في
لـيــلـة وظـحــاهـا مــديـنــ بـعـد ان
كـانوا دائـنـ واصـبـحـو يـشـكون
االفالس وتوقفت اعمـال الكثيرين
وفي مختلف االشكال االقتصادية
من مـــعـــامل ومــزارع ومـــتـــاجــرة
وتـــعـــامـالت نـــقـــديـــة وعـــقـــاريـــة
واالمــثـــلــة كـــثــيـــرة في الــقـــطــاع
ــصـــرفي الـــعــراقي ,ولم يـــعــلن ا
ـــصــارف االفـالس ايــا مـن هـــذه ا
ــــصــــارغ حلــــد االن). مـع فــــروع 

صارف اجنبية
ـــصـــارف االهـــلـــيـــة عـــددفـــروع ا
ويـقـارب  565فرع ,تــاثـر الـكـثـيـر
بـــــســـــبـب الـــــدواعـش والـــــوضع



Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/23 .Issue 6708 Monday 13/7/2020 الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6708 االثن 20 من ذي القعدة 1441 هـ 13 من تموز (يوليو) 2020م

6

rO¼«dÐ≈ —«Òd  VŽö « qOŠdÐ ÍÒeF¹ ÊULKÝ aOA «

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

ير تعـرض جنم منـتخـبنـا الوطـني للـكرة الـطائـرة والعب نادي الـبيـشمـركه حسـ 
ـاً من هذا احلادث حلادث سيـر ادى الى أحتـراق سيـارتهِ وخروجه بـفضل الـله سا
ـروع .واجـرى رئـيس األحتـاد الـعـراقي لـلــكـرة الـطـائـرة الـسـيـد جـمـيل الـعـبـادي  ا
اتـصـاالً هـاتــفـيـاً مع الالعـب مـتـحـمـداً لـهُ الـسالمـة والـوقــوف عـلى مـايـحــتـاجه بـعـد
ـعنـوية الـتي حلقت بهِ .اسـرة الطـائرة الـعراقـية تـتحـمد الـسالمة ـادية وا االضرار ا
ـير كـمـونه  وتـقول لهُ دفع الـله مـاكـان اعظم وحـفظ ابـناء لنـجـمنـا اخلـلـوق حسـ 

لعبتنا من كل مكروه.
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أعـرب مـعـالي الـشـيخ سـلـمان بن
إبـــراهــــيم آل خــــلـــيـــفــــة رئـــيس
االحتاد اآلسيوي لـكرة القدم عن
واساة عميق مـشاعر التـعزية وا
بــوفــاة الــعـراقـي كــرار إبـراهــيم
ــــــــرمـى الــــــــســــــــابق حــــــــارس ا
ــبي ـــنــتــــــــــخب الـــعـــراق األو
والــذي تــوفي يــوم اخلـمــيس عن

. عــــــمر يناهز 25 عاماً
وقال الشيخ سلـمان: باسم عموم
أسـرة كــرة الـقـدم في قـارة آسـيـا
أرجـو أن تـتـقـبـلي أعـمـق مـشـاعر
ــواسـاة بـوفـاة كـرار الـتـعـزيـة وا

إبراهيم.
وأضــــاف: ســـوف نـــبــــقى نـــذكـــر

حــمـاس وعـشق كـرار لـلـعـبـة كـرة
الـــقــــدم ومـــوهـــبـــتـه الـــرائـــعـــة
ومــســـاهــمـــاته لـــكــرة الـــقــدم في

العراق.
ـــرمى وكـــان كــــرار من حــــراس ا
الــصــاعــديـن بــقــوة في الــعــراق
ومـثـل مـنـتـخب بالده في الـعـديـد
من بــطــوالت الـفــئــات الـعــمــريـة
ـسـاهـمة وكـانت أبـرز مـحـطـاته ا
ــنــتـخـب الـعــراقي في حــصــول ا
ــركـز الــثــالث في بــطــولـة عــلى ا
آســـــيــــــا حتت 23 عـــــامـــــاً 2016
لــيــحــصل الــفــريق عــلـى بــطــاقـة
الـــــــتـــــــأهل فـي دورة األلـــــــعــــــاب
ـــــبـــــيــــة 2016 فـي ريــــو دي األو
جانيـرو. على صعيـد األندية كان

ـيناء كرار من أبـرز جنوم نادي ا
العراقي حـيث خاض مع الفريق
أكـثر من 100 مـبـاراة في الـفـتـرة
من عــــام 2009 ولــــغــــايــــة 2018
وسـاهم في حـصول الـفـريق على
ركز الرابع بالدوري عام 2015. ا
ولعب النجم الـراحل أيضاً لفترة
قــصـيـرة مع نــادي نـفط اجلـنـوب
ـــيــنـــاء ثم قـــبل أن يـــعـــود إلى ا
انتقل بعد ذلك إلى نادي الطلبة.
وفي سـيـاق مـتـصل توفـي احلكم
الــدولي الـــعــراقي مــحــمــود نــور
الدين سلمان امس االحد  جراء

سكتة قلبية مفاجئة.
وأفـادت مـصـادر ريـاضـيـة مـقـربة
من الراحل بـوفاة احلـكم الدولي

السابق ومشرف حكام كرة القدم
في االحتـــاد الـــعـــراقي وعـــضــو
ــركـزيــة بـاحتـاد جلـنــة احلـكـام ا
الـكـرة العـراقي الـكـاب مـحـمود
نــور الـديـن سـلــمــان في مــديــنـة
كــركــوك بــعــد اصــابــته بــجــلــطـة

قلبية.
و اجـتـمعـت الهـيـئـة الـتـطـبـيـعـية
الحتـــاد الـــكـــرة الــــعـــراقي عـــبـــر
اإلنــتــرنت وقــررت تــشــكــيل عــدة
جلـــان ضــمت  4 أعـــضــاء كــورد
وكــان من بــيــنــهـم مــحــمــود نـور
الـدين الــذي انــتــخب عــضـواً في
ـركـزيـة وشـهـدت جلـنـة احلـكـام ا
اضـية أفـول العـديد من الـفتـرة ا
جنوم الكرة العراقية حيث غيب

واالطـالع عـــــــــلـى واقع الــــــنـــــادي
ودعـــمه. وأضــــافت أن الـــهــــيـــئـــة
االداريــة لـــنــادي الــنـــجف قــــــررت
عـــرض الــنـــادي الــقـــد كــفـــرصــة
ـشروع اسـتـثـمـارية لـيـخـفف هـذا ا
بــعــــض الــعـبـئ عن الـنــادي حلـ

توفير الدعم احلكومي.
ومـن جـــانـــبه اعـــلن نـــادي الـــقـــوة
اجلويـة تعـاقده بـشـــــــــكل رسمي
مع الالعب عــلي مـحــسن لــتـمــثـيل
ــوسم فـــريق كـــرة الــصـــقــور فـي ا

قبل. ا
وذكر النادي في بـيان صحفي  ان
"العـب الــوسط عــلـي مــحــسن وقع
عــلـى كــشـــوفـــات الــقـــوة اجلـــويــة
ـدة ثالثـة مواسم بـصورة رسـمـية 

قادما من فريق الكهرباء".
جتـدر اإلشـارة الى ان مـحـسن يـعد
ـــمـــيــــزين في خط مـن الالعـــبـــ ا
الــوسط واحـد االعـمــدة األسـاسـيـة

لفريق الكهرباء.
وكان نادي القوة اجلوية قد حصل
عــــلـى تـــوقـــــــيع الـالعب مــــنـــذ 16
ـــاضي لــــكـــنه اجـــــل حـــزيــــران ا
اإلعالن بـشـكل رسـمي عن الـصـفـقة
حـتـى تـمـكن مـحـسن من احلـصـول
عـلى كــتـاب االسـتــغـنـاء مـن فـريـقه

الكهرباء. vHDB  rOJ(«b³Ž
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أعـــلن نـــادي الـــكــاظـــمـــيــة
الـــــريــــاضي عـن تــــأهــــيل
مــلــعــبه الــكــروي وقــاعــته

غلقة. ا
وذكـرت الــهـيــئـة في بــيـان
صحفي أن الهيئة االدارية
لنادي الكاظمية الرياضية
بـــإعـــادة تــــأهـــيل مــــلـــعب
فـــريـــقـــهــا الـــكـــروي الــذي
يـشــارك في دوري الـدرجـة
االولـى لـــــــكـــــــرة الـــــــقـــــــدم
والــــعــــــمـل عــــلى جــــعــــله
مــطـــابــقــاً لـــلــمـــواصــفــات
الـــــدولــــيـــــة من نـــــاحــــيــــة
عـتمدة دولياً ســـــاحة ا ا
و زراعته بالثـيل الطبيعي
من مــــنــــــــــاشـيء دولـــيـــة
ـلحقات فضالً عن اجناز ا
االداريــــــة و اخلــــــدمــــــيـــــة
للملعب.وأضافت أن ادارة
الـنـادي تـعـلن عن الـشروع
بـــأعــمــال تــأهـــيل الــقــاعــة
ـغلقـة متعددة الريـاضية ا
األغـراض وجــعـلـهـا ضـمن
ــــواصــــفــــات الــــدولــــيـــة ا
واحــــتـــضــــان االنــــشــــطـــة
الــريـاضــيــة في فـعــالــيـات
الــســلـة والــطــائــرة والــيـد
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اتــخــذت الــهـيــئــة االداريــة لــنـادي
النجف الرياضي عدة قرارات فنية
ومة مـسيرة وادارية تـصب في د
الــنــادي وخــدمــته جــاء ذلك خالل
اجـتمـاع الهـيئـة االدارية  وانـتهى
في ســـاعـــة مـــتــــأخـــرة من الـــلـــيل

برئاسة  رضوان الكندي .
وذكرت  مصـدر صحفي  أن ادارة
الـنـادي قـررت جتـديـد الـتـعـاقـد مع

ـــدرب حــسـن احـــمـــد وتـــســـديــد ا
ـالــيـة له ولالعـبـ ـسـتــحـقـات ا ا
وتـشــكـيل فــريق الـنــادي لـلــمـوسم
الــكـروي 2020-2012 ومــخــاطــبـة
اجلـهـات احلـكـومـيـة بـدعم الـنـادي
ومـنـها وزارة الـشـبـاب" مبـيـنا أنه
" خالل االجـــتــمـــاع االتــصـــــــال
بـوزيـر الـشـباب والـريـاضـة عـدنان
درجـــال وقـــد وعـــد بـــزيـــارة نــادي
ـــقـــبـــلـــة الـــنــــــــــجف في االيـــام ا

