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طبعة العراق 
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حــالـيــا أن هــذه الـلــجـنــة يــشـوبــهـا
هنـية والسيما بعد الـكثير من عدم ا
ــســتــشــارين من إضــافــة عـــدد من ا
ــنـظــومـة الــصــحـيــة وعـدم خــارج ا
األخـذ بـرأي مـسـتـشـاري األوبـئة في
ـا أثـر سـلـبـا عـلى وزارة الـصــحـة 
قــرارات الــلـجــنــة وابــتـعــد بــهـا عن
ـهنيـة في التصدي لـوباء كورونا) ا
واضـاف ان (القـرارات األخيـرة تب
مـدى التـناقض في إدارة األزمـة فمن
جهة تعلن اجلهات الصحية ارتفاعا
فـي  مــعــدل عــدد إصــابــات كــورونـا
اجلـديدة في العراق ومن جهة ثانية
فـروضة تـقـرر اللـجنـة رفع الـقيـود ا
ــواجــهـة كــورونـا وهــذا بــحـد ذاته
يــكــشـف عن أزمــة داخل الــلــجــنــة).
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سـجلت وزارة الصحـة والبيئة امس
الـــســبت   2049 اصـــابــة جـــديــدة
بــفـايــروس كـورونـا و 1997 حــالـة
شــــفـــاء فـي عـــمــــوم الـــبـالد.وقـــالت
ـوقف الــوبـائي الـيـوم الــوزارة في ا
ـوذجاً في إنـه ( فحص  15229 
كافة اخملتبرات اخملتصة في العراق
وبذلك يكون اجملموع الكلي للنماذج
ــفــحــوصــة مـنــذ بــدايــة تــسـجــيل ا
ـــرض  777287 مــــؤكـــدة انــــهـــا ا
ســـجــلت   1997 حـــالــة شـــفــاء في
الـعراق تركـزت  في بغداد والـبصرة
وكـــربـالء وكـــركـــوك وديـــالى واسط
والـــــبــــصـــــرة ومــــيـــــســــان وبـــــابل

والــديـوانــيـة وذي قـار فــيـمــا بـلـغت
االصابات   2049 حالة وتركزت في
بـغداد والنجف والسليمانية وأربيل
وكــركــوك وديــالى وذي قــار وواسط
والـــبــصـــرة  وبــابـل  والــديـــوانــيــة
ــثــنـى   والــوفــيــات  75 كـــربالء وا
وتــركـزت في بـغـداد والـســلـيـمـانـيـة
وكـركـوك والـبـصـرة وذي قـار لـيـبـلغ
مـجـمـوع الـكلي   58492 ومـجـموع
االصــــابـــات   90220 حــــالـــة) . من
جـهـته وصف عضـو مـجلس الـنواب
جــمــال احملــمــداوي قــرارات جلــنــة
الـصـحـة بأنـهـا (متـنـاقـضة) وتـظـهر
(مـــدى الـــتـــخـــبط) فـي إدارة األزمــة
الـصحـية في الـعراق. وقـال في بيان
امس (لــقــد اشــرنــا سـابــقــا ونــؤكـد

ـوالت جــهــة اخــرى تــســهـيـل فـتـح ا
الـتــجـاريـة الـتي تـعـد من أهم امـاكن
ـغـلقـة والـتي قـد تـزيد من الـتـجـمع ا
عـــــدد االصــــابــــات ال ســــمـح الــــله).
واقــــــتــــــرح احملــــــمــــــداوي (زيــــــادة
الــفـحـوصــات الـطــبـيـة لــلـمــواطـنـ
لـــلـــكــشـف عن حـــاالت اإلصــابـــة من
عــــدمــــهـــا) مــــشــــيـــرا الـى ان (عـــدد
الـفـحـوصـات لم يصـل حتى االن إلى
800 الف فـحص للعينات منذ تفشي
الـوبـاء إلى مـنـتـصـف تـمـوز اجلاري
وهــو مـــايــعــادل تــقــريــبــا أقل من 2
ـئة  من عـدد سـكان الـعـراق وهذه بـا
نـسـبة مـنـخـفضـة جـدا مقـارنـة بدول
اجلــوار). واظــهــرت بــيــانــات وزارة
الـصحة اللـبنانية اخملـتصة بفحص

ولـفت احملمداوي الى أن (العراق في
ـــركـــز الـــثـــاني بـــعـــدد الـــوفـــيــات ا
بـفيروس كـورونا في الشرق األوسط
بـعد جمهـورية مصر العـربية ما يدل
عــلى أن الــبــلــد ال يــزال في مــرحــلـة
ذروة الـتفشي الوبـائي) مشيرا  الى
ان (هـذه اللـجنة لم تـسع للـعمل على
وضع خـطط صحـية مـناسبـة لتـقليل
نــســـبــة الــوفــيـــات وإيــجــاد حــلــول
ــوضـــوع فــيــمــا مـــنــاســبــة لـــهــذا ا
قـراراتـها تـتنـاسب مع مرحـلة تـنازل
االصـابـات و الـسـيـطـرة عـلى الـوبـاء

وهذا لم يحصل إلى اآلن). 
وتــــابـع أن(الــــتــــنــــاقـض واضح في
تــأكـيـدهــا مـنع الـتــجـمـعــات واقـفـال
لـلعـيادات الـطبـية اخلـاصة ولكن من
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فـي صـرف مـســتـحــقـات الــفالحـ
ــزارعــ بـعــد اسـتــكــمـال كــافـة وا
نح االجـراءات الـقانـونـية الالزمـة 
صرف تـلك االموال) واضـاف ان (ا
الـية جتاه مـستـمر في الـتزامـاته ا
ــتــعـــلــقــة بــصــرف ــواطـــنــ وا ا
ـسـتـحـقـات االخـرى مع االمـوال وا
اتخاذ اساليب الوقاية الصحية).
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ـسـلـحـة نــعى الـقـائـد الــعـام لـلـقــوات ا
رئــيـس الــوزراء مــصــطــفى الــكــاظــمي
شـتركة  آمـر اللواء وقـيادة الـعملـيات ا
 59 الـعـمـيـد الـركن عـلي حـمـيـد غـيدان
اخلـزرجي الذي استشهد بنيران قناص
في مـنطقـة الطارمـية ببـغداد مساء اول
امس. وقــال الـكـاظـمي في بـيـان تـلـقـته
(الــزمـان) امس ان اخلــزرجي (عـمل في
خـــدمــة الــعــراق بـــكل تــفــان واخالص
وشـجـاعـة وكـان مـجـدا ووطـنيـا في كل
ـهـام الـتي اوكـلت آلـيه) الـواجــبـات وا
مــشــيــرا الى انه (تــعــرض الى اصــابـة
شــــديـــدة اثـــنـــاء ادائـه الـــواجب) . من
جــهـــتــهــا قــالت الـــقــيــادة الــعــامــة ان

اخلــزرجي (ارتــقى إلى جــوار ربه بــعـد
تـعـرضه لعـمل إرهابي جـبان في قـضاء
الـطارمية شمالي العـاصمة بغداد أثناء
ـــــقـــــدس فـي قـــــاطع أدائـه الـــــواجب ا
ـسـؤولـيـة) .واضافت في بـيـان تـلـقته ا
(الــزمــان) امس (إنـنــا في الــوقت الـذي
نـنعى هـذا اآلمر الشـجاع فـإننا نـعاهد
أهله وذويه بأن دماءه لن تذهب سدى)
مـؤكدة ان (الـرد سيـكون قاسـياً سـريعاً
ــــة بـــــحق مـن ارتــــكـب هــــذه اجلـــــر
وســنـضـرب بـيــد من حـديـد الــعـنـاصـر
اإلرهـابـية الـتي أقدمت عـلى هذا الـعمل
االرهــابي). بــدورهــا اوضــحت  خــلــيـة
االعـالم االمني في بـيان تـلقتـه (الزمان)
امـس ان اخلــزرجي اســـتــشـــهــد جــراء
(عـمل إرهابي اسـتهدف عـجلة عـسكرية

في مـــنـــطــقـــة أبن ســـيــنـــا في قـــضــاء
الــطـارمــيـة ). بــدوره عـدّ الــنـائب األول
ـــان حــسـن الـــكــعـــبي لـــرئـــيس الـــبـــر
اسـتشـهاد اخلـزرجي (جرس إنذار) في
مــنـاطق مــحـيط بــغـداد.وقــال في بـيـان
امـس (سـبق وأن حـذرنـا ألكـثـر من مـرة
ـناطق بـعـدم التـهاون أو الـتراخي في ا
الــتي تـعـتـمــدهـا الـعـنــاصـر اإلرهـابـيـة
كـمنـاطق آمنـة ومسـتقـرة لهـم) مضـيفاً
أن (اســتـشــهـاد اخلــزرجي يــعـد جـرس
إنــذار في مـنــاطق مـحــيط بـغــداد الـتي
بــات مـن اإللــزام تــعــاون مــواطــنــيــهــا
وعــشـائــرهــا لـلــكـشـف عن اإلرهـابــيـ
وأماكن تواجدهم).واشاد  قائد عمليات
غـرب نيـنوى اللـواء الركن جـبار نعـيمة
كـرم الطائي باخلـزرجي وقال في تعزية

تـلـقـتهـا (الـزمـان) امس (كـنت أتوقع أن
يـنـال شرف الـشـهادة في أي وقت خالل
خـدمته العسكـرية  فلقد عـرفته ضابطا
المـعـاً مـقدامـاً جـسـوراً  يتـقـدم جـنوده
في كـل مُلِمَّـة وصعـبة وال يـتخـلف عنهم
مـطــلـقـا)  مـضـيـفـا (كـان هـذا االنـدفـاع
ــصـاحـبــة له سـبــبـا في والــشـجــاعـة ا
إصـابـته  الـبـلـيغـة عـنـدمـا كان ?يـقـارع
اإلرهـاب واإلرهـابيـ في جـنوب بـغداد
ورغم إصـابـته وعـدم إكـتسـابه لـلـشـفاء
الــتـام إال أنه قـرر ان يــعـود الى وحـدته
وجــنـوده ?ومــراعـاةً لــظـرفه الــصـحي
ومــــعـــانـــاتـه جـــراء اجلـــرح الــــبـــلـــيغ

والسـتـحـقـاقه وخـدمـةً لـلـجـيـش فـقد 
تــرشــيــحه إلى دورة كــلــيــة احلـرب في
الــبـاكـسـتـان الـتي عــاد بـعـدهـا مـحـمالً
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لم يـتم تدارك األمر) مطـالبا (اجلهات
ــعـنـيـة بـالــتـحـرك الـعــاجل لـتـوفـيـر ا
ـرضى حتسبا األكـياس إلنقـاذ حياة ا
ألي طــــارىء صــــحي ) مــــحـــذراً (من
تـفـاقم األزمة الـصحـية ووصـول األمر
إلـى واقع صعب). وفي سـيـاق مـتصل
ـاثلة ذكـرت مصادر أن (هـنالك أزمة 
في األكـيـاس الـبـالسـتـيـكـيـة اخلـاصة
بـالدم تشهدها محافظة البصرة وسط
ـرض ــصـابــ   وجــود أعــداد من ا
تزايدة للدم الـثالسيميا وحاجاتهم ا
وقـالت مصـادر أن (الغريب أن الـشحة
في األكـيـاس البالسـتـيكـيـة وليس في
ــــتــــبــــرعــــ فـي الــــدم من أبــــنــــاء ا
احملــــافـــظــــة). وفي الــــنــــجف أصـــدر
احملـافظ لـؤي الـيـاسـري بـيـانـاً يـعزي
فـية ذوي معاون مدير صحة احملافظة
الـدكتور حـسن هلوس احلـاتمي الذي
ـنيـة ظهـر يوم أمس الـسبت  وافـتة ا
اثـر إصـابتـة بـوباء كـورونـا قبل اكـثر
مـن عــشــرين يـــومــا. وأعــلـن الــفــريق
الــتـطـوعي الـتـابع لــفـرقـة االمـام عـلي
الـقـتـالـيـة في بـيـان جتـهـيـز ودفن 63
مــتـــوفــيــا جــديـــدا في مــقــبــرة وادي
الــــــسالم اجلــــــديـــــدة بــــــالـــــنــــــجف
ـتـوفـ واخملـصـصـة لـدفن جـثـامـ ا
بـجـائحـة كـورونا خالل الـسـاعات  ال

اضية.  24 ا
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جـهزت دائرة صحة بـابل مؤسساتها
بـعالجات فـايروس كـورونا مـن بيـنها
الــعالج الــروسي بــتــصــنــيع مــحـلي
مـشيـرةً إلى أن العالجات سـتُوزَع ب

صاب في احملافظة.  جميع ا
وقـال إعالم الدائـرة في بيان امس إنه
 (جتـهيـز مؤسسـاتنـا الصحـية هذا
الــيــوم بــعالجــات فــايــروس كــورونـا
اكـتمـيرا كالـتيـرا ومن ضمنـها العالج
الـروسـي فـابـيـفـيـرا بـتـصـنـيع مـحـلي
ـــصـــابــ وســـيـــوزع بـــ جـــمـــيع ا

بكورونا في احملافظة).
 وكــــانت وزارة الــــصـــحــــة أعــــلـــنت
اخلميس عن وصول كميات كبيرة من
عالج االكـتيـمرا وتـوزيعـها بـ دوائر
صـحـة بـغـداد واحملـافـظـات لـصـرفـهـا