كريستيانو رونالدو
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بسرعة لعدة أسباب خاصة.
انـتــقـلت لــلـتــدريب مع أجـاكــسـيـو
الــــفــــرنـــــسي وآرســــنــــال كــــيــــيف
األوكـــــرانـي.. مـــــا الـــــفـــــارق بـــــ

? التجربت
التجربتـان مختلفـتان تماماً حيث
فـي أجــاكـــســـيـــو كــانـت جتــربـــتي
األولـى كـمــدرب وكــان في الــفـريق
إصــابـات كـثـيــرة أعـتـقـد أنه إذا لم
تــكـن لـــديــنـــا كـل تــلـك اإلصـــابــات

حلققنا الكثير.
وفي كييف وجدت فريقًا يُعاني من
ـــلـــعب صـــعـــوبــات كـــبـــيـــرة في ا
وخــارجه أيـضًــا وبـعــد ذلك قـررت
تـرك الـتـجـربـة ألنـنـا لم نـتـمـكن من

العمل بشكل احترافي.
ـــنــتــخب مـــا رأيك في مــســـتــوى ا
اإليــــطـــالـي حـــالــــيــــاً في تــــواجـــد

مانشيني?
مــانـشــيــني يــقــوم بـعــمل رائع وال
يــــصـــدق مع األزوري لــــقـــد وجـــد
فـريقًـا لديه صـعـوبات كـبيـرة ولكن
مـع وصــــولـه جنح فـي تــــشـــــكــــيل
مــجـــمــوعـــة شــابـــة مــوهـــوبــة من
الالعب الـذين يلعبـون معًا بشكل
جـيد وذلك سـاعـده في تطـوير أداء

هؤالء سريعاً.
وكـيف رأيت تـواجـد كــريـسـتـيـانـو

رونالدو مع يوفينتوس?
كـريـســتـيـانـو هــو أفـضل العب في
الـــعـــالم أرقـــامـه تـــتـــحـــدث عـــنه
وتـواجـده في يـوفـيـنـتـوس إضـافة
كـبــيـرة لـلــفـريق وأتـمــنى أن يـفـوز
الــــيـــوفي مــــعه بــــبـــطــــولـــة دوري
األبطال وهو يستحق أيضاً الكرة

الذهبية هذا العام.
ـــصــري مـــا رأيـك في مـــســـتـــوى ا

محمد صالح?
مــو صالح العب رائع وبـالــتـأكـيـد
هــــو أحــــد أفــــضل الـالعــــبــــ في
العالم سبق لي و أن رأيـته عندما
كـــان هـــنــــا في إيـــطــــالـــيـــا ورأيت
ذهلة واآلن في ليفربول موهبته ا
وصل إلى أعـلى مسـتويـاته وحقق

مع الريدز البطوالت.
في النهايـة أي لقب كنت تفضل أن

محمد صالح وكريستيانو رونالدو
.

خالل فــــــــتـــــــرة االحـــــــتــــــــراف في
ميدلسبره سجلت ثالثية في شباك
لــــيــــفــــربــــول.. كــــيـف كــــانت تــــلك

اللحظات?
كانت مـيدلسـبره جتربة مـثيرة لي
ولم أستطع تخـيل بداية أفضل من
مــبـــاراة الــفــريق أمــام لــيــفــربــول
أحـرزت ثالثـيـة تـاريـخـيـة في
الـــــلـــــقــــــاء الـــــذي انــــــتـــــهى

بالتــــعادل  3ـ .3
ـــبـــاراة لـم تـــكن وفي هــــذه ا
جـمـاهـيـر الـبـورو تـصـدق مـا
يــحـدث وبـالـفـعل كـرة الـقـدم
اإلجنــلـيـزيــة هي األفـضل في
الــعـالم لــقـد كــانت جتـربـة ال

تصدق .
مـــاذا عـن فـــتـــرة الـــلـــعب في
مــــارســــيــــلـــيــــا الــــفـــرنــــسي

وذكرياتك هناك?
مـارسـيـلـيـا مـا زال في قـلـبي
ذكرياتي الـسعيـدة أبرزها أن
ابــني مــاتــيــا قــد ولــد هــنـاك
ـشجـعـون هنـاك يـعشـقون وا
كـرة الـقـدم كـان لديـنـا فـريـقا
رائــعـا وقــويــا ولــكن الــشيء
الـغــريب في هـذا هـو أنـنـا لم

نحقق الدوري.
عودتك إليطالـيا مجددا كانت

تاريخية.. فماذا حدث?
عــنــدمــا تــلـقــيـت اتـصــاالً من
مـــســـؤولي التـــســيـــو قـــبــلت
الــتـحــدي عـلى الــفـور كــان لـديــنـا
ـــيـــزا وال يـــصــدق ومع فـــريـــقــا 
الـفــريق كـتــبـنــا الــتـاريخ من خالل
الــفـوز بــألـقـاب لــكـالــتـشــيـو كـأس

إيطاليا وكأس السوبر.
ـاذا لـم تـسـتمـر فـي أسـكتـلـنـدا مع

فريق دندي إال لشهر واحد?
كـانـت كـرة الـقـدم األسكـتـلـنـديـة في
ـــــاثــــلـــــة لــــلـــــكــــرة ذلك الـــــوقت 
اإلجنـلــيـزيـة لــذلك قـبــلت الـعـرض
وخـــوض مــرحـــلــة جـــديــدة وكــان
دنـدي يــرغب في بــنــاء فــريق قـوي
ولـــــكن لـألسف انـــــتـــــهـى كل شيء

لكن بالنسبة لنا كان سباقا جميال
وطـريقـة الختـبار أنـفسـنا من أجل
ربـع نـهـائـي أبـطـال أوروبــا; حـيث

نرغب في ترك انطباع جيد.

ويــلـتـقي أتالنــتـا مع بـاريس سـان
جـيـرمان في دور الـثـمانـيـة لدوري
األبـطـال الـذي سـيـقـام من مـبـاراة
واحـــــــدة فـي لـــــــشـــــــبـــــــونـــــــة في

أغسطس/آب.
يــعـــد فـــابــريـــزيــو رافـــانــيـــلي من
أساطير الكرة اإليطالية حيث قدم
ـيــزة مع أنـديـة مـســيـرة كـرويــة 
بـيـروجـيـا ويــوفـنـتـوس والتـسـيـو

وريجينا.
وأجـرى كووورة حـوارا مع الـنجم
الكبيـر حتدث في اجلزء األول منه
عن مـــســيــرته خــاصـــة فــتــرته في

يوفنتوس.
 يـــتــحـــدث رافـــانـــيــلـي عن فـــتــرة
احترافه في مـيدلسبـره اإلجنليزي
ومـارسـيـلـيـا الفـرنـسي و رأيه في

?" .وأضــاف "هـذه لــيـست الـالعـبـ
أول ركــلــة جــزاء حتــتـسـب ضــدنـا
بـهــذه الـطــريـقـة. هل يــتم تـفــسـيـر
الــلــوائـح بــهــذه الــطــريــقــة في أي
بــطــولــة دوري أخــرى في الــعــالم?
يـجب علـينـا تغـييـر طريـقة تـفسـير

اللوائح".
وبـقـي أتالنـتــا بــهـذا الــتــعـادل في
ركـز الثـالث بفارق 9 نقاط خلف ا

يوفنتوس مع تبقي 6 جوالت
وسم. على نهاية ا

وقــال جـاســبــريـنـي: "أبـلــيــنـا بالء
حـسـنـا أمـام مـتـصـدر الـدوري. أنـا
سعـيد لـلغايـة باألداء ومـحبط جدًا

لعدم فوزنا".
وأكـد جـاسبـريـني أن حـتى لـو كان
أتالنتا قلص الفارق مع يوفنتوس
إلى 6 نـقــاط فــإنه لم يـكـن لـيــحـرز

اللقب.
ـكن أن يفلت من وتابع "الـلقب ال 
يـــوفــنـــتــوس. أعــتـــقــد أن الــدوري
اإليـطالي لم يـعـد له أي تاريخ اآلن
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قــال جــيــان بــيـيــرو جــاســبــريـني
مدرب أتاالنـتا الغاضب بـعد تعادل
فــــريــــقه (2-2© مـع يــــوفــــنــــتـــوس
بــالــدوري اإليــطــالي إن الــطــريــقــة
الـوحــيـدة أمــام الالعـبــ لـتــجـنب
احـــتـــســـاب ركالت جـــزاء ضـــدهم;
ـس الــكــرة بــالــيــد وفــقًـا بــســبب 

للوائح احلالية هو قطع أذرعهم.

واحتسبت ركلـتا جزاء ضد أتالنتا
ستي يـد ما سمح ليـوفنتوس من 

. تصدر بتعويض تأخره مرت ا
; ـسـتـا اليـد غـيـر متـعـمـدت كـانت 
ألن الـكـرة كـانـت قـريبـة لـلـغـايـة من
مـــــــارتن دي رون أوالً ثـم لـــــــويس
مـــــــوريـل لـــــــكن بـــــــســـــــبـب وضع
ذراعـيـهـمـا لم يـكن أمـام احلكم أي
خـيـار سـوى احـتـسـاب ركـلـة جـزاء

في كل مرة.
وقال جاسبريـني: "حسنا هذه هي

اللوائح على األقل في إيطاليا. 
مـــــاذا نـــــفـــــعـل هل نـــــقـــــطع أذرع
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وت العديد منهم. ا
ـاضي تـوفي ففي 12 حـزيــران ا
مـدرب مــنـتـخـب نـاشـئـي الـعـراق
الــسـابق لـكـرة الــقـدم عـلي هـادي
الـذي لعب في صـفوف عـدد كبـير
من األندية الـعراقية الـعريقة من
بــيــنـهــا الــكــرخ والـقــوة اجلــويـة
والــــزوراء عن عــــمـــر نــــاهـــز 53
عـــامــاً إثــر إصـــابــته بـــفــيــروس

ستجد. كورونا ا
كـمـا ودع الـعـراق الـنجـم الدولي
أحــمـــد راضي صـــاحب الـــهــدف
الـوحـيد لـلـعراق في كـأس الـعالم
عـــام 1984 في 21 من الــــشــــهــــر
اضي جراء إصابته بالفيروس ا

رئيس االحتاد االسيوي لكرة القدمذاته.
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وخماسي الكرة.
وتــابــعت أن هـذه االعــمـال
تــأتي بــجــهــود ذاتــيــة من
ادارة الـــنـــادي مـــتـــمـــثـــلــة
بــــرئـــيس الــــنـــادي ســـعـــد
عبادي الـذي تكفل بـجميع
نـــفــقـــات اعـــمــار وتـــأهــيل
ــــــرافـق الـــــريــــــاضــــــيـــــة ا
واخلدمية لنادي الكاظمية
الريـاضي تقديـرا وتثمـينا