للمصاب بفايروس كورونا.
وقــال مــصــدر ان (شــحــة كــبــيــرة في
أكـياس الدم الـبالستيـكية الـفارغة في
مــــصـــرف الــــدم الـــرئــــيس فـي بـــابل
ـراجـع ـقـابل وجـود تـزاحم من ا بـا
رضى ومن بغية التبرع بالدم إلنقاذ ا
صدر أن يـحتاج إلى الـدم ; واضاف ا
(سـعـر الكـيس البالسـتيـكي يصل إلى
140 دوالر امــــــريــــــكـي) مــــــا يــــــضع
احملـافظة على أعتاب كارثة صحية أن

لـم يـجــبــره حــتـى فــيــروس كــورونـا
ــسـتــجـد عـلـى إعـادة نـشــره).ونـقل ا
ـركـزية الـكـاتب عـن  قـائـد الـقـيـادة ا
اجلــنــرال كـــيــنث فــرانك مــاكــيــنــزي
جـــونــيــور قـــوله انه (حـــتى في هــذا
الـوقت ال نـزال شـريـكـا ثـابـتـا) وقابل
إغـنــاطـيـوس اجلـنـرال مـاكـيـنـزي في
قــاعـدة الـعـديــد بـقـطـر بــعـدمـا أنـهى
نطقة. جـولة زار فيها  10 دول فـي ا
وقـال ماكينزي إن (البـنتاغون تخطط
لــتـخـفـيض عــدد الـقـوات في سـوريـا
والـــعــراق وأفــغـــانــســـتــان لــكـــنــهــا
ســـتـــواصل دعم الـــقـــوات احملـــلـــيــة
هـنـاك). واضـاف انه ( بـرغم الـضـغط
مـن روسـيــا وإيـران الــلــتـ تــريـدان
ـنـطـقـة ال نزال تـعـزيـز تـأثـيـرهـمـا بـا
ــفــضل) مــشــيــرا الى أن الــشــريـك ا
ــا (مــالت) من خالل احلــكـــومــات ر
الــلــعب مع مــوسـكــو أو بـيــكــ لـكن
تـحدة وتدريباتها أسـلحة الواليات ا
مـتفوقـة (ألنك لو أردت بضـاعة جيدة
فــعـلـيك احلـصـول عــلى بـضـاعـتـنـا).
وكـان ترامب قد حـاول سحب القوات
األمـريكـية من الـعراق وسـوريا. وقال
مـــاكــيــنـــزي إنه بــعــد زيـــارة بــغــداد
ـاضي أصــبح واثــقـا من األســبــوع ا
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قــالت صـحـيـفــة واشـنـطن بـوست إن
أمــريــكـا لن تــغــادر مـنــطــقـة الــشـرق
األوسط قـريـبـا ومن بـيـنـهـا الـعراق 
مـشيدة بالوجود الـعسكري االمريكي
 في الــعـراق وأفـغـانــسـتـان وسـوريـا
وان كــان بــأعـداد مــخـفــضــة . وكـتب
ديـفيـد إغنـاطيـوس قائال إن احملـلل
يـتحـدثـون بشـكل مسـتمـر عن مرحـلة
(مـا بـعد أمـريـكا) في الـشرق األوسط
و(لـــكـن الـــقـــوات ال تـــزال مـــوجــودة
بــأعـداد مــخــفـضــة في أفـغــانـســتـان
والـعـراق وسـوريـا وال تـوجـد إشارة
عـن عــودتــهم الـــقــريــبـــة إلى الــوطن
بـحــلـول االنـتـخـابـات كـمـا كـان يـأمل
الـرئـيس دونـالـد تـرامب بـهـذا).ويرى
الـكاتب أن بقاء القـوات األمريكية في
ـنـطقـة عامل إيـجابي (ألنـها تـخفف ا
مـن حـالـة عــدم االسـتــقـرار وحتـد من
نـــشـــاطـــات أعـــداء أمـــريــكـــا. ولـــكن
بـالنـسبـة لتـرامب الذي خـاض حمـلة
 2016 الــرئـاســيـة عـلـى وعـد سـحب
الــقــوات األمــريــكــيــة فــاألمــر مــثــيــر
لـإلحــبـــاط وكــمـــا اكـــتــشـف تــرامب
فــاجلـيش األمـريــكي لـديه وزن وزخم

الــعــراق ســيــقــرر من خـالل (احلـوار
اإلســـتـــراتـــيـــجي) مع بـــغـــداد خالل
ـقبـلة. وفـي سوريـا أيضا األسـابيع ا
ال يزال الوجود األمريكي هناك. وقال
مـاكينزي إنه (لم يتـلق أوامر لتحديد
عـدد القـوات) هناك من الـعدد احلالي
وهـو  500 جـنـدي. ويقـول مـاكيـنزي
إن طــهــران (تــعــيــد احلــســاب) بــعـد
ســـلــســلــة من الـــغــارات في ســوريــا
والــعـراق والــسـعـوديــة والـهــجـمـات
اجلـريئة عـلى ناقالت النفط. ووصف
الـوضع احلـالـي بـأنه (ردع مـتـساو).
والــسـبب الـذي يـدعــو لـعـدم مـغـادرة
ـنــطـقــة هـو أن ــتـحــدة ا الــواليـات ا
ا حدثت األزمـات فيـها مـتتـاليـة. ور
أزمـة جديدة بعد التـفجيرات األخيرة
ــفــاعل الــنـووي فـي إيـران وضــرب ا
اإليــراني نــاتــنـز ومــصــنع لـتــجــربـة
الــصـواريخ. وتـتــهم إيـران إسـرائـيل
ويقول ماكينزي إن جتربته مع إيران
تـــشــيــر إلى أنـــهم ســيــردون. ويــرى
إغـنـاطـيـوس أن مـا أخـذه من حـديـثه
نطقة هو مع مـاكينزي وجولـته في ا
ــسـتـمـر في أن (الــوجـود األمـريـكي ا
الــــشــــرق األوسط يــــجب أن يــــكـــون
بـأعداد قليلـة وضحايا أقل وشراكات

(احلــفــاظ عــلى وجــود عــسـكــري في
الـعراق) مع أن األعداد (سـتكون أقل)
ـســتــوى احلــالي وهـو  5 آالف مـن ا
جـنـدي.وأثـنى مـاكـيـنـزي علـى رئيس
الـوزراء مصطـفى الكاظـمي بإصداره
أمــرا ضـــد كــتــائب حــزب الــله وقــال
مـاكـيـنـزي (نـحن بـحـاجـة ألن نـعـطيه
مـسـاحة وصـبـرا). وأكد أن مـحاوالت
إيـران طرد األمريـكي من الـعراق قد
تــوقـفت و(أقــفل هـذا الــطـريق) وقـدم
الـشكر لـلكاظمي عـلى حتركاته. وقال
إن مــسـتـقـبل الـقــوات األمـريـكـيـة في
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ـة لـيـصـبح مـدرسا في بـالـعـلم والـعـز
كـلية احلرب  ومع ذلك بقيت عينه على
ـيدان الـذي تمـرَّسَ فيه ; لـذلك وعـشقاً ا
جلـنوده فـقد كان يـتشـبث دائما لـلعودة
الى ســوح الـقـتــال ومـيـادين الــبـطـولـة
الـتي يجـيد اسـتخدام طُـرُقاتِـها   حتى
كــان له ذلك مـن بـ كــوكـبــة من زمالئه
شاة/ رشح لقيـــادة لواء ا األبطال ا
ــيــزات ـــا يــحـــمــله مـن  59 الـــبــطل 
قـياديـة). واعلن مصـدر امني استـشهاد
جـندي متـأثران بجروح اصـيبب بهما
ـــوكب اخلـــزرجي. جـــراء الـــتــــعـــرض 
وأعــربت دولــة قـطــر امـســعن إدانـتــهـا
لـلـتــفـجـيـرين الـذين وقـعـا في الـبـصـرة
وصـالح الدين  مـؤكدة رفـضـها الـعنف

واإلرهاب.
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الـوافديـن إصابـة نحو  11 شـخصا
بـفيـروس كورونـا جمـيعـهم على م
طــائـرة عـراقــيـة بــرحـلـة قــادمـة يـوم

اضي.  االربعاء ا
وجــاء في وثــيــقــة اطــلــعت عــلــيــهـا
(الـزمان) امس إن ( 11 حـالة اظهرت
فــحـــوصــاتــهــا بـــفــيــروس كــورونــا
إيـجــابـيـة لـتـكـون اكـثـر عـدد حـاالت
مـقـارنـة مع بـاقـي الرحـالت الـعـربـية
ـيــة الـتي اســتـقــبـلـهــا مـطـار والــعـا
بـيروت) مـشيرة الى ان (الـ 11حـالة
عـراقـية هي االكـبـر من ب  15حـالـة
مـــكـــتـــشــفـــة من أصل  14 رحـــلـــة).
وافتتح وزير الصحة حسن التميمي
امس مــركــز الــشــفـاء الــتــخــصـصي
ـعاجلة مصابي كورونا في محافظة

دني يعفرون اقسام مول بغداد تمهيدا لالفتتاحه dOHFð∫ عناصر من الصحة والدفاع ا
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قراءتـنا لـواقع انـتاج وتـوزيع الطـاقة الـكهـربائـية في بـلدنـا العـزيز
ـكن ان جنمـلهـا بـعدة اسـباب مـهنـيـة واخرى سـياسـية العـراق 
وذلك لـتسـلـيط الـضوء عـلى مـكامن  االخـفـاق والـتقـصـير والجل
ذلك البـد لنـا ان نسـتـعرض االسـباب الـرئـيسـة لهـذا الـتعـطيل في

قطاع الكهرباء وكما هو آت : -
الـسبب االول يـعود الى تـغيـير قـيادات الـقطاع خلـضوعـه لشروط
احملـاصصة الـطائفـية حيث أصـبح قطاع الـكهربـاء واحداً من ب
ناكفات والتسقيطات السياسية لكي ال أهم أدوات الـصراعات وا

يسجل النجاح بإسم هذه الكتلة السياسية أو تلك.
فــــضال  عـن حــــيـــود وزارة الــــكــــهــــربــــاء عن بــــرنــــامج اخلــــطـــة
ــركـزيــة الــتي  اطالقـهــا في عـام  2006 و االســتـراتــيـجــيـة ا
ـائي لال عـرضـهـا في مـجـلس الـنـواب بـاشـراف الـبـرنـامج اال
ـتـحـدة والـبـنك الــدولي و تـوسـيـعـهـا في عـام  2010 الـى عام ا
 2030 من قـبل شركة بارسنز برنكرهوف  ,والى إسـتثمار الزمن
ـهم واالسـراع فـي إجنـاز مـا بـدأت بـه الـوزارة سـابـقــا في بـنـاء ا
تعاقد علـيها والتي وضعت وفق برنامج احملطـات االستراتيجيـة ا
زمــني دقـيـق خـطط له وبــفـتــرات اجنـاز زمــنـيــة قـيــاسـيـة ,بــسـبب

عنية بشؤون القطاع. امالءات بعض اجلهات السياسية ا
  والـــســبب االهم واالســـاس في غــيـــاب اخلــدمــة الـــتي يــجب ان
تـقـدمــهـا وزارة الـكـهـربـاء تـتـحـمـله وزارة الـنـفط في عـدم إيـفـائـهـا
بإلـتزاماتها وذلك ل  "تـلكؤها وتأخـرها" في إنشاء البـنى التحتية
طـلوب لـتشـغيل مـحطـات انتـاج الطـاقة اخلاصـة بتـوفيـر الوقـود ا
الـكهـربائـية ,كـالتـأخر في انـشاء مـصـافي جديـدة وانشـاء شبـكة
واستـثـمارالـغـازالطـبيـعي  بـنوعـيه الـغاز جديـدة خلـطوط االنـابـيب
قدار  1700 مـليـون قدم ـصاحب الـذي يحرق بـكمـيات كـبيـرة  ا
ـقـدار 1600 ـكـامن الــغـازيـة و مــكـعب يـومــيـا والـغـازاحلــر من ا
مـليـون قـدم مكـعب يـومـيا. والـتي تـكـفي لتـشـغيل  10 االف مـيـكا

واط اضافية.
عالوة عـلى انـهـا فـرضت عـلى وزارة االـكـهـرباء فـي عامي 2014
و  2015 أربــعـة  مــشـاريع اســتـثـمــاريـة حملــطـات غــازيـة  بــسـعـة
اجـمـالـيـة مـقـدارها  8340 مـيـكـاواط النتـاج الـطـاقـة الـكـهـربـائـية,
اضــطـرت وزارة الــكـهـربــاء واللـتــزامـات تــعـاقــديـة مع الــشـركـات
االسـتثـمـاريـة ان تـوفـر الـوزارة  كـمـيـات الـغـاز الـطـبيـعي الـالزمة
لتـشغيل احملطـات االستثمـارية من خالل تخصـيص الغاز اجملهز
تعـاقد علـيه اساساً ـستورد من جـمهوريـة ايران االسالميـة وا وا
لتـشـغيـل بعض مـحـطات انـتـاج الـطاقـة الـغازيـة الـتي  تـنفـيـذها
ضــمن خـطـة الـوزارة لـزيـادة  االنـتـاجـيـة وتـوسـيـعـهـا الى مـرحـلـة
ركـبة الضـافـة قدرات انـتـاجيـة جديـدة وبـدون استـخدام الـدورة ا

وقود اضافي.
ونـحذر من ان تـكون أزمة الـكهـرباء ان جتـرنا الى خـطأ اسـتقراء
االزمـات وحدوثـهـا في جتـهيـز الـطـاقة الـكـهـربائـيـة. وأتـمنى ان ال
واطن في يـكون االسـتقـراء اعالنا سـياسـيـا المتـصاص غـضب ا

تظاهراته الصيفية.
ـقدار  34الف ـؤسسـسـة االنـتـاجـية تـكـون عـادة    الن قـدرات ا
مـيكاواط مـنها قدرات مـتضررة من جـراء عدوان داعش االرهابي
ــقـدار  4االف مــيـكـاواط و  16 الف مـيــكـاواط مــعـطــلـة بــسـبب
حتديـدات تشغيـلية لـعدم تنفـيذ اعمال الـصيانـة الوقائيـة والتاهيل
او متـوقـفـة بسـبب اعـطـال اونقص مـواد احـتـياطـيـة تتـطـلب مـبالغ
لـيسـت كبـيـرة. اضـافـة الى توقـف مشـاريع جـديـدة حتت االنـشاء
ـقـدار  4700 مـيـكـاواط بـســبب الـنـقص في الــتـمـويل . االنـتـاج
احلـالي ب (18- 19) الف مـيـكاواط  ,سـتـنخـفض هـذه الـقدرات

بالغ الدامتها. عند عدم توفير ا
قدار ـعطلـة والبـالغـة  تـضررة وا والبد لـنا من اعـادة القـدرات ا
ـراحـل  وحـسب بـرنــامج زمـنـي اليـزيـد عن  16الف مـيــكـاواط و
ـتضـررة من جراء . بـالتـزامن بتـاهيل واكـمال الـقدرات ا الـسنـت
عــدوان داعش والـــبــالــغــة  4االف مــيــكـــاواط وخالل فــتــرة ثالث

سنوات .
ـتـوقـفـة والـبـالـغة 4700 ـشـاريع اجلـديـدة ا  استـئـنـاف الـعـمل بـا
مـيكـاواط وايـقـاف احـالـة اي مـشاريـع جديـدة اسـتـثـمـاريـة وحل
ـعطلة ـتوقفة واعـادة القدرات االنـتاجية ا شاريع ا اكمـال تنفـيذ ا
والـتركـيـز عـلى تـوسيع قـطـاع الـنـقل وازالة االخـتـنـاقـات وحتديث
قطـاع التـوزيع بتـحويل الـشبـكات الهـوائيـة الى ارضيـة لتـخفيض
ـنع ظـاهـرة الـتـجاوز نـسـبة الـضـيـاعـات التـي وصلت الى  %42و
عـلى الـشبـكة  ,كـما هـو في شـبـكتي زيـونـة والـيرمـوك مـنذ 2010
والـــتي لم تـــتـــوسع بـــعـــدهـــا في مـــنــاطـق اخـــرى في بـــغــداد. او
احملـافظـات ومنـع جتاوز احملـافظـات عـلى حصـصـها ومـنع تدخل
احملـافظـ في عـمل مـراكـز الـسـيـطرة ورفع اجـهـزة حـمـايـة تردد
نـظومـة الكـهربـائية الـتي سبـبت انطـفاءات مـناطـقيـة في الشـبكة ا

الوطنية .
وهـنا البـد من تـفـعـيل قانـون حتـصـيل الـديون احلـكـومـية رقم 56
 1977 بــشـان تـعــظـيـم اسـتـيــفـاء اجــور الـكــهـربــاء  ان مـشــكـلـة
الــكـهــربـاء هـي  لـيــست حـاالت فــسـاد مــالي فـقـط  بل هي فـشل
ومـة عمله من تـوفير سيـاسة الـتنسـيق مع القطـاعات االخـرى لد

وقود ومبالغ تشغيل وصيانة سنوية.

جــيـدة وأعـداء يــخـيـفـون جــيـرانـهم
ولـيس أمريكـا). من جهة اخرى رحب
ـثـلـة لألم حتـالف الـنـصـر بـنـفي 
ــــتـــحـــدة جــــيـــنـــ الــــعـــام لأل ا
بالسـخارت تـصريحـات نسبت إلـيها
تـتـبنى فـيـها الـصيـغـة الكـونـفدرالـية
كـحـل لـلـمـشـاكل الـعـالـقـة بـ بـغـداد
وإقـليم كـردستـان. وقال الـتحالف في
بـيـان إن (تـأكـيد بالسـخـارت اإللـتزام
بــوحــدة وســيــادة الــعــراق ونــظــامه
الـسياسي والدستوري يعد توضيحا
يــتـنـاسب ومـهــامـهـا كـمــمـثل لألمـ
ـتحـدة ومـتمـاشـيا مع الـعـام لأل ا
منوح مـعايير وإلـتزامات التـخويل ا
ــتـحــدة في الــعـراق) لــبــعـثــة األ ا
ية مـشددا  على انّ (دور الـبعثـة اال
والــتـخـويل الـذي اعـطي لــهـا يـتـقـيـد
ــســاعــدة الـعــراق ولــيس الــتـدخل
بــشــؤونـه). وطــالب الــبــيــان جــمــيع
الـبعثـات الدوبلـوماسيـة وبعثة اال
ـهـامــهـا وفق ــتـحــدة بـ(االلـتــزام  ا
ــقــتـــضــيــات الــســيــادة الــعــراقــيــة
والـدستور) مشيرا الى انّ (اي خالف
عــراقي داخــلي يــحل بــأطـر عــراقــيـة
ووفـق الــــدســــتــــور وضــــمن وحــــدة

وسيادة العراق).
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اعـلن مـصـرف الـرافـدين عـن صرف
ــالــيــة لـلــفـالحـ ــســتــحــقــات ا ا

ـزارعـ في فـروعه اخملـصـصة. وا
كتب االعالمي للمصرف واوضح ا
فـي بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس ان
ـبـاشرة ـصـرف اوعز لـفـروعه با (ا
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انفجار عبوة محلية الصنع مثبتة في الدراجة الهوائية التي يستقالنها في
محـافـظـة البـصـرة. وقـال مـصدر لـ (الـزمـان) ان (احلـادث وقع في قـضاء

ابي اخلصيب جنوب البصرة) دون ذكر مزيد من التفاصيل .

مــيـســان بـســعـة 100 ســريــر. ونـقل
بــيــان لــلـوزارة عن الــتــمــيـمـي قـوله

ــركـز  ـركــز ان (ا خـالل افـتــتــاح ا
ــــبـــادرة مـن الـــعــــتـــبـــة انــــشـــاؤه 
حافظـة ميسان لـتعزيز احلـسينيـة 
صاب قـدمة للمـرضى ا اخلـدمات ا
بــفـايـروس كـورونـا) مـشـيـرا الى ان
(الـوزارة رفـدت صـحـة مـيـسان امس
ـسـتـلـزمـات بـكــمـيـات من االدويـة وا
ــــســـتـــخــــدمـــة ضـــمن الـــطــــبـــيـــة ا
الـبـروتـوكـوالت الـعالجـيـة لـلـمـرضى
ـصاب بالـفيروس). ورافق الوزير ا
ــركـز مــحـافظ فـي مـراسم افــتـتــاح ا
مـيسـان علـي دواي ومديـر عام دائرة
صــــحـــة احملــــافـــظــــة عـــلـي الـــعالق

ثلون عن العتبة احلسينية . و
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ــتـوقع ان تـشـهـد مـحـافـظـة ذي من ا
قـار ابـتـداء من الـيوم االحـد ارتـفـاعا
فـي درجـات احلـرارة لــتـصل الى 50
مـئـوية. وذكـر مديـر انواء الـناصـرية
عـــلي طـــارق  في تـــصـــريح امس إن
(احملـافظة ستـشهد ارتفاعـا تدريجياً
فـي درجــــات احلـــــرارة ابــــتـــــداء من
الـيـوم االحـد وحـتى نهـايـة االسـبوع
اجلـــاري لــتــصل الى  50 مـــئــويــة).
وأشــار الى ان (احملـافــظـة تــتـعـرض
الى مـوجة حر ترافقهـا رياح شمالية
غـــربــيــة جـــافــة الفـــتــا الى ان هــذه
ـوجـة ستـرفع احلرارة من  47 الى ا
 50 درجـة ). وقالت نقـابة الصـيادلة
فـي ذي قـــار ان  23 مـن صــــيــــادلـــة
احملـافظة اصـيبوا بفـايروس كورونا
ـاضي. مـنـذ ظـهـور الـوبـاء في اذار ا
وذكــر رئــيس فــرع الــنــقــابــة حــيــدر

حــويس  في تــصــريح ان (صــيــادلـة
احملـــافــــظـــة تـــعـــرضــــوا لالصـــابـــة
بفايروس كورونا خالل عملهم داخل
المـسـة ــسـتــشـفـيــات عن طـريـق ا ا
واالخـــتالط). واشــار الى ان (هــنــاك
 23 صـــيــدالنــيــا تــمـت اصــابــاتــهم
بــكــورونــا والــبــعض مــنــهم تــمــاثل
لـلشفـاء واالخر يخـضع للعالج) على
صـعيد اخر قـطعت احلكومـة احمللية
فـي قـــضـــاء ســـيـــد دخـــيل الـــتـــيـــار
ـعامل الـطـابوق ـغـذي  الـكـهـربائي ا
فـي قضـاء اإلصالح. وقـال قـائمـمـقام
سـيد دخيل حيدر عزيز ان (احلكومة
احملـلية قطـعت التيار الـكهربائي عن
مـعـامل الطـابوق الـتـابعـة ادارياً الى
قــــضــــاء االصـالح  نــــزوال لــــرغــــبـــة
ــــتـــظــــاهـــريـن). واوضح ان (هـــذه ا
ـعـامل تـستـهـلك كـميـات كـبـيرة من ا
ـقـررة لقـضـاء سـيـد دخيل احلـصـة ا
من الـطـاقـة الكـهـربـائيـة وخـصـوصا

عــنـد اوقـات الـذروة). وقــالت شـبـكـة
الـرعـايـة االجـتـمـاعـيـة في ذي قار ان
 1800 مـسـتـفـيد من خـدمـات شـبـكة
الـرعاية االجتماعـية حجبت رواتبهم
لـعـدم حتـديث بـيـانـاتـهـم الـسـنـوية .
وذكــر مــديــر الــرعــايــة  نــوفل عــبــد
احلــمــيـد  ان ( 1800 مــســتـفــيـد من
شـبـكة الـرعـايـة االجتـمـاعيـة حـجبت
رواتــبــهم الــشــهـريــة لــعــدم حتـديث
بــيـانــاتـهم  مـن تـغـيــيـر فـي عـنـوان
ـسـجّـل او لـعـدم الـرد عـلى الــسـكن ا

االتصال الهاتفي) . 
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إجالء الـعــمـال الـكـوريـ الـعـامـلـ في
مـواقع اإلنـشـاءات بـالـعـراق ابـتداء  من
األسـبـوع اجلاري وسط ارتـفـاع حاالت
اإلصـابـة بـفـيـروس كـورونـا.وقـال مـدير
ـــركـــز إدارة الـــقـــادمــــ من اخلـــارج 
مــعــاجلـة احلــوادث كــو دوك يـونغ (في
مـؤتمـر صحـفي امس  نـتحـرك لتـجهـيز
طـائـرة مسـتـأجرة خالل الـفـترة من -22
 25تـــمــوز وســـنـــتـــشــاور مـع اجلــانب
العراقي عندما تكون الطائرة جاهزة).
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ــعـلــومــات الـواردة وأضــاف (حــسب ا
ـقـيـمـ فـإن حـوالي  200 من الـعـمـال ا
في الــعــراق يــرغــبــون في الــعــودة إلى
الـوطـن وسـيـخـضـعــون بـعـد الـوصـول
ـدة أسـبـوعـ إلى هــنـا لـعـزل صـحـي 

سؤولة وذلك بـالتنسيق مع الـشركات ا
عــنـهم). وســبق أن ذكـر رئــيس الـوزراء
جـونـغ سـيه غـيـون صــبـاح اجلـمـعـة أن
احلـكومة (أقرت بدء عملية إجالء هؤالء
الـعمـال في الـقريب الـعاجل بـاستـخدام

طائرة مستأجرة ). 
وقال جونغ (سبق أن عاد بعض العمال
بـاسـتخـدام طـائرة مـسـتأجـرة غـير أنه
مــا زال هـنـاك حـوالي  800 مـن الـعـمـال
ـعـنـيـة اآلخـرين) وطــلب من اجلـهـات ا
الـــقـــيـــام بـــالـــواجـب لـــلـــنـــقل وإجـــراء
الـفـحوصـات والـعزل الـصـحي والعالج
بـاالسـتـفـادة من خـبـراتـهـا في عـمـلـيات
ـــواطــنــ من ووهــان بــالــصــ نــقل ا

وإيــطـالــيـا. وفـي مـواقع االنــشـاءات في
كـــربالء  تـــعــمـل شــركـــات اإلنـــشــاءات
الكورية الرئيسية هيونداي لإلنشاءات
وهـــيـــونــــداي لـــلـــهــــنـــدســـة وجي إس
لإلنــــشــــاءات وإس كـــيـه لإلنــــشـــاءات
ـتعاونـة معها بـاإلضافة إلى الـشركات ا
في مــنــشـآت تــكــريـر الــنــفط ومــشـاريع
ـــرافق اجلـــانـــبـــيـــة. وقـــررت إنـــشـــاء ا
الـشـركـات إغالق مـواقع الـعـمل بـصورة
عـاجـلــة عـنـدمـا اكـتــشـفت حـالـة إصـابـة
مـــوظف أجــنـــبي بـــكــورونــا   9 تـــمــوز
اجلـاري وخـضع عمـالهـا لـلعـزل الذاتي