ــقــدســة ــديــنــة ا لــهــــذه ا
وشــــبــــابــــهــــا الــــريــــاضي
الــغـيـور. وأعـلـنت الـهـيـئـة
ـــيـــنــاء اإلداريـــة لـــنــادي ا
الريـاضي تعـليق الـنشاط
الــريـاضـي لـلــنـادي حـداداً
على وفاة حـارسه السابق
كـــــرار إبــــــراهـــــيـم. وذكـــــر
الــنـادي في بـيــان صـحـفي
أن الـهـيـئـة اإلداريـة لـنادي
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علـى الرغم من الظرف االقـتصادي والصـحي الصعب الذي
ر بـه البـلـد في هـذه االيـام فـان وزارة الـشـبـاب والـريـاضة
 حرصت عـلى مواصلة الـعمل في مشروع مـستشفى الطب
بواقع ديـنـة الـشـبـابـيـة  سـعة (50) سـرير فـي ا الـريـاضي 
حتت وجـبــتي عـمل احــداهـا صـبــاحـيــة واالخـرى مـســائـيـة 
ــانـيــة .. وبــحــسب مــصـدر في اشــراف شـركــة روكــويل اال
يـتابع وزارة الشـبـاب والريـاضة فـان الـوزير عـدنـان درجال 
بـشـكل مـبــاشـر مـشـروع مـسـتـشـفى الـطب الـريـاضي الـذي
واربع صاالت ـواصـفات مـهـمة مـنـها عـدد االسـرة  يتـمـيز 
ومـخـتـبـرات مـزودة بـاحـدث واخـرى لـلـطـوارىء  لـلـعـمـلـيـات 
ومـخـصص لـلمـستـشـفى سـيارات اسـعاف عـدات الطـبـية  ا

كما ان فيها مهبط للطائرات .
حيـويـة هذا اخلـبـر الـذي نشـرته  وسـائل اعالم مـحلـيـة قبل
مدة قـصـيـرة تكـمن في إحـسـاس وزارة الـشبـاب والـريـاضة
باهـمية مشروع مستـشفى الطب الرياضي  .. نعم الظروف
ـوعد تـمنـعـنـا من التـفـاؤل  الـصـعبـة الـتي تـعـيشـهـا الـبالد 
ولــكن الـوزارة اثــبــتت بــان بــنـاء ــشــروع   قـريـب الكـمــال ا
مسـتـشـفى الطب الـريـاضي  هـو من اولويـاتـها  والـتـساؤل
الذي يـفـرض نـفـسه هـو هل ان مـسـتـشـفى الـطب الـرياضي
نـتخـبات الوطـنية ستـغطي حـاجة رياضـيي فرق االنـدية أوا
ؤكدة علـى هذا التساؤل هي ان علـى أقل تقدير .. االجـابة ا
ــسـتــشـفى خــطـوة اولى بــاجتـاه مــعـاجلــة االصـابـات هـذه ا
ـنـتـخـبات و فـرق االنـديـة أوا ـستـعـجـلـة  واحلـاالت الـطـبـيـة ا
وكــادر تـدريـبي ـســتـشـقى اكــبـر  الــوطـنــيـة بـحــاجـة مـاســة 
متخصص . مشروع مستشفى الطب الرياضي على اهميته
بـ الرياضي الذي ال يردم فـجوة قائمـة منذ سنـوات طويلة 
واجلهة تـهن احدى االلـعاب الـرياضـية بـتفـرغ شبه كـامل 
ســواءاً كـانت هــذه اجلــهـة نــاديـاً ــبــاشـرة عــنه  ـســؤولـة ا ا
رياضـياً او منـتخـبا وطنـياً .. الفـجوة تـتمثل بـضعف اهـتمام
من النـادي واالحتاد الـرياضي بـاحلالة الـصحـية لـلرياضي 
جـهــة عـدم وجـود جلــنـة طـبــيـة في الــهـيـكل االداري لــلـنـادي
وثمن هـذا االهمال دفعه واالحتـاد الرياضي على حـد سواء 
الن االصـابـات اجـبـرت عدد من ويدفـعه الـريـاضي بـاهـضاً 
دون ايـة مـحــاسـبـة لــلـنـادي او الـريــاضـيـ عــلى االعـتــزال 
االحتـاد الريـاضي الـذي لم ينـهض بـواجب من اهم واجـباته

وهو تام الضمان الصحي لرياضييهما .
واعــود الى مـشـروع مـسـتـشــفى الـطب الـريـاضي واقـول ان
الن ـشروع  بحاجة ماسـة الى كادر طبي متخصص  هذا ا
ـسـتـوى الـعالي ـمـارسـة ريـاضة ا ـتفـرغ  تـمـتع الـريـاضي ا
ـنـتـخب فـي سـنـوات الـعـطـاء في الـنـادي وا بـعـافـيـة كـامـلـة 
أمـر حـيوي الـوطـني وعـلى مـسـتـوى كل االلـعـاب الريـاضـيـة 
و سـنـوات عطـاء الـرياضي ال تـتـجاوز الـعـشر سـنوات جدا 
في افـضل االحوال كما هو معلوم .. وهنا اقترح على وزارة
الـتــعــاون مع وزارة الـتــعـلــيم الــعـالي الـشــبـاب والــريـاضــة 
لتـوجيه كـليـات الـطب في جامـعات الـعراق والبـحث العـلـمي 
والــســاعــ حلــمل شــهـادتي بــتــشــجـيـع خـريــجــهــا اجلـدد 
ـاجستيـر والدكتـوراه فيها  �,بـالتخـصص في مجال الطب ا
الـــريـــاضي  .. ومـــؤكـــد ان الـــرعـــايــة
تـواصـلـة لريـاضـيي فرق الـطبـيـة ا
ـنــتــخــبــات الــوطــنــيـة االنــديــة وا
ســـتــســـهم في تـــوفــيـــر ماليــ
الـدنانـير عـلى الالعـب واالنـدية
وتـدعم بـاسـتـمرار ـنـتـخـبـات  وا

جناحاتهم . 

b∫ يواصل فريق القوة اجلوية تعاقداته لتعزيز صفوف تشكيلته  UFð

ÊeŠ∫ نادي اميناء الرياضي يعلن حزنه بشكل رسمي ثالثة ايام

ــيــنــاء الـريــاضـي تُـعــلق ا
انــشـطـتـهـا ثالثـة أيـام بـداً
مـن امس اجلـــمــعـــة و ذلك
حــدادً عـــلى وفـــاة حــارس
مــرمـى فــريــقــهـــا الــســابق
((كـــرار إبــراهــيم )) رحــمه
الــــله وكـــان إبــــراهـــيم قـــد
ـاضي تــوفي  اخلــمـيـس ا
اثـــر ســـكـــتـــة قــلـــبـــيـــة في

العاصمة بغداد.

يــطـلق عـلـيك.. الـثـعـلب الـفـضي أم
األب األبيض?

أحب الـلقـب فـكل منـهما يـذكرني
ـــــســـــيـــــرتي مـع كـــــرة الـــــقــــدم
والـــتــــجــــارب اخملــــتــــلـــفــــة الــــتي

استمتعت بها.
وواجـه ســيـمــونـي إنـزاجـي مـدرب
التسـيو صعـوبات في العـثور على
ركز سبب انـهيـار فريـقه صاحـب ا
الـــثــاني فـي دوري الــدرجــة األولى
اإليـطـالي لكـرة الـقـدم بعـد تـعرضه
ـــة عــــلى الــــتـــوالي لــــثـــالث هــــز

والرابعة في آخر 6 مباريات.

لعبه وبعد خسارة التسيو 2-1 
أمام سـاسولـو حتدث إنزاجي عن
ـوسم بـعد صـعـوبـات اسـتـئـنـاف ا
ــدة ثالثـة أشـهــر بـسـبب الـتـوقف 
فـيــروس كــورونـا وأبــدى حــسـرته
عـلى عــدد اإلصـابـات الـتي ضـربت
فــريــقه لــكـنـه رفض اسـتــخــدامــهـا

كعذر.
وقــال إنــزاجـي "الــفــريـق لــيس في
أفـــــضل حــــاالتـه من الــــنـــــاحــــيــــة
الـنــفـسـيــة. ال يـجب أن نـســتـسـلم
ر إنـهـا حلـظـة صـعـبة وشـيء لم 
به مـنـذ فـتـرة. يـجب عـلـيـنـا جتاوز
ــضي قــدمــا رغم ــبــاراة وا هــذه ا

االنتكاسات التي تثقل كاهلنا".
سـيرة خـالية واستـمتع التـسيـو 
من الهزائم في 21 مباراة متتالية
في الدوري قبل أن تتسبب جائحة
فيروس كورونـا في إيقاف الدوري
اإليــــــطـــــــالي فـي مــــــارس/ آذار
وتـــســاءل إنـــزاجي عـــمـــا ســار
بــصـورة خـاطــئـة خالل فـتـرة
الـعزل الـشامل عـنـدما تـع
ــران في عــلى الـالعـبــ ا

ديارهم.
ـا ( ارتـكاب وقـال "ر
أخـطاء) لـكن لم نـشـهد
مـن قــــبـل أي تــــوقف
من هــــذا الــــقـــبــــيل
وكـان من الـصـعب
مــعــرفــة كــيــفــيـة
البدء من جديد.

." نيي وهم ستة العب مهم
وأضــاف "نــلــعب كل ثالثــة أيـام
وكـــــان عــــــلي إشـــــراك
الالعب التسعة أو
الــعـشـرة أنــفـسـهم.
الـيـوم كـان بـإمـكـان
سـاســولــو تـغــيــيـر
تــســعــة العــبـ من
تشكيلته األساسية.
الــغــيــابــات أضــرت
كن بنـا لكن هـذا ال 

أن يكون عذرا".