رواتـبهم ومـستحـقاتهم ألسـابيع وكذلك
تـأخـيـر تـعيـ األطـبـاء اجلـدد ألكـثر من
ـاسـة لــهم بـسـبـبـا سـنــة رغم احلـاجـة ا
اعداد كبيرة من زمالئهم جتاوزت األلف
طــبـيب واســتــشـهــاد أكـثــر من عــشـرين
طـبيبـا تركت عوائـلهم بدون أي اهـتمام

أو رعاية من احلكومة). 
ورأى الـــبـــيــــان انه (كـــان عــــلى جلـــنـــة
الـــسالمـــة وخـــلـــيـــة االزمـــة مـــراجـــعـــة
ــؤســســات اإلجــراءات الــوقــائــيــة في ا
الـصحية وعدم توفر مستلزمات الوقاية
و مــســتـــلــزمــات عـــمل األطــبـــاء فــيــهــا
والــوقـوف عـلى أســبـاب أصـابــة مـعـظم
ـوظــفـ وايــجـاد الــكـوادر الــطـبــيــة وا
احللول  بدل السعي لزيادة االزدحامات
ـوقـف) مـضـيـفـا (كـنـا فـيـهــا وتـعـقـيـد ا
نـتـمـنى من اللـجـنـة دعم جـهود الـنـقـابة
في مـتـابـعـة التـزام الـعـيـادات بـضوابط
الــــوقــــايــــة بــــدال من اغالقــــهــــا بــــوجه
) وخـلص الـبـيـان الى الـقـول ـواطـنــ ا
(وعـلـيه حتـذر نقـابـة اطبـاء الـعراق من
أن اي تـعرض لألطبـاء في عياداتهم من
أي جــهـة وفي أي مــحـافـظــة سـيــتـبـعه
أضــــراب شــــامـل لألطــــبـــــاء في كــــافــــة
ـؤسسـات الصحـية في العـراق) داعيا ا
جـميع االطباء الى (االلـتزام باالجراءات
الــوقـائـيــة والـتــعـلــيـمـات الــصـادرة من
نـقابة االطـباء ووزارة الصـحة وااللتزام

بقرار النقابة).
كـمــا قـررت سـلــطـات كـوريـا اجلــنـوبـيـة
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في مــسـاكــنـهـم. واكـتــشـفت الــسـلــطـات
الــكـوريـة اجلــنـوبـيـة  34 حــالـة إصـابـة
بـكورونا ب نحو  100 عـامل عادوا من

العراق في وقت سابق من األسبوع. 
 «—UD  `²

كــمـا قــالت الــلــجـنــة الــعـلــيــا لـلــصــحـة
والـــسالمـــة الــــوطـــنـــيـــة اخلـــمـــيس إن
ـطـارات أمام الـسـلـطـات سـتـعـيـد فـتح ا
نتظمة في  23 تموز الـرحالت الدولية ا
اجلـاري بعد تـعليق الرحالت الـتجارية
ـاضي بـسـبب تـفـشي فـيروس في آذار ا
كــورونـا. وذكـرت الــلـجـنــة في بـيـان أنه
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هــاجــمت نــقــابــة اطــبــاء الــعــراق امس
الـقرارات الـتي اتخـذتهـا اللـجنـة العـليا
ـتـضمـنة لـلصـحـة والسالمـة الـوطنـية ا
تـخفـيف القـيود وتـقلـيص احلظـر وفتح
ـنـافذ ـطارات وا مـجـمعـات الـتسـوّق وا
مع تـــمــــديـــد اغالق عـــيـــادات االطـــبـــاء
اخلــاصــة ومـــجــمــعــاتـــهم عــشــرة ايــام
اضــافـيـة مــهـددة بــاضـراب شــامل عـنـد
حــــصــــول اي تـــــعــــرض لألطـــــبــــاء في
عياداتهم من أي جهة وفي أي محافظة.
وقـالت النـقابـة في بيـان تلـقته (الـزمان)
امس ان تـمـديـد اغـالق عـيـادات االطـباء
اخلـاصة(لم يسـتند الى اية احـصائيات
رسـمـيـة أو بـحـوث عـلـمـيـة رصـينـة ولم
يـتم أخذ رأي اللجنة الفنية االستشارية
الــتي  تــشــكــيــلــهــا مــؤخــرا ولم يــتم
ـوضـوع اســتـشـارة الــنـقــابـة في هــذا ا
ــشـرفـة عـلى عـمل بـاعــتـبـارهـا اجلـهـة ا
الـعيادات اخلاصة رسميا ) مشيرة الى
 ان (اسـتمـرار غلق العـيادات في الوقت
ـوالت واالسـواق يـعد الـذي تـفـتح فـيه ا
مــفـارقـة ال يــسـتــبـعـد ان يــكـون وراءهـا
اسـتهداف للطبيب العراقي وخصوصاً
في ظـل تـقاعـس الـوزارة واحلكـومـة عن
تــوفــيــر احلــمــايـــة لألطــبــاء في أمــاكن
ستشفيات وتكرار مسلسل عـملهم في ا
االعـــتـــداءات دون رادع  وعــدم االيـــفــاء
ـــنح بـــالـــوعـــود من نـــاحـــيـــة تـــوزيع ا
واألراضي بـل  تــــــأخـــــــيــــــر صــــــرف
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اكـد اخلبـيـر الـقانـوني عـلي الـتـميـمي ان مـحـاكمـة الـفـرنـسيـ الـدواعش الـفارين من
ادة 9 من قـانون العقـوبات العراقي سـوريا للعراق يـجب ان جترى في العراق وفق ا

تهم الذين سلمتهم دولهم للعراق. مع امكانية ان يأخذ العراق نفقات محاكمة ا
واوضح الــتـمــيـمي في تـعــلـيق تــلـقـته
ـــة (الــــزمــــان) امس (أرى ان كل جــــر
تــرتـــكب في الــعـــراق يــطــبق عـــلــيــهــا
ــواد 6 و9 الـــقــانــون الــعـــراقي وفق ا
مـن قانون العقوبات  العراقي و53 من
قانون األصول اجلزائية و14 و15 من
ــدني ســواء أكـان اجلــاني الــقــانــون ا
عــراقــيًــا ام أجــنــبـيًــا) مــضــيــفــا (أمـا
ـــنــتـــمــون لــداعـش ويــســلـــمــون إلى ا
الـعـراق فـيـمـكن ايـضـا مـحـاكـمتـهم في
ــــادة 9 مـن قــــانــــون الـــــعــــراق وفـق ا
الـعـقوبـات العـراقي التي قـالت بأن اي
ة ارتكبت خارج العراق وكان لها جر
امــتـداد أو تــأثـيــر عـلى األمن الــقـومي
الـعراقي يطبق عليـها القانون العراقي
ــا أن دول هـؤالء الـدواعش رفـضت و
تــسـلـمــهم فـإن مـحــاكـمـتــهم تـكـون في
الــعـــراق). وبــشــأن امــكـــانــيــة انــشــاء
مــحـكــمـة دولــيـة حملــاكـمــتـهم  اوضح
الـتمـيمي ان (هـذا يحـتاج إلى قرار من
مـــــجـــــلـس األمن الـــــدولـي وطـــــلب من
الـــعـــراق أو ســوريـــا ألن اهم شيء في
هـذه احملـاكم الـدولـيـة هـو نـفـقـات هذه
ـــكن احملـــكـــمـــة) مـــشـــيـــرا الى انه (
لـلعـراق اخذ مـصاريف مـحاكـمة هؤالء
وضوع ـتهـم  من دولهم ألن هـذا ا ا

يتعلق بالتنفيذ وليس بالقضاء).
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ـركـزيـة وأكـد الــقـائـد الـعـام لـلــقـيـادة ا
األمـيركية اجلنرال كـينيث ماكينزي أن
نـطقة  أن عـدد القـوات األميركـية في ا
يـرتـفع ويـنـخـفض بـحـسـب الـتـطورات
ـسـتويـات اإلقـليـمـية والـدولـية عـلى ا
الفـــتـــاً إلى أن (الـــعـــراقــيـــ يـــريــدون

الـــوجــود األمـــيــركي في بـالدهم ألنــهم
يـرون مـيـزة فـي وجـود قـواتـنـا). و قال
مــــاكـــيـــنــــزي خالل إيـــجــــاز صـــحـــفي
ـشـاركة عـدد من الـصحف والـوكاالت
ــيـة عــبـر الــهـاتف) أنــا مـتــفـائل الــعـا
بـوضع العراق اليـوم ورئيس احلكومة
مـصــطـفى الـكـاظـمي يـقـوم بـكل مـا هـو
ـيــلـيـشــيـات وتــوفـيـر صــحـيح جتــاه ا
األمـن للقوات األميركية مـشيراً إلى أنه

التقى الكاظمي لدى زيارته العراق.
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واضـاف  ماكيـنزي (أعتـقد أن الواليات
تحدة في وضعية جيدة مع احلكومة ا
الــعـــراقــيــة لــلــمـــضي قــدمــاً بــاحلــوار
اإلســتــراتــيـجـي الـثــنــائي والــتــواجـد
األمـيـركي يـعتـمـد علـى التـشـاور بيـنـنا
وبـ احلكـومة الـعراقـية) مـشيراً  إلى
أن (قــوات بالده وفـرت أنـظـمـة حـمـايـة
لـلـدفاع اجلـوي إليـقاف الـهـجمـات على
نطقة اخلضراء (احملصنة في بغداد) ا
وبـإمكانها نشر أنظمة أخرى إذا تطلب
األمــر). وعن مـقـتل  احملــلل الـسـيـاسي
هـشـام الهـاشمي قـال ماكـينـزي (أعتـبر
هــذا مــؤشـراً واضــحــاً عـلـى أن رئـيس
الــوزراء الـعـراقي فـعّـال في عـمـله وأن
هـنـاك مـعـارضـ يـحـاولـون الـرد علـيه
بــطــرق مـخــتــلـفــة).   وأضــاف الـقــائـد
االمـريكي أن (واشنطن أسست مسرحاً
كـامالً لـردع إيـران بشـكل مـباشـر وغـير
مـباشر) مـؤكداً أن( تكلـفة أي فعل ضد
ـنطـقة سـتكون الـقوات األمـيركـية في ا
تحدة األميركية بـاهظة وأن الواليات ا
تــعـــتــقــد أنّ إيــران دائـــمــاً عــلى درايــة
بــقـدرات اجلـيش األمـيـركي) الفـتـاً إلى

(ســيـــتم رفع حــظـــر الــتــجــول الـــلــيــلي
ــفـروض في أنــحــاء الـبالد بــعـد عــيـد ا
ـراكز ـطاعم وا األضـحى وإعـادة فتح ا
الــتـجــاريــة مـا دامت تــطــبق اإلجـراءات
الـصـحيـة الـوقـائيـة وإجـراءات التـبـاعد
االجـتـماعي). ولم تـذكـر تفـاصـيل أخرى
بـخـصـوص الـرحالت اجلـويـة. وغـادرت
بـــعض الــرحـالت الــدولـــيــة بـــغــداد في
ـاضـيـة حـيث كـان األسـابــيع الـقـلـيـلــة ا
يــتــعــ عــلـى الــركــاب احلــصــول عــلى
مـوافــقـة مـسـبــقـة لـلـســفـر وان يـكـونـوا

حاصل على إقامة دائمة.

صاب بكورونا عاجلة ا W'UF∫ مالكات طبية في مستشفى 

ـنتسب الذين فـشلوا في التعامل مع ا
حيث يتم نـقلهم ـدن  ـواطن داخل ا ا
الـى دوائــــــر بـــــعــــــيــــــدة عـن مــــــراكـــــز
ـدن".واوضح احملـنا ان "الـوزيـر سبق ا
وان مــنع حــاالت الــنــقـل بـعــقــوبــة الى
الــشـرطــة االحتـاديـة او احلــدود لـلـدور
الــكـــبــيــر واالهــمــيــة لـــتــلك الــقــيــادات
بــاعـتــبــارهـا مــفـصل مــهم من مــفـاصل
ي يثمن الـوزارة".وب احملنا ان "الغا
الـدور الـفـاعـل واحملـوري لـقـيـادة قوات
حـــرس احلـــدود في وزارة الـــداخـــلـــيــة
ــهـام اجلـسـام ــانـا مـنه بــأهـمـيـة ا وإ
ــلــقــاة عــلى عــاتق الــقــيــادة مــتـمــثال ا
بـضباطها ومنتسبيها االبطال كافة في
تــأمـ حــدود الـبالد".وتــابع احملـنـا ان
"وزيــر الــداخــلــيــة أمــر دوائــر الــوزارة
اخملـتصة كافة بتلبـية احتياجات قيادة
احلــــدود مـن خالل دعــــمـــــهــــا فــــنــــيــــا
ولـوجستـيا بتوفـير احتيـاجات اخملافر
احلـدودية وإنشـاء بنى حتتـية منـاسبة
ـهـام القـيـادة وتـوفيـر مـبالغ مـالـية من
الـــوزارة تــدعـم عــمـــلــهـــا". وكــان وزيــر
ي تـوعـد قـبل الـداخــلـيـة عـثـمـان الـغـا
يـومـ في تـصـريـح صحـفـي الـضـباط
ـقصـرين في وزارته بـعقـوبات قـاسية ا

بينها النقل إلى احلدود.

الـسـيد قـاضي مـحكـمـة أم قصـر شـكلت
جلـنة مشتركـة من األمن الوطني وهيأة
ــدني ــنـــافــذ احلــدوديــة والـــكــمــرك ا ا
والــعــسـكــري لـفــتح احلــاويـات  تــبـ
عـلومـات ووجود االدوية صـحة ودقـة ا
بــداخــلـهــا. وأكــد الـبــيــان أنه ( خـتم
ـضبـوطة بـاخلتم الـكمركي احلـاويات ا
من قـبل جلـنـة الكـشف لـغرض عـرضـها
أمـــــام الــــقـــــاضي اخملـــــتص التـــــخــــاذ

اإلجراءات القانونية الالزمة بحقها).
واصـيب  قـائـد شـرطـة مـحـافـظة واسط
الــعــمــيــد أحــمــد الــرديــني بــفــايــروس
كورونا.وقال مصدر في تصريح امس 
إن (قـائـد شرطـة محـافـظة واسط وكـالة
الـعميد أحـمد الرديني اصـيب بفيروس

كورونا).  دون مزيد من التفاصيل.
و اصــدرت وزارة الـداخـلـيــة اجلـمـعـة
تـوضيحا بشأن تصريح وزير الداخلية
ـعاقـب الى احلـدود مشـيرة عن نـقل ا
نتسب الذين الى ان الـقصد هو نقل ا
ـواطن داخل فـشلوا في الـتعامل مع ا
دن. ـدن الى دوائر بعيـدة عن مراكز ا ا
ـتـحـدث الـرسـمي بـاسم الوزارة وقـال ا
الـلـواء خـالـد احملـنـا ان "تـصـريح وزيـر
ي حـول نـقل الــداخـلـيـة عــثـمـان الـغــا
ـعـاقـبـ الى احلـدود يـقـصـد به نـقل ا

لــلــضـوابـط والـتــعــلـيــمــات وال يــسـمح
بـاسـتيـرادها مـعدة لـلتـهريب إلى داخل
الــعـراق. وتـمت عــمـلـيــة الـضـبط داخل
احلـرم الـكـمـركي وفق معـلـومـات مـكتب
ـنـفـذ واسـتـحـصال األمن الـوطـني في ا
مـوافقـة قاضي مـحكـمة أم قـصر شـكلت
جلـنة مشتركـة من األمن الوطني وهيأة
ــدني ــنـــافــذ احلــدوديــة والـــكــمــرك ا ا
والــعــسـكــري لـفــتح احلــاويـات  تــبـ
ــــعـــلــــومـــات ووجـــود صــــحـــة ودقـــة ا
الــعــجالت بــداخـلــهــا. وقـال بــيــان ثـان
تـــلـــقـــتـه (الـــزمـــان) أمس انه ( خـــتم
ـضبـوطة بـاخلتم الـكمركي احلـاويات ا
من قـبل جلـنـة الكـشف لـغرض عـرضـها
أمـــــام الــــقـــــاضي اخملـــــتص التـــــخــــاذ

اإلجراءات القانونية الالزمة بحقها).
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ــنـــفــذ من ضــبـط حــاويــتــ وتـــمــكن ا
مــحــمــلــتــ بـأدويــة بــشــريــة صــاحلـة
لـالســــــــتــــــــخــــــــدام بــــــــدون "أجــــــــازة
اســـتــــيـــراد"ومـــخــــالـــفـــة لــــلـــضـــوابط
والـتـعـلـيـمـات وال يـسـمح بـاسـتـيـرادها

معدة للتهريب إلى داخل العراق.
وتــمـت عــمــلــيــة الــضــبط داخل احلــرم
الـكــمـركي وفق مـعـلـومـات مـكـتب األمن
نـفذ واستحـصال موافقة الـوطني في ا

كــمـا أعــلن مـنــفـذ أم قــصـر االوسط في
مـحـافـظـة الـبـصـرة عن ضـبط عـجـلـت
ـوديل غير مـسموح باسـتيرادها دون ا
وفق الـــضــوابط والـــتــعــلـــيــمــات نــوع

نــيـســان الـتــيـمــا/نـيــسـان فــيـرسـا 
ضـبـطـهمـا خـارج احلـرم الكـمـركي عـند
سـيطـرة البـحث والتـحري هـيأتـنا بـعد
تـدقـيق معـامالتـها الـكمـركـية ومـعايـنة
الـعـجلـت تـب أنـهـما مـتضـررت وال

يسمح بدخولهما إلى البلد. 
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وقــال بــيـان تــلـقــته (الــزمـان) أمس أنه
(تـمت إحالة ما  ضـبطه وفق محضر
أصـولي إلى قـاضي حتقـيق مـحكـمة أم
قــصــر التـخــاذ اإلجـراءات الــقــانـونــيـة
ـــقــصــرين الالزمـــة بــحــقـــهــا وبــحق ا
نفذ ـنجزين للـمعاملـة الكمركـية في ا ا
احلـــدودي).  وأضــاف أنـه (في مــنـــفــذ
مــطــار بـغــداد الــدولي  إتالف أدويـة
بــشـريـة مـحـجـوزة ومـواد غش جتـاري
تمت مـخـالفـة لـلضـوابط والـتعـلـيمـات 
عــمـلـيـة االتالف وفـق مـحـضـر أصـولي

من اجلهات اخملتصة وذات العالقة).
ـنـفـذ ذاته من ضـبط حـاويات وتـمـكن ا
عدد  5حجم  40 قـدم اًبداخلـها عجالت
ـوديل عددها  20 عـجلـة مخـالفة دون ا

ولـبنـان إلى اجلانب األردني عـبر مـعبر
الــكـرامـة احلــدودي وقـال بـيـان تــلـقـته
(الـزمـان) امس ان (االرسـالـيـة مـخـالـفـة
لــلـضــوابط والـتــعـلـيــمـات الــنـافـذة وال

يسمح بدخولها إلى داخل العراق.
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ـنـافـذ احلـدوديـة  مـنـفذ أعـادت هـيـئـة ا
طـريبيل احلـدودي في محافـظة االنبار
ارسـالـية أدويـة بـشريـة مـنشـأهـا الهـند
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ك أكـثر عندما أكثر مـا يؤلم أن يبتـزك أحدهم صراحة وبال خـوف او تردد ويزداد أ
يحـدث االبـتزاز في وقت حـاجـتك لقـضـاء أمر يـتوقف عـلـيه حتسـ حـياتك عـند ذاك
بـتز فـان سـلوكه يـنعـكس سـلبـا على تـشـعر بـاإلذالل وانتـهـاك الكـرامة ومـهمـا يـكن ا
شعـورك بـاالنتـمـاء للـوطن ومـستـوى ثقـتك بـاجملتـمع. وال أقـسى من اسـتغالل حـاجة
بتز من انسانيـته ويتحول الى وحش كاسر ال يأبه لفريسته الناس اذ يتـجرد فيها ا
ت او مـاتت بـ مـخـالـبه بـينـمـا يـفـتـرض في أوقـات احلـاجـة أن تـتـفـجـر القـيم ان تـأ
االنـسـانـية أكـثـر من الـظـروف الـطـبـيعـيـة لـكن لألسف كـثـرت الـوحـوش الـكـاسرة في
تـاح من الفرص السـتغالل مـآسي الناس بالدنـا التي بـدأت للتـو بالـتعافي مـنتهـزة ا
صـاحلـها وتـعـظيـما لـثـرواتهـا وفي أحـيان يـسـهم هؤالء في تـخـريب النـظام حتـقـيقـا 
خلـلق الـفوضـى التي مـعـهـا يتـمـكـنون من حتـقـيق مـآربهـم الدنـيـئـة وما كـان لـهذا أن
يحدث لـوال ضعف الدور الرقابي للدولة وعدم الـقدرة على فرض سطوتها وهؤالء ال
تربطهم بـالوطن وشيجة أبـدا وبسببهم بات بـعض الناس يشعـرون انهم يعيشون في
غـابة وتتـملـكهم قـناعة بـأن العـيش بات مـستحـيال بال مخـالب وهكـذا تزداد اخملالب
التي تـنـهش في جسـد اجملـتمع وتـتراجـع القـيم الضـابـطة لـلـسلـوك االجتـمـاعي التي
تـستـنـد اليـهـا اجملتـمـعات عـنـدما تـضـعف او تغـيب سـلطـة الـقانـون ومن هـنا تـتـسلل
ـسلـحة والـعشـيرة بـوصفـهمـا حصـنا منـيعـا حلمـاية الـناس مـن اخملاطر اجلمـاعات ا
ـقـابل تـتـسـلل الـقـيم والـعـادات واألعـراف الـبـالـيـة ويـسود مـنـطق الـتي حتـيق بـهم بـا

الغابة.
 ما وددت احلديث عـنه في مقال اليوم يتـعلق بنوع جديد من االبـتزاز ويتعلق ببعض
صرف الـرافدين الذي نـشيـد بعمـله وما يُبـذل من جهد واضح االجراءات اخلاصـة 
ـشـكـلـة في شـكـوى عدد لـيـس بالـقـلـيل من نـتـلـمـسه في كل زيـارة لـفـروعه وتـتـمـثل ا
موظفي الـقطاع احلكومي وفحـوى شكاواهم انه مضت أشهـر عديدة على استالمهم
صرف لبطاقـة الراتب ( ماستـر كارد ) لكن لم يـصلهم اشعـار بشمولهـم بقروض ا
ـشـكـلـة ــصـرف في احملـافـظـات لم حتل هـذه ا وبـعـد مـراجـعـاتـهم الـعـديـدة لـفـروع ا
وعـنـدمـا يـأسـوا راجـعـوا االدارة الـرئـيـسـة لـلـمـصـرف في بـغـداد وفـشـلـوا أيـضـا في
ـقـابل مُنع احلصـول علـى قرار بـشمـولـهم بالـقـروض وكانت الـذرائع غـير مـقـنعـة با
ـديـر الـعـام فعـادوا خـائـبـ الى مـحـافـظـاتـهم لـكن الـطـامة راجـعـون من مـقـابـلـة ا ا
الكبرى لـيست هنا فـقط بل تكمن في عروض قـدمتها مكـاتب الصيرفـة وبعض منافذ
واطن بـان مكاتـبهم بإمكـانها احلصـول على قرار الشـمولية توزيع الرواتب لهـؤالء ا
بـالقـروض في غضـون أقل من اسبـوع لكن ثمـن ذلك يتراوح من مـليـون الى ملـيون
كـاتب الى ما هـو أكثـر من ذلك بعـرضهم اقراض ديـنار وذهب الـقائـمون عـلى هذه ا
بلغ الذي يريدونه وأقصاه25 ملـيون دينار وهم يتكفلون باإلجراءات كافة واطـن ا ا
ـكـتب بـبطـاقـة الراتب والـثـمن اسـتـقـطـاع مـبـلغ قدره7 ماليـ ديـنار شـرط احـتـفاظ ا

والرقم السري ووثائق اخرى.
ـكاتب الـقيـام بهـذه االجراءات في غـضون أيـام معدودة ? ـهم كيف لـهذه ا الـسؤال ا
واطنـون خالل أشهر ال أتـهم أحدا ولكن يُـقال ان هناك بينمـا يفشل في حتـقيقـها ا
ـوظـفـ الــعـامـلـ فـي الـشـركـات الــتي يـتـعــامل مـعـهـا ـكــاتب وا تـنـسـيق بــ هـذه ا
واطنـ فيضـطرون الى مراجـعة مكاتب ـصرف وتبـدأ احلكايـة بعرقـلة معـامالت ا ا
واطن بالـغة في تلك الـشروط اذا كان ا الصيـرفة التي تفـرض شروطهـا اجملحفـة وا

ر بضائقة مالية .
ـصـرف الــرافـدين عـلم بـهـذه الـكـارثـة واال لـتـأخـذت بـالــتـأكـيـد لـيس لإلدارة الـعـامـة 
اجراءاتها الـشديدة بحق مـوظفيـها الفاسـدين او العاملـ في الشركات الـتي تتعامل
ؤسـسـة العـريـقة مـعـها ومـن باب لـفت االنـظار ولـكي ال يـستـفـحل الـفسـاد في هـذه ا
ـا كانت لها أدوار مهمة في الـتنمية الوطنيـة وحتى ال نضيف مأساة جديدة التي لطا
ـطلقة آسي العـراقي أعـرض لهذا الـنوع من االبتـزاز مع ثقتي ا
صرف بعدم الـتعامل مع مكاتب بصدق الـتحذيرات التي يـطلقهـا ا
وبايل وانها ال الصيـرفة في الرسائل القصيرة التي تصل عبر ا
تـأتي لــذر الـرمـاد فـي الـعـيــون كـمــا تـفـعـل بـعض اجلــهـات الـتي

تعرفون.