تــدرب الالعـبــون في ديـارهم خالل
فترة العـزل الشامل لكـننا بدأنا

مـن جــــــــديــــــــد وبـــــــدأت
اإلصابات في الظهور".
وزاد: "فــقــدنــا العــبـ
مــثل (لــوكـاس) لــيـفـا
و(دانـيلـو) كـاتـالدي
و(آدم) موراشيتش
ولـــويــز فـــيــلـــيــبي
) كـوريا و(خـواكـ

و(بــــــــــوبـي)
أديـكا

جانب من احدى مواجهات الدوري االيطالي لكرة القدم
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{  لــــــوس اجنـــــلـــــوس  –وكـــــاالت -
كــشـــــــفت جنـــمــة تـــلـــفــزيـــون الــواقع
(كـــورتــــــــني كـــارداشــيـــان) عن لــوك
جـديـد اعـتــمـدته بـشـعـر قـصـيـر وذلك
عــلى غالف مــجــلـة فــوغ بــنــســخــتــهـا
الــعـربـيـة  فـي عـددهـا لـشــهـري تـمـوز

وآب.
وارتــدت كــورتـــني عــلى غالف اجملــلــة

توب بتوقيع كراهام كروز .
كـما أن الـنـــــــجمـة الـبالـغة مـن العـمر
41 عـــامــاً أطـــلـت في مـــجـــمــوعـــة من
الـلـقــطـات اخلـاطــفـة لألنــظـار بـلــوكـهـا

اجلديد.
ــــوقــــع الـــــفـــــــن فــــأن ووفــــــــــقـــــا 
كـــورتــني حتــدثــــــــت فـي الــلــقــاء عن
قــرار مــغــادرتــهــا بـــرنــامج تــلــفــزيــون

الواقع.
ج وقــالـــــــت :لـقــد  تـصــويـر الــبـر
ـــــدة 13 عــــــامًـــــا و 19 دون تــــــوقف 
مـــوســــــــــــمًــــا وســــتــــــــة مــــواسم

منفصلة.
 وأيــــضـــاً قــــــــــــالـت: كـــنت
أشـــعــــر بـــعـــدم اإلكــــتـــفـــاء
وأصــــبــــــــــــــحت بـــيـــئـــة
ســـامـــة بـــالــــنـــســـبـــة لي
ـواصـــــــلـة احــتاللـهـا
كل حـــــيــــاتي كـــــمــــا

كانت.
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ــمـــثــلـــة الــســـوريــة تـــشــارك في ا
مـــســلــسـل حــارة الــقـــبــة عن نص
لــلـكــاتب اســامــة كــوكش وإخـراج
رشـــا شــــربـــتــــجي .حــــيث تـــؤدي

شخصية (بهيجة).
wM¹uŁ Õö

مـشـرف قـسم الـدراسـات االقـتــصـاديـة في بـيت احلـكـمـة
تـرأس جـلـســة الـنـدوة االلـكـتــرونـيـة الـتي اقــامـهـا الـقـسم
ـوازنة االحتـادية بـعـنوان (الـدين العـام وخيـارات تـمويل ا
ــيـة في الـعــراق في ظـل انـخــفــاض أسـعــار الــنـفـط الـعــا

واستمرار جائحة كورونا).
 ÍbOLŠ ÂU Ð
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الـبـروفـيـسـور في جـامـعـة روما سـابـيـنـزا االيـطـالـيـة القى
اضيـة محـاضرة بالـلغـة االنكلـيزيـة عبر مـنصة اجلـمعـة ا
علومات). اريد العلمية بعنوان (مقدمة في علم قياسات ا

¡wÞUA « vKŽ sG¹Uð
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ـصـريـة.وذلك والــطـواقم الـطـبـيـة ا
عــرفــانـا وتــقــديـرا لــتــضـحــيــاتـهم
وجهـودهم حـسب قول عـز.ورحبت
وزارة الـصـحــة بـالـدعــوة وتـتـولى
تــنـســيق حــضـور األطــبــاء وأطـقم

التمريض.
ــوقـع الــفـن فــأن عـــز بــدأ ووفـــقـــا 
ـــصــري الـــبــروفـــات مع اخملـــرج ا

ÊU e « ≠ …d¼UI «

ـصري أحمد عز عن مثل ا كشف ا
ان عرض مسرحـيته اجلديدة عالء
الـدين سـيـسـتـأنف حـفالتـه الـشـهر
اجلـاري وحتديـدا يـومي اخلـميس
واجلـمـعـة 23 و 24 تـمـوز  وذلك
بــعـرضــ خــاصــيـ ألســر قــتـلى
سلحة والشرطة و الفرق القوات ا

ــثــالـي عــلى الـــشــاطئ في ا
بـــــــورتـــــــــو فــــــاالرتـــــــا في

كسيك. ا
كـريـسي الـبـالـغة من
الــــعـــمـــر 34 عـــامـــاً
ــــــــايـــــــوه ارتـــــــدت ا
األســــود وفي الــــيــــوم
الــســـابق قــضت تـــايــغن
ــتــعـــاً عــلى مــ يــومـــاً 
يـــــخت خـــــاص بـــــرفـــــقــــة
عائـلتـها ومن بـينـها والدة
تـايغن والـتي تـعيـش برفـقة
كـريــسي وعـائـلــتـهــا.ووفـقـا
ــــوقـع الـــفـن فــــأن تـــايــــغن
وزوجـها الـنـجم جون جلـند
الـبــالغ من الـعـمـر 41 عـامـاً
ـكـان كـانــا قـد تـواجـدا في ا
ــذكــور مـنــذ بــضــعــة أيـام ا
برفقة ولـديهما لونـا البالغة
من العمر 4 سنوات ومايلز

. البالغ من العمر سنت

تــقــبل عــلـى احلـيــاة بــعــد آخــر نــزهــة مع أصــدقــائك
وفرحتك من قلبك بها. 
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تسـير األمـور كمـا تـشتـهي. وال تدع الـسمـنة تـسيـطر
عليك.رقم احلظ 2.

Ê«eO*«

تـشعر بـالتوتـر قليالً لـكنك تبـدأ مسيـرة عمل تسـتمرّ
مدة طويلة.
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حــذار االنـفـعــاالت الـتي تــدفـعك إلى الــقـيـام بــأعـمـال
طائشة تثير غضب الشريك.

»dIF «

تفهـمك لوضع الشريك يـترك انطبـاعاً جيداً لديه .رقم
احلظ .3

¡«“u'«

فــكّـر في مــسـتــقـبــلك إذا أردت احلـفــاظ عـلـى صـحـة
رشيقة رقم احلظ 3.

”uI «

سؤولـية جتاهك في حال مواجهتك الشريك يـشعر با
أمراً ما.رقم احلظ 8.

ÊUÞd «

شـاريع الواعدة امامك فـرصة لالنـخراط في بـعض ا
ربحة.رقم احلظ 4. وا

Íb'«

ـغريـات التي تـكـون نتـيجـتـها أكـثر من تقـاوم جمـيع ا
سيئة وتدافع عن صحتك بشراسة. 

bÝô«

ال تثق بالـشريك بسبب جتاربك السـابقة التي علمتك
 . قرب احلذر حتى من ا

Ë«b «

يـعـاكـسـك هـذا الـيـوم ويـحـمـلك هـمـومـاً كـثـيـرة لـكـنك
تتحرر من هذه األجواء الضاغطة.

¡«—cF «

تـواظب على مـا بدأته عـلى صعـيد الـريجـيم وتتـحسن
تدريجياً وتستعيد رشاقتك.

 u(«
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أشـطب حـروف الـكلـمـات داخل
الــشـبــكــة بــجــمــيع االجتــاهـات
كن شـطب احلرف اكـثر من و
مــــرة   مع احلـل الــــصــــحــــيح
حتــصـل عــلى حـــروف تـــشــكل

طلوبة :  الكلمة ا
¡UO³½ô« s

ميالن - مونـتريال - مـوناكو -
مــــنـى واصف - مـــــحـــــمــــود -
مـحــمــد مــنــيـر -  مــصـارف -
مـــنـــاره - مـــســـيـــرة - مــرح -
مقامرات - مـؤامرة - مفتاح -
 معـارض - مـرض - مـيراث -
مــــجـــر -  مــــصــــر - مــــقـــر -
ـر - مــنــاورات - مـــفــيــد -  

ميم.

ـعنون اخملرج الـسوري قـدم العرض الـبصـري الراقص ا
نديـل) على مسرح األوبرا بدار األسد لـلثقافة والفنون (ا
معتـمدا احملاكاة بـ الرقص التعـبيري وتقـنيات اإلضاءة

والتصميم البصري .

سـفـيـرة جـمـهوريـة الـعـراق لـدى ايـطـاليـا الـتـقت  مـسـاعد
ـمـتلـكات واالنـشطـة الـثقـافيـة والسـيـاحة االيـطالـية وزير ا
للـشـؤون الـدبـلـوماسـيـة اوبـرتـو داركيـرافي لـتـعـزيـز افاق
التـعاون ب البلدين في اجملاالت الـثقافية ودعم استرداد

القطع االثارية.

ــعــروفــة ي والــكــاتب الــعــراقي زوج الــروائــيــة ا االكــاد
مـيـسـلـون هـادي يـرقـد عـلى فـراش الـعـافـيـة بـعـد اصابـته
بـجلـطـة دماغـية وسط امـنيـات االهل واالصـدقاء بـالشـفاء

العاجل.

الـباحـثة اجلـزائريـة ناقـشت في جـامعـة وهران اجلـزائرية
ـعـاصر ـعنـونـة (الـفكـر االسالمي ا اطـروحـة الدكـتـوراه ا
وذجا). والتجديد في علم الكالم:عبد اجلبار الرفاعي أ
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كورتني كارديشيان

ــولى أن يـتــغـمــده بـواسع رحــمـته ا
وأن يــلـــهم ذويه ومــحـــبــيه وزمالءه

وتالمذته الصبر والسلوان
×والـراحل مخـرج سـيـنـمـائي وكاتب
قــصـــة ومــســرحي عـــراقي ولــد عــام
 1950في الناصـرية.لـديه أعمال في
الــسـيــنـمــا والـتــلــفـزيــون وكـذلك في
ـسـرح. حـائـز عـلى جـوائـز مـحـلـية ا
ودوليـة. لـديه مـؤلفـات في الـفن على
ـسـرح والنـقـد الـسيـنـمائي صـعيـد ا
والتلـفزيون.حـصل على دبلـوم فنون
عـــام ١٩٧٣  من مــــعـــهــــد الـــفــــنـــون
اجلــمــيـلــة قـسم الــســيـنــمـا بــغـداد
وأكـمل دراستـه العـلـيـا وحـصل على
ـــــاجــــــســـــتــــــيـــــر  فـي  اإلخـــــراج ا
الــســيــنــمــائي والــتــلــفــزيـونـي  عـام
١٩٨٥ مـن بــلـــغــاريـــا. وهــو أســـتــاذ
اإلخـــراج الــســيـــنــمــائي فـي مــعــهــد
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نــعت االوســاط الـفــنـيــة والـثــقـافــيـة
ي حــســ الـــســيــنـــمــائي واألكـــاد
ــوت مــســاء ســلــمــان الــذي غــيــبه ا
الــســـبت بــعــد اصــابــته بــفــايــروس
كــــورونـــا .وقــــال وزيــــر الـــثــــقــــافـــة
والـسـيـاحة واآلثـار حـسن نـاظم  في
ـكتب بـرقـيـة الـتعـزيـة الـتي نـقـلـهـا ا
ي اإلعـالمـي ( إن رحـــــــيـل األكــــــــاد
ــثل واخملــرج حــســ الــســلــمــان  
خـســارة لـلـحـركــة الـسـيـنــمـائـيـة في
الــعــراق) . مـضــيــفـا (لــقــد عـرف عن
السلمان شغفه بالفن السابع وتنوع
نـشـاطـاته في الـتـدريس والـتـألـيف.
واإلخـــــــراج وإعـــــــداد الــــــــبـــــــرامج
ـها). الـسيـنـمائـيـة. فـضالً عن تقـد
كما نعته نقابة الفنان العراقي و
ـسـرح سـائـلـ دائـرة الـسـيــنـمـا وا