ـواطن السيمـا الكتاب والـصحفي احلجر ( البـيتي ) الذي مارسه عـدد كبير من ا
والـبـاحـثـ  والـفـنــانـ والـشـعـراء في ظـروف كــورونـا اتـاحت فـرصـة الـعـودة  الى
نـهجية التي كادت سرعة احلياة ومشاغلها واجهزة التواصل االجتماعي  القراءة ا
علـومة السـطحيـة  والفـكرة اللـماحة  واخلـاطرة التي تـمر مثل ان تقـنعنـا باالكـتفاء بـا
ضوع الزهـور سرعان ما تـتالشى بعد حلـظات.. فالعـالم كتاب من ال يـسافر فيه ال
يرى سوى صفـحة واحدة وان حب الـقراءة  يجعـلنا  نسـتبدل سـاعات السأم نـتيجة
دى فيها كل الوان قـوس قزح.. وبقناعة تامة "احلجر" بسـاعات من متعة شاسعـة ا
اقـول ليـست ثـمة سـفيـنـة آمنـة  كالـكـتاب فـهي تـنقـلنـا بـعيـدا.. بعـيـداً الى حيث بـوابة

عرفة واحلب والسعادة. ا
امس كان مـوعد فـهرست مكـتبـتي اعيد تـرتيـبها مـضيـفا لهـا ما يـستجـد ح وابعد
عنها ما اعدت قراءته اكثر من مرة  وانقلها الى رفوف اعلى وفجأة وقع نظري على
كتاب كـان منزوياً ب كـتب اضخم منه بشكل جـعلني اجتاوزه في كل مرة.. وصدق
ظـهر واحرص ـثل القائل (الـناس مخـابر  ولـيس مظاهـر) وأيضا (ال يـغرك ا عـليه  ا
عـلى اجلـوهـر) و(ان األنهـر األكـثـر عـمقـا هي األكـثـر هـدوءا).. كان الـكـتـاب ملـتـصـقاّ
بـكتـاب كبـيرين بـحيث جعاله بـعيـدا عن مرمى نـظري.. مددت يـدي اليه... وسـحبته
ـفكـر الـعراقي الـكـردي " مسـعـود محـمـد ".. فرحتُ جـدا فـهذا الـكـتاب انه كتـاب ا
قـرأته منـذ اكـثر من ثالثـ سـنة وهـو بـعـنوان ( االنـسـان وما حـوله )... قـلبتُ غالفه
فـوجدت اهداء لي بـقلم الـكاتب الـكبـير مـسعـود محـمد.. مـفاجـأة اسعـدتني.. وعادت

بي الذكرى الى يوم تعرفي على العالم اجلليل.. 
ـوسوعي ـنصـرم رجـوت الصـديق والزمـيل العـزيز ا في منـتـصف ثمـانيـنات الـقرن ا
ـطبعي طـيب الله ثـراه ان يعرفـني على الكـاتب مسعـود محمـد.. كنت معـجبا حـميد ا
بأسلوبـية كتابته وطروحاته التي تقرب الى الفلسفة وسيرته الذاتية.. وفعال صحبني
ـطبـعي الى الـرجل الذي احب.. رحـب بنـا لكـني الحـظتُ عـبوسـا علـى وجهه حلـظة ا
طـبعي الى عدم راحتي فـهمس بأذني مـهدئاً.. ثم عـرفتُ ان قسمات اللقـاء  وفطن ا
وجـهه هـكذا طـبـيعـتـها ال تـنم عن جـوهره.. فـبـانت ابتـسـامته الـنـابعـة من قـلب نابض
عروف ـزاحه ا بـاحلب أنها تـبدو مـشرقـة عفـوية ال تـشبه حلـظة اسـتقـباله لـنا.. و
طـبعـي انطـباعي االول الى مـضـيفـنا.. فـضـحكـنا وقهـقهـته الـتي الزمته دومـا نـقل ا

جميعاً.
الــرجل الـكــبــيـر " مــسـعــود مـحــمـد"  ولــد في مــصـيف جــنـاروك الــقــريب من مـديــنـة
كـويسنـجق ايلول  1919 وتـوفي في اربيل  نـيسـان سنة   2002 هـو ظاهـرة لم تأخذ
مـداها في الدراسـة وألوم هـنا اجلـهات الـثقـافيـة في شقـيهـا العـربي والكـردي بعدم
اخلوض في عالم هذا الـفيلسوف الذي قدم  تسعة كتب فكرية باللغة الكردية وخمسة

كتب باللغة العربية.. وح تطلع على سيرته احلياتية سترى العجب فيها..    
لـقـد انـتـخب عـضـوا في مــجـلس الـنـواب الـعـراقي عـامي  1953 و  1954 في دورتـيه
الثـالثة عشـر والرابعة عـشر. وبعد  14 تموز 1958 أصـبح عضوا في جلنة اإلصالح
ـنصب وزير الدولـة لشؤون إعمـار الشمال الزراعي وفي  18 حزيران  1964 ع 
ارسه مهامه الوزارية في  15 أيار  1965 فأعفي من منصبه وفي لكـنه انقطع عن 
سـنـة  1966 عـ عـضـوا في مـجـلس اخلـدمـة الـعـام وبـعـد تـأسـيس اجملـمع الـعلـمي
الـكردي في  29 آب  1970 أصبح عـضوا فعـاال فيه ثم وكـيال ومقررا لـرئيس اجملمع
حـتى سـنة   1978 حـيث أحيل إلـى التـقاعـد كـما أصـبح رئـيسـا لـلقـسم الـكردي في

اجملمع العلمي العراقي..
ــفـكـر مــسـعـود مـحــمـد الـذي حط في بــغـداد  سـنـة  1940 إلكـمــال دراسـته يـقـول ا
مكن اجلـامعـية في كلـية احلـقوق بعـد اكمـال دراسته الثـانويـة في اربيل  ( كـان من ا
ان ابقى عـالم دين كـأبي ولـكـني اخـتـرت طريـقـا اخـر الن ابي كـان نفـسه مـتـمـيزا عن
اسـالفه وكان يرى ان بـناء جـسر على الـنهـر يعـبر علـيه النـاس خير
من كرامـة ولي يعبـر النهـر بال جسر).. ولألمـانة كان  مـسعود

محمد  ناجحا بامتياز في انفتاحه على ابناء وطنه العراق..
واخيـراً اسأل : الم يحن الـوقت إلقامة مـهرجـان كبيـر يحمل
اسم " مسـعود محمـد" في بغداد او اربيل..? سـؤال للجميع..

دون استثناء !

كالم أبيض

فم مفتوح .. فم مغلق

نافذ احلدودية واد تعبر عبر أحد ا شاحانات محملة با
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(وجـــــود مــــــراقـــــبـــــة بــــــشـــــكل دؤوب
نطـقة التي لـلتـهديدات اخملـتلفـة في ا
ـر منـها جـزء كبيـر من النـفط وحركة
الـتــجـارة وبـالـتـالي يـجب عـدم وجـود
ــيـاه الـدولـيـة) عــراقـيل في مـسـارات ا
وأضـاف أن (إيـران لـديـهـا حـسـابـاتـهـا
ـتحـدة تقـدم الدعم الـكبـير والـواليات ا
ـــواجـــهـــة اخلـــطــر ـــنـــطـــقـــة  لـــدول ا
اإليــــرانـي) مــــشــــيــــراً إلى أن( إيــــران
ـنـطـقـة لـكن تـســعى إلبـعـاد بالده عن ا
ــتـحــدة مـاضــيـة قــدمـاً في الــواليـات ا
حـــظـــر األســلـــحـــة عــلى إيـــران عـــبــر
الــتـصــويت في مــجـلـس األمن). ولـفت
إلـى أن (حــظــر األســلــحــة عــلى إيــران
مـتـواصل خـصوصـاً بـعد مـقـتل قاسم

ســلـيــمـاني ومـن الـصـعـب مـعــرفـة مـا
قـبـلة ال رحـلـة ا تـخـطط له إيـران في ا
سـيما أن (لديها حسـاسية كبيرة جتاه
نطقة ونحن مستعدون تـواجدنا في ا
ــواجــهــة اخلــطـر اإليــراني). وأوضح
مــاكـــيــنــزي أن (جــولــتـه احلــالــيــة في
ـــنـــطـــقـــة والـــتي تـــشـــمل الـــكـــويت ا
والـــســعـــوديــة والــعـــراق والــبـــحــرين
واألردن وقـطر ولبنـان تعد األولى منذ
اضي بـسبب تـفشي فـيروس شـبـاط ا
كـورونا مـشيـراً إلى أنه (التـقى رئيس
مـجـلس الوزراء الـشيخ صـباح اخلـالد
خـالل زيـارته لــلـكــويت أول من أمس).
كـــمــا لـــفت الــقـــائــد االمـــريــكي الى ان
(الــكـويت أحــد الـشــركـاء الــرئـيــسـيـ

ــتـحــدة) مـشـيــداً (بـالـدعم لــلـواليـات ا
والــتـسـهــيالت الـتي تــقـدمـهــا الـكـويت
نـطقة ـوجودة بـا لـلقـوات األميـركية ا
والـتـي تـسـمح لـهـا بـاتـخـاذ اخلـطـوات

الضرورية متى استدعى األمر ذلك). 
WA UM  …œUŽ≈

وأشـارماكـينـزي إلى أن (هـذه الزيارات
فـرصة له إلعادة االنخراط شخصياً مع
نطقة إلعادة الـقادة في جميع أنحـاء ا
مــنــاقــشــة اخملــاوف األمــنــيــة إضــافـة
إلعــادة الـتــواصل مع قــوات الـتــحـالف
ــنــاقــشــة الـوضـع األمـني األمــيــركــيـة 
والـتحديات التي تواجهها مضيفاً  من
ــنــطــقـة ألن بــعض ــهم جــداً زيــارة ا ا
ـكن رؤيـتـهـا عـبـر االتـصـال األمـور ال 

بـــالـــفـــيـــديـــو). وأوضح  أن (الـــقــوات
األمـيــركـيـة  في الـشـرق األوسط تـلـعب
نـطقـة الفتاً دوراً مـهمـاً في استـقرار ا
إلـى أن بـالده تــــــواصـل الــــــعــــــمـل مع
ـنــطـقــة لـتـعــزيـز األمن الــشـركــاء في ا
واالســــتــــقـــرار وردع إيــــران وتـــعــــقب
اإلرهـابي مـهما كـانوا وفي أي مكان)
وذكـر أن (قدرات القوات األميركية رغم
شـــراســـة الــوبـــاء ال تـــزال مــرتـــفـــعــة
والـتحديات اإلقليمية والدولية مازالت
مـرتفـعة وهـناك رغـبة كـبيـرة من الدول
في الــتـعـامل مــعـهـا الفـتــاً إلى الـعـمل
بــشــكل وثــيق مع األطــقم الـطــبــيـة مع
ـضـيـفـة عــنـد وصـول الـقـوات الــدول ا

األميركية).

علي التميميWC³∫ عناصر من داعش في قبضة األمن
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وجه خبير في الكهرباء رسالة الى
رئيـس الوزراء مـصطـفى الكـاظمي
ووزيـــر الــكــهــربــاء مــاجــد مــهــدي
تـعـهـد فـيـهـا بـحل ازمـة الـكـهـرباء
مــشـــيــرا الى انـه من اعــاد اصالح
ـنـظـومـة الـكهـربـائـيـة في الـعراق ا
سنة 1991 بعد القصف االمريكي
فيـمـا اقـتـرحت خـبـيـرة اقـتـصـادية
جملة من اخلـطوات لتفـعيل جباية
اجور الـكهـرباء . وقـال اخلبـير في
رسالته التي تلقتها (الزمان) امس
(انـا الــعـالم الـبــروفـيــسـور سـامي
الـــهـــاشـــمـي اخملـــتص في مـــجـــال

الطاقة الكهربايئية. انا مستعد ان
اوقـع عـــــــــــلـى اعـــــــــــدامـي امــــــــــام
الـفـضـائـيـات جـمـيـعـهـا) إن لم حل
مــشـكـلــة الـكـهــربـاء مـضــيـفـا (انـا
مـسـتـعـد لـتــقـد خـدمـاتي لـبـلـدي
الــعــزيــز وارجــاع الــكــهــربـاء الــيه
بدون انقـطاع  ال ابغي مـنصبًا او
ـيـزات في الـدولـة). مـالًـا وال ايـة 
وتـابع الـهـاشـمي ان (رسـالـتي الى
عني من وزير الكهرباء ورئيس ا
الـوزراء ورئـيس اجلـمـهـوريـة : انا
ــــــنـــــظـــــومـــــة مـن اعـــــاد اصالح ا
الكـهربائـية في العـراق سنة ١٩٩١
بـعد قـصف الـشبـكات االلـكـترونـية

من قـبل امـريكـا) مـؤكـدا ان (اعادة
الـكهـرباء الى الـعراق االن ال يـكلف
فـهل انـتم ـيـزانيـة مـبـالغ طـائـلـة  ا
مــــســــتـــعــــدون  خلــــدمــــة بــــلــــدكم
واســـتــــقـــبــــالي واالســـتــــفـــادة من
ـتراكـمـة حـتى تنـجـحوا خـبـراتي ا

بتنفيذ مهامكم الوطنية). 
وخلص الـهاشـمي الى الـقول (لدي
خططي الرجـاع الطاقـة الكهـربائية
لـــبـــلـــدي والـــتـــواصـل مـــعي عـــلى
صــفــحــتـي الــشــخــصـــيــة او عــلى
الـــــواتس اب  /00905513951159

0031644037986/
 009647715603515 الــلــهم قــد

اخـلـيت ذمـتي نـحـو بـلـدي وشـعبه
اللهم اشهد ).

مـن جــهــتــهــا اقـــتــرحت اخلــبــيــرة
االقتصادية فاختة الشيخلي جملة
من اخلطوات لتفـعيل جباية اجور
الـكـهـربـاء .  وقـالت الـشـيـخـلي في
رســـالــة تــلــقــتـــهــا (الــزمــان) امس
(نـــطــرح فـــكـــرة تــفـــعــيـل جــبـــايــة
الكهرباء باخلطوات اآلتية : تعي
ـنـطـقـة جـابٍ مـن اهل الـشـارع او ا
مـــعــروف بـــالـــســمـــعـــة احلــســـنــة
واالمـانـة ويـأخذ الـصـفـة الرسـمـية
من دائــرة الــكـــهــربــاء بــتـــخــويــله
اجلــبـــايـــة وأن يــتـــولى تـــســـديــد
اجلباية دفعة واحدة باسم الشارع
نطـقة اخملول بـجبايـتها  على او ا
ان يـتم التـسديـد ضمن مـدة زمنـية
مـحــددة) مـضــيـفـة انـه (اذا تـأخـر
الـتـسـديـد يـتـم قـطع الـكـهـربـاء عن
مـنــطـقــة اجلـبـايــة حـتى لــو تـأخـر
شـــــــخص واحــــــد عـن الــــــدفع اي
تـطـبـيق مـبـدأ التـضـمـ اجلـماعي
فـي اخملـالـفــة حـتى يــكـون االهـالي
نظمة). هم الرقباء على اجلباية ا
ـقــتــرحـات ايــضـا ان وتــضـمــنت ا
(تــعــلن وزارة الــكــهــربــاء شــهــريـا
ـنــتـظـمــة في الـتــسـديـد ـنــاطق ا ا
وتـتم مـكـافأتـهـا بـعدم قـطع الـتـيار
ــتــخـــلــفــة عن ــنــاطـق ا وتــعــلـن ا
الـتـسـديـد وحتـرمـهـا من الـكـهـرباء
حتى نـخلق ثـقافة االلـتزام على ان

عــلى خــلــفـــيــة كــتــاب وزارة الــتــربــيــة
الصادر عن مـديرية التـخطيط ذو الرقم
4883 والـــصــادر  بـــتــاريخ 29 ايــلــول
ــمـثــلـيــات اخلـاصـة 2014 تـبــلـورت  ا
ـناطق بـوزارة التربـية الـتي افتـتحت 
  وهي كال من اســــتـــقـــرار الـــنـــازحــــ
اربيل  والسليـمانية ودهوك وذلك بعد
مــوجـة الــنـزوح الــكــبـيــرة  خـصــوصـا
الهـالي محـافظـة نـينـوى  بعـد سيـطرة
تـنـظـيم الـدولـة االسالمـيـة عـلى مـناطق
ثـلية واسعـة من احملافـظة وواصـلت 
وزارة الـتـربـية في دهـوك اعـمـالهـا مـنذ
ذلـك الـــتـــاريخ  مــــفـــتـــتــــحـــة عـــدد من
ـديـنـة مـبـرزة رسـالـتـها ـدارس  فـي ا ا
الـتـربـوية في مـنـطـقة اسـتـقـرار  اعداد
كـبيـرة من الـنازحـ ولتـسـليط الـضوء
ـمــثـلــيـة الـتــقت (الـزمـان ) عـلـى عـمل ا
ثلية وزارة التربية في دهوك ديرة 
هــدى خـالــد مــركـوز الــتي حتــدثت عن
ــقــبل رؤيــتــهـــا ازاء الــعــام الــدراسي ا

فقالت :
- في احلقيـقة  لم يردنـا اي اشعار من
قـــبل وزارة الــــتـــربـــيـــة حـــول حتـــديـــد
انطالقـة العـام الدراسي اجلـديد  حيث
ان الـوزارة خالل هـذه الفـتـرة مشـغـولة
نـتهية باالعـداد المتحـانات الصـفوف ا
لـلـسـادس االعـدادي  ونـحن كـمـمـثـلـيـة
اكــمــلــنـــا كل االســتـــعــدادات اخلــاصــة
ا يـتعلق  بانـطالقة العـام الدراسي  
ذكور.. ستلزمات الضرورية للعام ا با
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مثلـية جتاه تهيئة { وماذا عن اسـتعدادات ا
االجواء اخلـاصة باالمتـحانات العـامة للصف

السادس االعدادي ?
  لكال - مـبـدئـيا قـمـنـا باجـراء زيـارتـ
من جـــامــعـــتي دهــوك وزاخـــو من اجل
تـــهــيـــئــة  الــقـــاعــات اخلـــاصــة بـــتــلك
اجلـامـعات وتـيـسيـيـرها لـطـلبـتـنا الداء
امـتـحـانـاتـهم فـيـهـا وحلـد االن لم نـتلق
جـوابا حـول هذا االمـر كمـا  اننـا قمـنا
بـتـهـيـئـة  مراكـزنـا من خالل الـتـنـسيق
مع مديرية تربـية دهوك التي وفرت لنا
نحو 36 مدرسة من مدارسها في مدينة
دهـــوك لـــغـــرض اجـــراء االمـــتـــحـــنــات

ذكورة فيها .. ا
كـمـا  احلاق 6 مـراكـز تـابـعـة لـتـربـية
تـــلـــكــيف  لـــغـــرض اتـــبــاعـــهـــا ضــمن
مـثلـيـة واالشراف عـليـها مـسؤولـيـة  ا

من قبل كوادرنا التربوية ..
{ هل لــديــكم احـــصــائــيــة خــاصــة بــاعــداد
دارس اخلاصـة بالنازح داخل الـتالميذ وا

مدينة دهوك ?
راحل - نعم فـعدد التالمـيذ وخملـتلف ا
يـبــلغ اجــمـالــيه نــحـو  49497 يــضـاف
الـيهـا الدارسـ في مـراكز مـحو االمـية
حـيث يـبـلغ عـددهم نـحـو 15314 لـيـبلغ
االجــمـــالي نـــحــو 64811 امـــا مــدارس
  في عــمــوم مــديــنــة دهــوك الــنــازحــ
رحـلة االبتدائـية يبلغ عـدد مدارسها فا
دارس الثـانوية فهي 72 مدرسة  امـا ا
44 مدرسة ويتوفر مراكز حملو االمية 

بـواقع 26 مــركــز مـوزعــة عــلى عـدد من
مناطق احملافظة ..

كن االشـارة اليـها { وهل هـنالك مـعوقـات 
فتتحة ? دارس ا ازاء هذا العدد من ا

- في الواقع نـفتـقر بـالدرجة االولى من
قـلة الـكادر الـتـربوي  حـيث اليوجـد ما
ـدارس مع االخذ يـوازي  تغـطيـة تلك ا
شكـلة البيوت بنظـر االعتبار جتـاوزنا 
واقع ـسـتـاجـرة  التي  حتـويـلـهـا  ا
ـمـثـلـيـة  لـلـمـدارس ابـان بـدايــة عـمل ا
اضـية بـناء حـيث تمت خالل االشـهـر ا
5مـدارس كـرفـانـيـة  لـنـقـضي عـلى هذه
شكلة تماما  و هذا االمر بالتعاون ا
ــثـمــر مع بـلــديـة مــديـنـة دهــوك الـتي ا
خــــصــــصت لــــنــــا قــــطع اراض بــــهـــذا
اخلـصوص  فـضال عمـا قدمـته منـظمة
الـيــونـســيف من دعم لـوجــسـتي تــمـثل
ــسـتــلــزمــات في هـذا بـتــوفــيـر كــافــة ا

اجملال  ..
{ ومـاذا عن دور وزارة الــتــربـيــة واجلــهـات
ساندة والدعم لعملكم? الساندة لها بتقد ا
ــكن  انــكــار مــا لـوزارة - بــالــطــبع ال
الــتـربــيــة من دور مــهم  ومــحـوري في
ـســانـدة والــدعم  فـضـال عـمـا تـقــد ا
تقدمه مديرية تربـية نينوى التي ايضا
قــدمت دعــمـهــا ســواء بـتــوفــيـر حــصـة
ــطـــلــوبــة ـــالــيـــة ا الــوقـــود واالمــور ا

لتيسيير العمل ..
{ فـي ضـــوء مـــا  االعالن عــــنه عن عـــودة
الــعــائالت االيــزيــديـــة الــنــازحــة الى مــنــاطق
استـقـرارها الـسـابقـة  خـصوصـا في قـضاء
كيف تتعاملون مع امر النقل واعادة سنـجار 

ناطق ? التالميذ لتلك ا
- حلــد االن لم يــتم الــشــروع بــنــقل اي
طــالب  حــيث مـثــلــمـا ذكــرت فــالـفــتـرة
احلـالـيـة مـرهـونـة بـاكـمـال االمـتـحـنات

ثلية التربية في دهوك حتدث لـ (الزمان) مديرة 

لـيار وهي عـبارة ديـنارٍ ونـصف ا
عن أنــبــوالتٍ ومــضــادَّاتٍ حــيــويَّـةٍ
وأقــــــراصٍ وشــــــرابٍ مُـــــنــــــوهـــــةً
بـتنظـيمـها مـحضـر ضبطٍ أصـولياً
ـضـبـوطـة وعـرضه رفـقة ـواد ا بـا
األوراق الـتـحــقـيـقـيَّـة عــلى الـسـيـد
ُخـتصَّة قاضي مـحكمـة التحـقيق ا

بقضايا النزاهة في احملافظة).

وكانت الهـيئة قـد أعلنت عن ضبط
أدويــةً مُــخــتــلــفــة ومــواد غــذائــيـة
مـنـتـهـية الـصالحـيـة في مـيـناء  أم
قـصـر الـشمـالـي. ونـقـضت الـهـيـئة
اجلــزائـيــة في مـحــكـمــة الـتــمـيــيـز
االحتــــاديــــة قـــــرار احلــــكـم بــــحق
قـــائـــمـــمـــقــام ســـامـــراء مـــحـــمــود
الـــســامـــرائـي  واعـــادت قـــضـــيــة

تــنــظــيـم مــحــضــر ضــبطٍ أصــوليٍّ
ضبوط بالعمليَّة وعرضه رفقة ا
أمــــام أنـــظــــار  الـــســــيــــد قـــاضي
ُختص بقضايا النزاهة التحقيق ا
في كــركــوك; الـذي قــرَّر تــوقــيــفـهم
وفـق أحــكــام الــقـرار  154 لــســنــة

Æ©2001
وكــانـت الــهـــيــئـــة قـــد أعــلـــنت عن
; تـمـكنـهـا من ضبط مـتـهمـ اثـن
لـقيـامـهـمـا بـالتـجـاوز عـلى الـعـقار
ذاته بــعـــد أن اقــدمـــوا عــلى وضع

أسس ودعامات خالفاً للقانون.
وكشفت مديريَّـة حتقيق الهيئة في
مــحـافــظـة الــبــصـرة عن ضــبـطــهـا
ُتنوعة كميَّاتٍ كبيـرةً من األدوية ا
بـــــيـــــنـــــهـــــا عالجـــــات لـألمــــراض
السرطـانيَّة مـنتهيـة الصالحية في
ــحــافــظـة أحــد مــخــازن األدويــة 

البصرة.
j³{ WOKLŽ

ــديـــريَّــة وفي مـــعــرض وافـــادت ا
حــديــثــهــا عن تــفــاصــيل عــمــلــيَّــة
ــوجب ـذتــهــا  الــضـــبط الــتي نـــفـَّ
مُـذكَّـرةٍ قضـائـيَّةٍ بـتـمكُّن مالكـاتـها
من ضبط كميَّاتٍ كبيرةٍ من األدوية
والـعالجـات الـسـرطـانـيَّـة مـنـتـهـية
ومـا الــصالحـــيــة مــنــذ عــام 2017 
دون فـي مــــخـــــزن رقم 8 الـــــتــــابع
لـلـشـركـة الـعـامَّـة لـتـسـويق األدوية
ـة - مـخـزن ُــسـتــلـزمــات الـطــبـيـَّ وا

تسويق البصرة.
ـة أنَّ (قـــيـــمــة ـــديـــريـَّ وأوضـــحت ا
ـضـبـوطــة قـاربت مـلـيـار األدويـة ا

الــدعـوى الى مــحــكـمــة الــتـحــقـيق
الستـكمـال االجراءات الـتحـقيـقية .
وكـانت مـحكـمـة جنـايـات الرصـافة
ـتـخـصـصة بـقـضـايا الـنـزاهـة قد ا
اصــدرت نـــهــايـــة شــهـــر نــيـــســان
ـدة ست ـاضي  قــرار بـالـسـجن  ا
ســنـوات بـحق قـائـم مـقـام سـامـراء

ال العام وبعد ان  بتهمة هدر ا

الـطــعن تـمـيــزا بـقــرار احلـكم امـام
محكمة التمييز االحتادية  نقضت
القرار باجـراء التدقيقـات التميزية
وتـبـ انه غـيـر صـحـيح ومـخـالف
لــــلـــقـــانـــون  وقـــررت اإلفـــراج عن
الــقـائم مـقـام واعـادة الـقـضـيـة الى
مــحــكــمــة الــتــحــقـيـق الســتــكــمـال

االجراءات التحقيقية القانونية.