الفنون اجلميلة. أصدر
الــــعــــديـــد مـن الـــكــــتب
السينمائية منها ( ليلة
حـب ومـــــــــقـــــــــدمــــــــات
ســـيــنـــمــائـــيــة) (حتت
ظـالل الـــــــــــزقـــــــــــورة)
(الـتــطــور االبـداعي في
السـيـنمـا) (قراءات في
الــفــرضــيـة اجلــمــالــيـة
لــلـســيــنـمــا).أعــد وقـدم
بـرامج تـلــفـزيـونـيـة في
الـفـضـائـيـات الـعـراقـية
مـنـها بـرنـامج (سـيـنـما
عـــــراقــــيــــة) من قــــنــــاة
احلـضـارة الـفـضـائـيـة
وبــرنــامج (الــســيــنــمــا
والـــــنــــاس) مـن قــــنــــاة

احلـــريــة الـــفـــضــائـــيــة.
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عـنـد مـحـاورتـنـا ألي فـنـان اعـتـدنا ان
يدور احلديث في إطار عمله االبداعي
اال اننـا في سلسـلة لقاءات مـع فنان

ابـتعـدنـا عن الفن مـقـتربـ من الوجه
اآلخر لـهم واليـوم وقفتـنا سـتكون مع
ـوصـلي جــاسم حـيـدر عـبـر ـطـرب ا ا

هذا احلوار:-

{ هل لديك موهبة عدا الفن?
- نعم  الشعر والرسم.

{ ماهو الشئ الذي تتفاءل به?
- حب وبراءة الطفولة.

{ ماالذي يزعجك?
- يزعجني النفاق والكذب

{ متى تذرف دمعة?
- وعندما أرى الظلم بعينه.

{ حدثنا عن حلم حققته?
وصل. - ادراج اسمي ضمن أعالم ا

{ تاريخ التنساه?
ـوصلي - تـأسيـس فرقـة مال عـثمـان ا
وكــوني أحــد أعــضــائــهــا الــتي تــقـدم
االغــاني الــتــراثــيــة االصــيــلــة  ولــهــا
ـــشـــاركـــات الــعـــربـــيه الـــعـــديـــد من ا

والدولية.
{ هل شعرت بالندم على شئ اجنزته?

- كال ألني مقتنع بكل مااقدمه.
{ ماذا علمتك احلياة?

- علمتني حب اآلخرين.
{ خالل فترة احلظر ماذا استفدت فنيا?

- قـــدمـــــــت بـــرنـــامج (فـــرح ومـــرح )
خــاص لــلــطــفــولــة ويــعــرض كل يــوم

جمعة.
{ مــاذا تـــعـــلـــمت في الـــبـــيت خالل فـــتــرة

احلظر?

عــلى  بــكـالــوريــوس تـشــكــيل رئـيس
ـوصلي من جـمـعـيـة إحيـاء الـتـراث ا
ــــوصل عـــام 1968 قـــدم مــــوالـــيــــد ا
نــشـاطــات عـديــدة في مــجـال الــتـراث
ــــوصــــلي فـي عـــدة والـــفــــلــــكــــلـــور ا
مهرجانـات في داخل العراق وخارجه
كلبنان واألردن وسوريا وقدم عشرات

الــــــــــبــــــــــرامـج  في
الــفـــضــائـــيــات

واإلذاعات  .

- مـراجــعـة نـصــوصي الـغـنــائـيـة من
خالل الكلمة واللحن .

{ بـسبب اجراءات مرافـقة جلائـحة كورونا
أقــيــمت الـــعــديــد من الــفــعــالــيــات الــفــنــيــة

الكترونيا هل تابعت ذلك?
- نـعم تـابـعتـهـا وتأثـرت فـيهـا فـكانت
لي فرصة أن أقدم اغاني للتوعية ضد
كـورونا مـنها كـورونا ال لـيسـت مزحة
كـلـمات حـيـدر الدهـوي واغـنيـة خـليك
بــالــبــيت كـلــمــات مــحـمــد احملــاويـلي
واغـنـيـة ابـطـال الــنـشـامى كـلـمـات
ابراهيم السيفاني جميعا من
احلاني وغنائي وسجلت

ــعـلـمـ اغــنـيـة عن ا
تـقاعـدين بعـنوان ا
شـكـرا الـكم كـلـمات
الـــشــــاعـــر جـــبـــار
صــــــــــــــــــــدام ومــن
احلـــاني وغـــنــائي
وعــــــمـل ايـــــــضــــــا
لــــلـــشــــاعــــر حـــسن
اخلـــزاعي بـــعــنــوان
يــــســـال الــــبــــيت من

احلاني وغنائي.
وجـــاسم حــيــدر حــسن
الـقـمبـر الـشـبـكي حاصل

{ لـوس اجنـلـوس  –وكـاالت - بـعـد يوم
واحد فـقط على إستـئنافه تـوقف تصوير
اجلــــزء اجلـــــديـــــد من فـــــيـــــلم (الـــــعـــــالم
اجلـــوراسي)  والـــذي يــقـــوم بــبـــطـــولــته
الــــنـــجــــــم األمــــريـــكـي (كـــريـس بـــرات)
ـمــثل وسـام نـيل والـنــجـمـة لـورا ديـرن وا
ــــمــــــــــــثــــلـــة بــــرايـس داالس هـــوارد وا
ــمـــثل جـــيف غــولـــدبــلــوم وذلـك بــعــد وا
إكــتـــشــاف أكــثــر من إصــابــة بــ فــريق
الــعــمل. وتــوقــفـت عــمــلــيــات الــتــصــويــر
الضـخـمـة الـتي تـتم في اسـتـديـوهات في
بـاكـيـنـغـهـامـشـيـر في أول يـوم له بـعـد أن
ثـبـــــــــتت إيــجـابــيـة إصــابــة الـعــديـد من
أفـــراد الـــطــــاقم (بـــفــــايـــروس كـــورونـــا)
سـتجد. وقـــــــــال أحد أعضـاء الفريق ا
لصـحيـفـة (ذا صن) البـريطـانيـة (إن هذه
اإلصـابات كـانت آخر شيء يـتوقــــعه أي
شـخص حـيـث كـان اجلـميـع مـتـحـمـس
الستـعادة التـصوير). وأضـاف (أن هناك
ماليــ اجلـــنــيـــهــات عـــلى احملك في ظل
تـوقف التـصويـر) مشـــــــيرًا إلى (أنه ال

أحد يريد التأخير الطويل).
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ـبادرات ماشـدني فـي احد بـرامج قـنـاة ( الـشـرقـيـة ) وهي تـتـابع وتـسـلط الـضـوء عـلى ا
بادراتهم االنسانيـة اثبتوا انهم اهل للتكافل مع واطـن و االنسـانية وابطالها عدد من ا
عوزين الذين ضاقت بهم سـبل العيش في وقت تضاعفت ابنـاء جلدتهم من احملتاجـ وا
فيه نـسب حتت خط الفقر فراحت مبادرات انسانيـة تثلج القلوب وتؤكد ان الدنيا مازالت
ولدات الـكهربـائية االهلـية وكيف اعـلنوا تخـفيض اسعار بخـير وتابعـنا بعض اصـحاب ا
االمـبــيـرات حــد اجملـانــيـة وكــيف اعــلن بـعض اصــحـاب االمـالك تـنــازلـهم عن اســتـيــفـاء
واطن االيجـارات اثناء حظر التجوال  وراح البعض االخر بلملمة االدوية واالغذية من ا
يـسوري احلال لـيتم توزيـعا علـى العوائل الـتي تعاني الـعوز وتقـطعت بهم الـسبل  نعم ا
بادرات التي تؤكد انسانيتنا في ظل االزمات التي تمر بنا كالوباء القاتل ومبـادرات تلو ا
ـتفـشـيـة جتـمـعت على رؤوس والـتـقـشف وتـاخـير الـرواتب وانـعـدام اخلـدمـات والبـطـالـة ا
الفـقير الذي ينتظر رحمة الله قبل رحمة ابـناء منطقته ومحلته وجيرانه  وماشدني ايضا
مــبـادرة احـد الـزمالء االعالمـيـ وهـو حـســ احملـمـداوي الـذي قـام بـشـراء كـمـيـات من
الكـمامات الـطبيـة من الدرجة االولى وقام بـتوزيعـها على عـدد من كوادر اجليش االبيض
ـمـرض الـذين يـقـومون ـرضى بـسـيارات االسـعـاف وا من االطبـاء والـعـامـل في نـقل ا
صاب بـجائحـة كورونا ووفـر لهم كميـات ليست بـالقلـيلة من الـكمامات تـابعة حـاالت ا
الطـبية واخلاصة التي تستخدم  خـصيصا للكوادر الطبيـة واالطباء كمبادرة انسانية منه
ـبادرات االنسانيـة التي تقدم  للـمواطن التي لتـكون مبادرته هذه مـضافة الى عشرات ا

نــتـمـنى ان تـتــضـاعف في ظل الـتــكـافل االجـتـمــاعي واالنـسـاني والـتي
يبـارك بـهـا الـله سـبحـانه وتـعـالى وتـعـطـينـا امالً كـبـيـراً في احلـياة 
بـادرات االنسـانيـة التي يـقوم بـها اشـخاص او جـهات فتـحيـة لـكل ا

اهلية او اعالمية التي تؤكد غيرتنا العراقية .

الـتدريـسي الـسابق في مـعـهد احلـرف والفـنـون الشـعبـية
وت أثر العراقي نـعته دائرة الفنـون العامة بعـد ان غيبه ا
إصـابـته بـفايـروس كـورونـا وكان الـراحل قـد عـمل ايـضا

في إدارة  معهد التراث ببغداد.

{ بـــورتـــو فـــاالرتـــا  –وكــاالت -
اسـتـعـرضت الـعـارضـة األمـريـكـية
احلـسـنـاء كـريسي تـايـغن قـوامـها

مــجـدي الــهـواري لـكن فـي مـنـزله
وذلك من أجل عرضهـا على مسرح

قبلة. كايرو شو خالل الفترة ا
ـــمـــثل من جـــهـــة اخـــرى  فــاجـــأ ا
ـصـري أحـمـد فـلــوكس مـتـابـعـيه ا
ـمثل بإعالنه ومحبيه وزمالئه ا
خبـر تعـرّضه لسـرقة أرقـام هواتفه
عـبــر حــسـابـه الـرســمي عــلى أحـد

مواقع التواصل اإلجتماعي.
وطــــالب فــــلــــوكس من أصــــدقـــاءه
بـــالــــتـــواصل مــــعه عـــبــــر أرقـــامه

ة. القد
وكــــــتـب فـــــلــــــوكس: ( ســــــرقـــــة
تـــلـــيـــفـــونـــاتـي.. كـــلـــمـــوني عـــلى
ـة) ثم بـعد ذلك تـلـيـفونـاتي الـقـد
حــــــذر كل مـن يــــــعــــــرفـــــهـم من أن
يــتـواصـلــوا مـعه عـلى (واتس آب)
أو أرقام هواتـفه مؤكداً( أنـها تمت
سرقـتهـا ويتم إرسـال رسائل مـنها
كـأنـها مـرسـلـة منه) وأكـد فـلوكس
(أن هــواتف شــركـتـه الـتي كــان قـد
افتـتحـها قـد تمت سرقـتهـا أيضاً). كريسي تايغنأحمد فلوكس
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صـرية عبـير صبري مـثلة ا قاربت ا
عـــلى االنــتــهــاء مـن تــصــويــر كــافــة
مشـاهدهـا في فـيلم (زنـزانة 7) الذي
إســـتـــأنــفــته مــنـــذ أيــام في مــدنــيــة
االنـــــتــــاج االعالمـي بــــعــــد عــــام من
الــتــوقف بــسـبـب إنـشــغــال األبــطـال
بأعـمـال أخرى ومـسـلسالت رمـضان
2020 إضـــــافــــة إلى تــــأخــــر عــــودة
تــصـــويــره بـــســبب أزمـــة انــتـــشــار

(فايروس كورونا).
وجتـــســد صـــبــري فـــيه شــخـــصــيــة
محامية كبيرة لـها صيت كبير ولها
مــصـالح مــشـتــركـة وعــمل مع رجـال
أعـــمـــال وتــدخل فـي مــشـــاكل بـــعــد
مثـل أحـمد زاهـر و نضال ظهـور ا
الشـافعي حـيث أنـها تـبدأ في تـبادل
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صـالح مـعهـمـا في اطار تـشـويقي. ا
كمـا ويشـارك في بـطولـة الفـيلم مـايا
نصري ومنة فضالي وهو من تأليف
حسـام مـوسى إخراج إبـرام نـشأت
وتـدور أحـداثه فـي إطـار من األكـشن

واإلثارة.
وفـي ســيــاق آخــر تــنــتــظــر صــبــري
ــشـاهــد األخـيــرة لـهـا في تــصـويـر ا
فــيــلم (طــلــعت حــرب 2) مع اخملـرج
مجـدي أحمـد علي حـيث يتـبقى لـها
أيام معـدودة وتودع العـمل بالكامل
ويــشـارك في بــطـولــة الـفــيـلم أحــمـد
وفــيق وســمــيـر صــبــري ودالل عــبـد
العزيز ومحمـود قابيل ومنة فضالي
وأحـــمـــد مـــجـــدي وهــو مـن إخــراج
مـجـدي أحـمـد عـلي وتـألـيف هـنـزاده

فكري.
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ــمـــثل يــحـــيى بــيــازي ان كـــشف ا
ـسـرحـيـة (مـسـرحــيـة أدريـنـالــ ا
األولى الـتي يـشـارك فيـهـا بـعد 15

سنة من التخرج) .
وعـن ســــــبب عــــــدم مــــــشـــــاركــــــته
سرحية حلد اآلن اوضح ان (ذلك ا
ألن اخلـشـبـة سـرقـته بـاخـتـصـاص
سرحي أكثر من التمثيل الرقص ا
إضـــافـــة إلى أن أغـــلـب الـــعــروض
التي كـانت منـذ تخـرجه كانـت غير
مـشــجـــــــعـة عــلى كـافــة األصـعـدة
عـلى الـرغم من الـتـجـارب الـقـلـيـلـة

همة). ا
وأضـــاف بــيــــــــــازي (أنه يــشـــعــر
حــالــيــاً بـــالــقــلـــــــق واخلــوف من
ــسـرحي كــون الـنــتـيــجـة الــعـمل ا

تــكـون مـبـاشــرة من اجلـمـهـور
ولــكن مــايـــخــفف الــقــلق هــو
ــســـــرحـيــة زهــيـر مــخـرج ا
قـنــوع الــذي يـســتــطـيع أن
ــنح اجلــمـيع احلــمـاس

للعمل). 
وعـــــن مــــــشـــــــاركــــــاته
الــــقـــادمــــة كــــشف عن
اسـتعـداده للـمشـاركة
فـي اجلـــــــزء  11من
بــــــاب احلــــــارة مع
اخملـــرج مــــحـــمـــد
زهــــــــــيــــــــــر رجب
وكـذلك مــسـلـسل
(والد ســلــطـان)
مـع اخملــــــــــــرج

غزوان.
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{ نـيـويـورك  –وكـاالت - انـضم
رئـــيس بـــلـــديـــة نـــيــويـــورك إلى
ـاضي في نـاشــطـ اخلــمــيس ا
كتـابة عـبارة حـياة الـسود مـهمة
بـــأحــــرف صـــفـــراء عـــمالقـــة في
دينة أمام طريق فيفث أفينيو با
بـرج تــرامب الـذي كــان ذات يـوم
جـوهـرة الـتـاج في إمـبـراطـوريـة
تلكات الرئيس دونالد ترامب.
ـدخل وبـيـنـمــا كـان الـعـامـلـون 
ــبـني الــســكـني الــفـاخــر الـذي ا
يــتـسم بــالـلــون الـذهـبـي الـبـراق
يتابعون ما يحدث انضم رئيس
الـــبــــلــــديــــة بـــيـل دي بالســــيـــو
وزوجـــته إلـى جـــانب الـــقس آل
شـــاربــتـــون الــذي نـــعى جــورج
فلويـد في منيـابوليس في أوائل
حزيران إلى عشرات األشخاص
الــذين يــضــعــون كــمــامـات عــلى
وجـــوهــهم ويـــرســمـــون بــكــرات

الــطالء الــعـبــارة عــلى األرضــيـة
أمـــام بـــرج تـــرامب.واكـــتـــســـبت
حركـة حـياة الـسود مـهـمة زخـما
بــعــد وفـاة جــورج فــلــويـد خالل
احـــــتــــجـــــاز الـــــشـــــرطـــــة له في
منيـابوليس في 25 أيار بعد أن
جـثـا ضـابط أبـيض عـلى رقـبـته.
وقالت بـيتي كـوبوفي ويس (16
ـــدرســة عـــامـــا) وهي طـــالــبـــة 
ثــــانـــــويــــة فـي مــــانـــــهــــاتن (إن
مـشـاركتـهـا تـهـدف إلى مـواجـهة
الــســلــبـيــة والــعــنف في رئــاسـة
تــرامب). وأضــافت في تــصــريح
(لقـد كان رئـيسـنا مـنتـقدا بـشكل
كبير حلركة (حياة السود مهمة)
بــطـريــقـة أعــتـقــد أنـهــا خـطــيـرة
لـلـغايـة وتـضـر بـأمـتـنا) ووصف
تــرامـب عــلى تــويـــتــر األســبــوع
ــاضـي اخلــطــوة بــأنــهــا (رمــز ا
للـكراهيـة). وفي مقـابلـة مع قناة

 WÒLN  œu « …UOŠ …—U³Ž WÐU²  w  „—UA¹ „—u¹uO½ W¹bKÐ fOz—

السينما الهندية أميتاب باتشان
وابـــنه أبـــهــــيـــشـــيـك في حـــالـــة
مــســـتــقـــرة بــعـــد إصــابـــتــهـــمــا

بفايروس كورونا.

{ بـــايــون (أ ف ب) - تــوفـي ســائق حـــافــلــة
بـرح من قبل ركاب فرنـسي تعـرّض للضـرب ا
ا يتماشى بعدما طلب منـهم وضع كمامات 
ستجد مع تدابير مكافحة فايروس كورونا ا
مـا أثــار تـنـديـدا من الــقـادة الـســيـاسـيـ في
ـعـتــدين.وقـالت مــاري ابـنـة الـبـالد بـأفـعــال ا
فــيـلــيب مـونــغـيّـو ( 59عــامـا) إنـه كـان مــيـتـا
دمـاغـيـا بـعـد االعـتـداء عـلـيه في بـلـدة بـايـون
اضي وتوفي (جنوب غرب) نهـاية األسبوع ا
سـتـشفى اجلـمـعـة بعـدمـا قررت عـائـلته فـي ا
وقف أجـــهـــزة االنــعـــاش.وأضـــافت لـــوكـــالــة
فــرانس بـرس قــررنـا أن نــفـصــله عن أجــهـزة
االنعاش وأيدنا االطباء في ذلك.واتهم رجالن
دعي ـحاولـة قتل في هـذه الـقضـية. وقـال ا
العام جيـروم بورييه لوكـالة فرانس برس إنه
سيطلب تعديل االتهامات بعد وفاة مونغيّو. 
وقــــدّم رئــــيـس الــــوزراء الـــــفــــرنـــــسي جــــان
كـاسـتـيــكس حتـيـة إلى مـونــغـيّـو وكـتب عـلى
تويتر (تعترف به اجلـمهورية كمواطن مثالي
ولن تـنـسـاه. القـانـون سيـعـاقب مرتـكـبي هذه
ـة الــدنـيـئـة).ووصف وزيــر الـداخـلـيـة اجلـر
ـفـترض أن جـيـرالـد دارمـانان الـذي كـان من ا
يـلــتـقي بــعض سـائــقي احلـافالت فـي بـايـون
ناقـشة الوضع األمـني احلادث بأنه السـبت 
ـسـؤول عـمل بـغــيض.وأضـاف (إن اجلــبـان ا
ـــــة يــــجـب أال يـــــفـــــلت من عن هـــــذه اجلـــــر
العـقـاب).وقد نـظـمت عائـلـة مونـغـيّو مـسـيرة
صــامــتــة عــلى شــرفه األربــعــاء أنـطــلــقت من
مــــحـــــطـــــة احلـــــافـالت الـــــتي وقـع فـــــيـــــهــــا
االعـتـداء.وقال كـيـوليس وهـو أحـد السـائـق
(إن زمالءه رفضوا العمل بـعد االعتداء لكنهم
ـوجب ترتيبات سيسـتأنفون الـعمل االثن 
أمـنيـة مـشـددة).وسـيـشـمل ذلك نـشـر عـنـاصر
أمـن في احلـــافالت الـــتي تـــعــمـل في بـــايــون
ـدعي ـنـطـقـة احملـيــطـة بـهـا.وقـال مـكـتب ا وا
العام إن ثالثة أشخاص آخرين اتهموا أيضا
الرتبـاطهم باالعـتداء اثنـان منهم بـسبب عدم
مــسـاعــدة شـخـص في حـالــة خــطـر والــثـالث

حملاولة إخفاء مشتبه فيه.
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ــــمـــثل األســـطـــورة (77 وقـــال ا
عاما) على تويـتر ليل السبت إن
الــــــفـــــحـص أثــــــبت إصــــــابــــــته

بالفيروس الشديد العدوى.

وبـــعـــد ذلـك بـــدقـــائق قـــال ابـــنه
أبـهــيـشــيك بــاتـشـان ( 44عـامـا)
عــلى تــويــتــر أيـضــا إنه أصــيب
ـستـشفى ـرض.ونقل االثـنان  با
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نانافاتي في مومباي رغم أنه لم
تــظـهـر عــلـيــهـمــا سـوى أعـراض
خـــفـــيـــفـــة ونـــاشـــد األب واالبن
ـــعـــجـــبـــ الـــتـــحـــلي ماليـــ ا

بالهدوء وعدم الذعر.
وقــال مـــســؤول في مــســـتــشــفى
نانافاتـي ومسؤولون حـكوميون
من قـطـاع الــصـحـة في مـومـبـاي
فـي تـــــصـــــريح امـس  األحــــد إن
(األب واالبن في حالـة مسـتقرة).
وتــتــرقب وســائل اإلعالم ظــهـور
ــمــثــلــتــ تـــقــاريــر عن حــالـــة ا
الشـهـيرتـ جايـا زوجـة أميـتاب
بــــاتـــشـــان وآيـــشـــواريـــا زوجـــة

أبهيشيك.
دنـية عـملـية وبدأت الـسلـطـات ا
تعـقيم ضـخمـة في سكن بـاتشان
الراقي في مومـباي وقامت برش
ــطــهــرات في اجملــمع الــكــبــيـر ا
توقفة هناك. وعلى السيارات ا
وكان أسـطورة بـوليـوود يسـاعد
الـهـند في حـربـهـا عـلى فـايروس
كورونـا وظهـر في إعالنات حلث
الناس عـلى استـخدام الكـمامات
وغـــسل األيـــدي واحلــفـــاظ عــلى
الــتــبــاعــد االجــتــمــاعي. وتــزداد
حــــاالت اإلصــــابـــة بــــفــــايـــروس

كورونا بشكل مطرد في الهند.
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ـتـاجر في ترامـب (إن أصحـاب ا
فيفـث أفينـيو غـاضبون من رسم

العبارة على أرضية الطريق).
وقـــال تـــرامب الـــذي غــيـــر مـــقــر
إقـامـته الـرئـيسـي في أيـلول إلى
فـلوريـدا من مـانـهـاتن إن الـناس
ـدينة بـسبب الطـريقة يغادرون ا
الــتـي تــدار بــهـــا. وقــال إنه أمــر
مـحزن لـلـغـاية أن نـرى مـا حدث.
و التخطيط لرسم عبارة حياة
السود مهـمة في كل من األحياء
ــديـنــة نـيــويـورك وظــهـرت في
تـحدة. جمـيع أنـحاء الـواليـات ا
وقــــــــال جــــــــيـــــــــمـس واالس من
نيـويورك (هـذا ال يعـني أن حياة
اآلخرين ال تهم بل يـعني فقط أن
هـــذا ال يـــجب أن يـــحـــدث.. فـــلن
نـديـر رؤوسـنــا ونـنـكـر أن هـنـاك

عنفا عنصريا يحدث).
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عـودة على ماكتبه زميلنا  وإذ نبـارك جهده وحتليالته العلمية
ـطروح صـيـغـته الوطـنـيـة .. فمن ـوضـوع ا  نـود ان نـكسب ا
ـتقدمة .. ان وجـهة نظـرنا  ومايـجري في جمـيع دول العالم ا
الــقـوانــ تـصــاغ بـعــمـومــيـة لــكـنــهـا تــتـرك مــسـاحــة واسـعـة

للخصوصيات التي حتافظ على مسارات التقدم والتطور . 
ــكـنــنـا ان نــتـسـاءل واذا اخـذنــا تـشـريـع قـانـون الــتـقــاعـد  
ببساطة .. من يضمن ان من لم يبلغ العمر احملدد للتقاعد هو
ـتـلك خــبـرات مــتـعـددة ـن  أفـضل واكــثـر نـفــعـا" لــلـدولـة  

ومتنوعة اكتسبها طوال سنوات خبرته في مجال العمل?
ـاذا نضحي باخلـبرات التي أصبـحت نادرة ( بهذه الـطريقة و
الـتقلـيديـة التي تتـصف بالـعمومـية وليس دقـة التـشخيص) مع
جل االحـتـرام للـمنـاقـشات الـتي أفـضت الى اقـرار القـانون ..
ـاذا نـفـرغ مـؤسسـاتـنـا سـيـمـا احلـيـويـة مـنـهـا  من خـبرات و
ن مـتمـرسة ونـبقي عـلى كثـير من اخلـبرات اخلـجول وكثـير 
اثـبتت التجربة عدم أهلـيتهم للمناصب الـتي يشغلونها (جملرد

قرر) ? ان عمرهم لم يبلغ احلد ا
نـرى ان عـمــلـيـة الــتـقـو واالصالح تــسـتـوجب اوال"  اجـراء
نـاصب وموظـفي الوظائف عـملـية تقـييم مـوضوعي لـشاغـلي ا
احلـرجة  سواء في وزارات التخطـيط او الصناعة او الزراعة
علم في وزارة التربية والتدريسي أو وزارة  اخلـارجية  وا

في وزارة  التعليم العالي .
ومن نــاحـيــة أخـرى  فــإن الــضـرورة تــســتـوجب تــقــيـيم أداء
ن مضى على موقـعهم الوظيفي مدة  5سنوات .. الـقيادات 
ويـكـون الـقـرار بـاجتـاهــ  إعـادة من يـثـبت عـدم أهـلـيـته الى
وظـيفـته الـسابـقة واخـتـيار بـديل منـاسب .. فـضال" عن النـظر
ـمــارسـة في امـكــانــيـة تــدويـر الــكـفــوئـ مـن ذوي اخلـبــرة وا

إلشغال موقع وظيفي أعلى أو موازي للمنصب احلالي  .
سألة كتـبنا فيهـا حلكومت سـابقت عام 2010 وعام هـذه ا
2018 ومـا أصـابـنا بـشـيئ من األحـبـاط  أن مـكـاتب رئـاسة
انـية اخملتصة الـوزراء ومكاتب الوزارات ومـكاتب اللجـان البر
رحلـت  في متابعة ملء .. انـشغلت ألشهر عديـدة في كلتا ا
ـساءلة ـناصب القـياديةومـا تبعـها من اجراءات ا اسـتمارات ا
الية ... والـعدالة واجراءات النزاهة واجراءات ديوان الرقابة ا
نـاصب بالـوكاالت وفي الـنهـاية تـوقفت الـترشـيحـات لتـثبـيت ا
ـان في عام 2010 بـسبب عـدم وجود الـتوازن حتت قـبة الـبر
فـيها (وال اريـد أن أذكر احملاصـصة التي أرهـقتنـا).. وتوقفت
ـان أيــضـا"  رغم تــأجـيـلــهـا من نــهـايـة عـام  2019في الـبــر
الـشـهــر الـسـادس الى الــشـهـر الــعـاشـر بــسـبب الــتـظـاهـرات

وتغيير احلكومة. 
لـذلك بقي ملف التعي بالوكالة ألكثر من 17 سنة .. واستمر
الـتغيير جزئيا" واسـتمرت عملية اإلحالـة الى التقاعد اعتمادا"
عـلى سـنـوات العـمـر  بـيـنـمـا تسـتـنـد دول الـعـالم الى اخلـبرة
ا صـرفته من مبـالغ وجهود وزمن طـويل  لتـنمية والتـضحي 
هـذه اخلــبــرات .. وبـالــتـالـي نـضــطـر إلخــراج أفــضل مـوظف
وأفـضل مـعلم وأفـضل تـدريسـي متـخـصص ..  بسـبب عـمره
ونبقي على أسوأ موظف وأسوأ وأسوأ .. (ألسباب عديدة) .
تد عـمقه لسنـوات طويلة .. وإذا ـوضوع الذي أحتدث فـيه  ا
أردنـا أن نـتـقـدم  عـلـيـنـا أن نــتـخـذ الـقـرار الـصـحـيح لـتـكـون
ـدى احلاجـة الفـعلـية ومـديات االسـتفادة اإلجـراءات مقـرونة 
ـتـاحة  وال تـبـنى عـلى اعـتـبـارات الـعـمر  ألن من اخلـبـرات ا
سـنــوات الــسـتــ ومــابـعــدهــا تـمــثل ســنـوات
الـنـضج واإلبداع الـفكـري .. وعـليـنا أن
النـخسـر اليـوم مابـذلنـا علـيهم جـهودا"

زيد . كبيرة وبإمكانهم تقد ا
قاصد الله ومستقبل الوطن من وراء ا
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{ فــلــوريــدا - وكــاالت - أعـادت
شـركــة والت ديـزني فــتح أبـواب
متنزهـها الشهيـر بفلوريدا امس
االول الـسـبت لـلـمـرة األولى مـنذ
أربــعــة أشــهــر وسط مــوجــة من
حــــاالت اإلصــــابـــة بــــفــــايـــروس
كـورونــا في الـواليـة األمــريـكـيـة
لــكـنــهـا فــرضت عــلى اجلـمــهـور
وضع الكـمامـة بيـنمـا كان مـيكي
مـــــــاوس يــــــلـــــــوح بــــــيـــــــده عن
بـعــد.واسـتـقــبـلت الــشـركـة عـددا
محـدودا من الضيـوف في بعض
أنحاء مـجمع أورالنـدو الشاسع
ــنـتـجـع الـتـرفــيـهي الـذي وهـو ا
يقـصـده أكبـر عـدد من الزوار في
الـــعــالم في ظـل مــجــمـــوعــة من
تــدابـيــر الـسالمــة الــتي وُضـعت
لطـمـأنة الـزوار واحلـد من فرص
إصـــابــتــهم بـــالــفــايــروس.وقــال
جــــوش دامـــارو رئـــيـس شـــركـــة

حـواجــز زجـاجـيـة بـيــنـمـا كـانت
العالمات عـلى األرض تشير إلى
أمــاكن وقــوف الــنـاس لــلــحــفـاظ

على التباعد بينهم.

ـــــــديـــــــرين والت ديـــــــزنـي إن (ا
الــتــنــفـيــذيــ يــثــقـون فـي أنـهم
وضــعـوا خــطـة مــفـصــلـة إلعـادة
الفتح على مراحل خالل الوباء).
وأضـاف دامارو في مـقـابـلـة يوم
الـــســــبت بــــعــــد أن اســــتـــقــــبل
الــــضــــيـــوف والــــعــــامــــلــــ في
(هذا هو الـعالم اجلديد احلديقـة
الذي نـعـمل فـيه وال أرى أن هذا

سيتغير قريبا).
مـلكة الـسحرية وعند مـتنزهي ا
ملكة احليوانـية اللذين فتحا وا
أبوابـهمـا  السـبت وضع الزوار
وظفـون الكـمامات وخـضعوا وا
لـــفـــحـــوص درجـــة احلــرارة و
إخـــبــــارهم بـــضـــرورة االلـــتـــزام
بــالــتــبــاعــد االجــتــمــاعي في كل
مـــكـــان ســـواء في الـــشـــوارع أو
أثـــــنــــاء ركـــــوب اخلـــــيل. ووقف
الــزوار فـي صــفــوف تــفــصــلــهــا
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ـــــنــــتــــجـع الــــعــــروض وعــــلق ا
واأللــعـــاب الــنــاريــة واألنــشــطــة
األخرى الـتي تـؤدي للـتـجمـعات.
كــمـــا مــنع االقــتـــراب من مــيــكي

مـاوس وسـنـدريال وغـيـرهمـا من
الشـخصـيات الـشهـيرة وعـوضا
عن ذلك ظهرت تـلك الشخـصيات

طافية أو على ظهور اخليل.

{ سان فرانـسيـسكو (أ ف ب) -
أعلنت شبـكة (فيسـبوك) اجلمعة
مـــنع نـــشـــر أي مـــحـــتــوى عـــلى
مــنـــصـــتـــهـــا يـــروج لـــعـالجــات
الــتـحــويل الـرامــيـة إلى تــغـيــيـر
ثـلـيـ اجلـنـسـية وهي مـيـول ا
ـــارســـات مــثـــيـــرة لــلـــجــدل ال
تستـند إلى أسس علـمية مـثبتة.
وحــدّثت الـشــبـكــة االجـتــمـاعــيـة
الــــرائـــدة قـــواعـــد االســـتـــخـــدام
ـنـصـتـيـهـا فـيـسـبوك اخلـاصـة 
وإنـســتـغـرام لإلعـالن عن إلـغـاء
مـضامـ تـروج لـهـذه الـعالجات
الـتحـويـليـة الـتي حتمل مـخـاطر
على الصحة الذهنية لألشخاص
الـــذين يــخــضـــعــون لــهــا. وقــال
مـــتــــحــــدث بــــاسم اجملــــمــــوعـــة
األمـــريــكــيــة الــعــمالقــة لــوكــالــة
فرانس برس (ال نسـمح بالتهجم

عـــلى األشـــخـــاص عــلـى أســاس
مـيـولـهم اجلــنـسـيـة أو هـويـتـهم
اجلــنـدريــة). وبـحــسب جــمـعــيـة
أمـيريـكن مـيـديكل أسـوسـيـيشن
ـمـارسـات صـدمات تـشمـل هذه ا
كـهربـائـيـة وحرمـان من الـطـعام.
سـؤول في هذه اجلمـعية وقال ا
ـعـروفـة الـطـبـيب ولـيـام كـوبـلر ا
ـاضي من الواضح لـدينا العام ا
في اجلـمعـيـة أن هـذه الـعالجات
التـحـويلـية يـجب أن تـتوقف في
ـــتـــحــدة نـــظــرا إلى الـــواليــات ا
ـثلـي ومزدوجي خطـرها على ا
تحول جنسيا.وسنة يول وا ا
2013 دانت الــرابــطــة الــطــبــيــة
ـيـة هذه الـعالجـات واصـفة الـعا
إيــاهــا بـأنــهــا انــتـهــاك حلــقـوق
اإلنـــســان كــمـــا ال تــتـــمــاشى مع

األخالقيات الطبية.

مـــؤكـــد.وقــال الـــبـــاحـــثــون في
ـنشورة اجلـمعة (إن الدراسة ا
ـفـرط تـخــثـر الـدم والــتـفــاعل ا
نـاعة قـد يكون له دور جلهـاز ا
وضـوع).ودعا مـعدو في هـذا ا
ــســتــشــفــيــات إلى الــدراســة ا
إجراء فـحـوص جلمـيع مرضى
ـعـرفـة مـسـتـويات كـوفـيد- 19
الـــــســـــكــــــر لـــــديـــــهـم خالفـــــا
لـــلـــتـــوصـــيـــات بـــحـــصـــر ذلك
ـثــبــتـة إصــابــتـهم ـرضـى ا بــا
بـالسـكري.غـير أن بـاحثـ غير
مـشــاركـ في الـدراسـة حـذروا
من حـدود هـذه الـدراسـة. وقـال
أستاذ علـوم األيض في جامعة
غـالســكـــو نــافـــيــد ســـتــار (إنه
تقرير جيد لكنه يتماشى تماما
مع الـتـوقـعـات).وأضـاف (مـا ال
ـكن للـباحـث تـأكيـده هو ما
ـتـفـاوت إذا كـان االســتـهـداف ا
سـتويات الـسكـر في الدم لدى
ــرضى يـــقــود إلـى فــروق في ا

النتائج).
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في مجلـة ديابيتـولوجيا.وحلل
الـبــاحـثـون مــعـدالت الــوفـيـات
لـ 605مـرضى بكـوفـيد- 19في
مـستـشـفيـ في مـدينـة ووهان
الـــصـــيــنـــيـــة.وكـــتب هــؤالء أن
ـرتــفـعـة في مـعــدالت الـسـكــر ا
ـعــزل عن كل الــدم مـرتــبــطــة 
العـوامل األخرى بازديـاد خطر
ـــضــاعـــفــات جــراء الـــوفــاة وا
كـوفـيد-.19وقـد اسـتـنـد مـعدو
الــدراسـة إلـى بـحــوث ســابــقـة

أجريت على مرضى السكري.
وفي فـرنسـا قـضى مريض من
كل عشرة مصابـ بكوفيد-19
يـعــانـون أيــضــا من الـســكـري
وهـي نـــســــبـــة أعــــلى مـن تـــلك
ـــصـــابـــ ـــســـجــــلـــة لـــدى ا ا
بـالــفــايـروس من غــيــر مـرضى
الـــســـكـــري وفـق مـــا أظـــهــرت
دراسـة نـشـرتهـا اجملـلـة عيـنـها
في أيـار.وال يـزال سـبب ازديـاد
مــعــدالت الــوفــاة لــدى مــرضى
كوفـيد- 19جراء الـسكـري غير

{ لــــنـــدن- وكــــاالت - جتـــاوزت
ـلــيــارديـر إيــلــون مـاسك ثــروة ا
ثروة وارن بافيت ليصبح سابع
أغنى شـخصيـة في العـالم وفقا
ـــؤشـــر بــــلـــومـــبــــرج لـــثـــروات

ليارديرات. ا
وقالت نـشرة بـلومـبرج إن( ثروة
ماسك الرئيس التنـفيذي لشركة
تسال للعربات الـكهربائية زادت
 6.07مـلـيـار دوالر يـوم اجلـمـعـة
ئة بعـد قفـزة بنـسبة 10.8 في ا

في سهم الشركة).
وأضاف التقرير أن (ثروة بافيت
الــصـــافــيــة تــراجــعت األســبــوع
ــاضي بــعــدمــا تــبــرع بــأســهم ا
قــيــمــتــهــا 2.9 مــلــيــار دوالر في
شـركــة بـركـشـيــر هـاثـاواي الـتي

يـرأسـهـا ألعـمـال خـيـريـة). كـانت
أســهم تـسـال قـد قــفـزت بــنـســبـة
ئة خالل العام األخير 500 في ا

مـع زيـــادة مـــبــــيـــعـــات
الـشـركـة من سـيـاراتـها
مـن الـــفـــئـــة الـــثـــالـــثـــة

سيدان.
وزاد السهم حوالي 38
ئة منـذ إقفال يوم في ا
األول من تــــمـــوز قـــبل
يــــوم واحـــــد من إعالن
الـــشـــركــة نـــتـــائــجـــهــا
الـفصـلـيـة.ومع حتـقيق
تـــسـال نـــتـــائج قـــويـــة
زادت الـــــتــــــوقــــــعـــــات
بتحقيقها أرباحا للربع
الـــــثــــانـي من الـــــعــــام

ـــرة األولى في لــــتـــكـــون هــــذه ا
تاريخها التي تسجل فيه أرباحا

ألربعة فصول متتالية.

{ مــــومـــبــــاي - وكـــاالت - قـــال
مـــــســـــؤول فـي مـــــســـــتــــــشـــــفى
والـسلـطـات الـصـحيـة في الـهـند
امـس األحــــد إن أشــــهــــر جنـــوم

{ بــاريس (أ ف ب) - أظــهــرت
دراسة صينـية نشرت نـتائجها
ـــرضى ـــاضي أن ا الـــســـبت ا
الـذين تــسـجل لــديـهـم مـعـدالت
مــرتـفــعــة من الــســكــر في الـدم
يــواجــهــون خــطــرا مــضــاعــفـا
بـالـوفاة جـراء كـوفـيد-.19هذه

ــرة األولى الـتـي يـؤكـد فــيـهـا ا
ــــرضـى الــــذين عــــلــــمـــــاء أن ا
يـسـجــلـون مـعـدالت عــالـيـة من
الـــــســــــكــــــر في الــــــدم من دون
تشخـيص إصابتهم بـالسكري
وت يـواجـهـون خطـرا أكـبـر بـا
من كــوفــيـد- ?19عــلى مـا ورد
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