نافذ احلدودية nKð∫ ادوية تالفة  ضبطها في ا
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حتــاسـب الـــوزارة اذا قــصـــرت في
( ــلـتــزمـ ــنـتــظــمـ وا حــقـوق ا
مـــشــيـــرة الى ان (الـــرأي مـــطــروح
لـلـمـنـاقـشـة والـتـحـسـ واإلضـافـة
وبـاالمـكان الـتـفكـيـر بأسـلـوب طرح
خــــدمـــات اجلــــبــــايــــة لـــلــــقــــطـــاع
اخلـــاص).وتــزايـــد الـــتـــذمــر خالل
ـاضـيـة مـع تـزايـد سـاعـات االيــام ا
الـقطع بـالتـزامن مع ارتـفاع درجت
ــيـاه عن احلـرارة كــمـا انــقــطـعت ا
مـــعــظـم مــنـــاطق بــغـــداد وتــذرعت
مــديــريـة مــاء بـغــداد بــتـلــكــؤ عـمل
مـحــطـاتــهـا جـراء انــقـطـاع الــتـيـار

الكهربائي.
وحــددت وزارة الـــتــعــلــيـم الــعــالي
والبحث العلـمي السادس عشر من
ـقـبل مـوعـدا لـبـدء امـتـحـانات آب ا

عادلة لطلبة اجملموعة الطبية. ا
ــتـحــدث الــرسـمي لــلـوزارة وقـال ا
حـيـدر الـعـبـودي إن وزيـر الـتـعـلـيم
الــعــالي والــبـحث الــعــلــمي  نــبـيل
كــاظم عــبـد الــصــاحب وجـه دائـرة
الـبــعــثــات والــعالقــات الــثــقــافــيـة
ـعـنيـة باجـتمـاع عاجل والـكلـيات ا
في جامـعة بـغداد لـبلـورة القرارات
ــعــادلـة الالزمــة بــشـأن امــتــحـان ا
لـطلـبة كـليـات الطب وطب األسـنان

والصيدلة.
وأضــاف أن االجــتــمــاع أســفــر عن
حتــديـد تــاريخ الـســادس عـشـر من
اب لــلــعــام اجلــاري  مــوعــدا لــبـدء

امـتـحـانـات الـطـلـبـة الـتي تـسـتـمـر
لـغايـة الثالثـ من الـشهـر اجلاري
وأن مــراكـز االخـتـبــار سـتـكـون في
جامعـات محافـظاتهم الـتي يتوافر
فـــــيـــــهـــــا كـــــلـــــيـــــات مـــــنـــــاظـــــرة
الخــتــصــاصــاتــهم أو اجلــامــعــات

األقرب إلى سكناهم.
وفي سـياق مـنفـصل اعلـنت  دائرة
الـبـعـثـات والعـالقات الـثـقـافـية عن
بــدء الـتــقــد الى وظــيـفــة مــلـحق
ثــقـافي في الــدائــرة الـثــقـافــيـة في

العاصمة األردنية عمان.
واطلعت (الزمان) امس على وثيقة
جــــاء في مــــعـــرضــــهـــا الــــشـــروط
ــلـحق اخلــاصـة بــالـتــقـد عــلى ا
الــثـقــافي في الــعـاصــمـة االردنــيـة
عــمـان اهــمــهـا ان (يــكــون حـاصال
عـلى شـهـادة الـدكـتـوراه من احـدى
عـترف بها ولديه لقب اجلامعات ا
عــلـمـي اليـقـل عن اسـتــاذ مــســاعـد
ـلحـقيـة التي ويـفضل خـريج بلـد ا
يــرغب بــالــتــرشــيح الــيــهــا ولــديه
خــدمــة جـامــعــيــة التــقل عن عــشـر
سنوات وبضمنها خبرة في العمل
ـــــــــدة التـــــــــقـل عـن اربع االداري 
ـامه بقـوان سـنوات فـضال عن  ا
وتـــعــلـــيـــمــات بـــرامج االبـــتـــعــاث
اخلـاصـة بـالـطـلـبـة والـتـدريـسـيـ
واليات الـتعاون مع اجلـامعات في
اخلـــارج وان اليــــكـــون مــــشـــمـــوال

سالة والعدالة). باجراءات ا

وتاديتها  قبل ان يتم االلتفات للنقل ..
{ كلمة اخيرة تودين فيها انهاء لقاءنا ?

-في احلـقــيـقـة اليــسـعــني اال ان اتـقـدم
بـشـكـري لـكل اجلــهـات الـتي سـاهـمت 
ــمـثـلـيـتـنـا  بـتـوفــيـر الـدعم واالسـنـاد 
واخص منها حكـومة االقليم  ومديرية
تـــربـــيـــة دهـــوك والـــفــرع  14لـــلـــحــزب
ـقـراطي الـكــردسـتـاني  ومـنـظـمـة الـد
ـا قـدمــوه في سـبـيل دعم الـيـونـســيف 
  كـمـا الانـسى دور  مـدارس الــنـازحـ
مـعـالي وزيـر التـربـيـة ووكالء الوزارة 
ورئـيس جلـنـة  الـنـازحـ واعـضـائـهـا
ــا يـــبـــدوه من ـــوقـــرين فـي الـــوزارة  ا
تـعـاون مـثـمـروجــاد فـضال عن مـديـريـة
ـثلة بشـخص مديرها تربيـة نينوى  
ومــعــاونــيـه  وهم يــبــذلــون جــهــودهم
ــشــكــورة في ســبــيل تـيــســيــيــر عـمل ا

مثلية واسنادها .. ا
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اذا يلـتزمون بالـقوان في غيـر بالدهم وال يلتـزمون بها في بالدهم?
ـا يصلح ان يـكون مـوضوعـا لندوة اومـؤتمـريناقش سؤال نـطرحه ور
هـذا االمـر مـن مـخـتـلف جــوانـبه االجـتـمــاعـيـة والـنــفـسـيـة والــقـانـونـيـة

وغيرها.
عـــــروف ان الظــــروف التي مر بها الـــــعراق والعــــديد من فمـــن ا
الي الى النـزوح والهــــجرة وتخطي دول الشرق االوسط دفــــعت ا
ـئــات مـنـهم في ـوت واجــــــتــيـاز الـبــحـار الـتي ابـتــلـــــعت ا طــــرق ا
سـبـــــيل الوصـول الى شــــــواطئ االمـان واحلــــصـول عـلى ابســـط
احلــــــقـــوق او االقــامــة في بـالد الــغــرب والـــتي اصــبــحـت عــلى مــر
الــســـــنـ تــضـــم مــجــمـوعــات كــبـــــــــيـرة بــعــضــهم دخل احلــيــــاة
السـياسـية واالجتــــماعـية في تلك الـبلـدان ووصلوا الى مـراكز عـليـــا
ـــان او حـــتـى وزراء في بـــعـــض تـــلك ومـــتــــــقـــدمـــة ســـواء فـي الــبـــر

احلكومات.
شي على الرصـيف ويلتزم باشارة غترب في تـلك البالد  واذا كان ا
وجب اجـازة مختصة بها وال يرمي رور وال يسوق اي مركبة اال  ا
االوساخ الى الـشارع من نافـذة سيـارته بل ويلتـزم بالـطابور وغـيرها
من التصرفات واالعمال التي وان بدت بسيطة وسهلة اومتآلف عليها

في تلك البالد.
ا يلـتزموا اال اننـا نرى الكـثيرين مـنهم عنـدما يعـودون الى بالدهم ر
بـهـذه الـتـصـرفـات فـتـرة مـا ثم يــعـودوا الى مـا يـتـصـرف به اجلـمـهـور
ـوجود وجنـد ان ما اكـتسـبوه من والـعامـة حيث يـؤثر عـليـهم الواقع ا
ا تـتـغـير او تـضـعف الى احلـد الذي يـجـعلـهم يـسـتجـيـبون صـفـات ر
وجود لتـصرفـات العـامة والذين ال يـستـجيـبون الى امالءات الـواقع ا
في بالدهم او اذا ما صعب عليهم التآلف مع مجتمعهم االصلي الذي
عـادوا الـيـه جنـدهم يـسـلـكـون طـريق الـهـجـرة والـعـودة من جـديـد الى
ــا الى طـــريق الالعـــودة الى بالدهم دولــهـم الــتي جـــائــوا مـــنــهـــا ور

االصلية.
ـهم االشـارة الـيــوم الى انه في الـعــراق ولـيـبـيــا والـبـعض من ان مـن ا
غتربـون  الى بالدهم وتسلم الـكثير مـنهم مفاصل الدول عاد هـؤالء ا
ـناصب    بل وصـل البـعض منـهم الى اعلى ا الدولـة وامور االدارة
ـوجـود في هـذه الـبالد يـسـيـر من سئ الى ولـكن الـغـريـب ان الـواقع ا
أسـوء وفشـلـهم واضح ال يـحتـاج الى بـيان وكـأن هـؤالء قد نـسـوا ما
تـعـلـمــوه في ديـار الـغـربـة من االخالص واالتـقـان في الـعـمل واحـتـرام
ـواعـيـد وااللـتـزام واالنـضـبـاط في كل امـور حـيـاتـهم الى الـقـوانـ وا
النـقيض من ذلك وخـير شـاهدعـلى ذلك معـدالت الفـساد والـفاســـدين
ـليـارات وهربوا الى خـارج البالد حتـميهم في العـراق الذين نـهبوا ا
جـنسـيـات بالدهم وتـستـر قادة احـزابـهم الشـركـاء لهم فـي الـــــسـرقة
ـال الـعـام وغـسـيل االمـوال وشـراء االمالك والـعـقـارات خارج ونـهب ا

العراق.
كما ان هناك الـبعض من الذين هربـوا من جحــــــيم بالدهم سرعان
مـا حتــولـوا الـى اداة بـيــد من طــردهم واحــتـقـــــــــرهم واجنــرفـوا الى
الـــتــطــرف واالرهـــاب واخــذوا يــفـــجــرون في بـالد احــتــضـــنــــــــتــهم
واحترمتهم ومنحتهم اللجوء واحلماية من حكامهم والبعض منهم من
ال يـسـتـطيـع حمل سـكـ او مـسـدس غيـر مـرخص في بـعض الـبـلدان
اخذ يحمل الـكاتيوشا والـصاروخ في بالده لتحقـيق ما تريـــــــده تلك
البـلـدان كـمـا هـو حـاصل في الـعـمـلـيات االرهـابـيـة في الـعـراق ولـيـبـيا

وغيرهما.
واطن واحلكام واالنظمة والتعامل انفصام الشخصية (شيزوفرينيا) ا
ـتــبـادل بــيـنـهــمـا هـو ســبـــــــب مـوت الــوطـنـيــة واالعـتــزاز بـالـوطن ا

  الن ومـحــاولــة الــهـروب والــلــجــوء الى اي مــكـان
االحـسـاس بـالـغـربـة في وطـنك احـسـاس فـظـيع
والن الــكـثـيـر مـنــا في وطـنـنـا غــربـاء وال نـشـعـر
ـجرد ان   بـينـما  واطـنة باالمـان والـعدالـة وا
تــخــرج الــطــائــرة من اجــواء بالدك حتس بــانك

طير حر يعيش احلرية واالمان.
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أربيل

-1-
عـسولـة بـلسـماً جلـراح الـناس والسـيمـا الـبائـس لن تـكون الـوعـود ا

ستضعف وهم يئنون من وطأة االزمات التي يعانونها . وا
ولسانُ حالِهِم يقول :

اءُ في النهر جارياً  وقالوا يعودُ ا
شارِعُ  ويخضّر جَنْبَاهُ وتصفُو ا
اءُ جارياً  فقلتُ : الى أنْ يرجع ا
ويُعشبُ جنباه تموتُ الضفادِعُ 

من هنا البـد من اجراءات عاجـلة وحاسـمة بَدَلَ انـتظار ارتـفاع النفط 
وعـودة ايـرادات الـدولـة الى مـا كـانت عـلـيه  فـفـي غمـرة الـقـيـظ واحلر
سـتـمرة مـثالً لن يُـصغي أحـدْ الى ما الـشديـد وانـقطـاعات الـكـهربـاء ا

ستقبلية لعالج مشكلة الكهرباء .!! يُتحدث به عن البرامج ا
ولدات األهلية- بادرة الى تقد الوقـود مجاناً ألصحاب ا لقد كانت ا
ـشترك  –خطوةً صـحيـحةً واجراءً بُغيـةَ تخفـيض ما يتـقاضونه من ا

مناسباً لتخفيف األزمة .
ـشـكالت اآلنـية ـعـاجلة ا ونـحن نـحتـاج الى اجـراءات مِنْ هـذا الـطِراز 

ستفحلة . ا
-2-

ـتـعـددة وااللـتـزام بـدفع راتب وجـاء قـرار حـرمــان أصـحـاب الـرواتب ا
واحد متأخراً ولكنه يجيء متأخراً أفضل من عدم اجمليء ...

عاييـر األخالقية واالجتماعيـة واحلضارية والوطنية أنْ ال يسوغ بكل ا
لـتَهمة بشتى احليل واطنـ في بحبوحة من الرواتب ا يعيش بعض ا
ــدقع في الـــوقت الــذي يـــعــاني فـــيه اآلخــرون مـن الــضــيـق والــفــقـــر ا

واحلرمان .
أين هي العدالة ?

وأين هي الـعـنـايــة والـرعـايـة لـلــضـعـفـاء الـذين هـم يـتـسـاوون مع بـاقي
اخوانهم في احلقوق والواجبات ?

انّ االبـتـزازات الـلــعـيـنـة لــلـمـال الـعــام يـجب أنْ تـخـتــفي بـكل صـورهـا
واشكالها .

-3-
ـنـافـذ احلـدوديـة وانقـاذهـا من عـمـلـيات وان الـتـوجه لـلـسـيـطرة عـلى ا
شـروع على الـقـسم األكبـر من ايراداتـها الـسطـو واالستـحواذ غـيـر ا

جاء هو اآلخر في محله  بعد أنْ تأخر كثيراً لألسف الشديد .
ليارات " الى جهات انّ من الغَبَنِ الشديد للشـعب والوطن ان تؤول " ا
ـال العام بعيداً عن ترفض االلتزام بـهيبة الدولـة وأحقية مواطـنيها با

نفعة الفئوية . االستئثار وا
-4-

بـاشرة الـعمـلية وهـكذا يـتضح انّ عـجلـة استعـادة الدولـة لهـيبـتهـا  وا
بـاالصالح قد بـدأت  ونـحن نرى أنَّ لـلـمواطـنـ دوراً مهـمـاً في جناح

هـذه االجراءات  وال يـكـون ذلك االّ بـالتـعـاون واالسـناد
ــســتــمــر لــكل مــا يــعــود عــلى الــشــعب والــوطن ا
ــردوداتـه االيــجــابـــيــة الــنـــافــعـــة من خــطــوات

وفق . وقرارات واجراءات والله ا
حـفـظ الـله الـعــراق وصـانه من الـوبــاء ومن كـيـد

اء العكر . صطادين با ا

—cM  wB  ≠ œ«bGÐ

كشفت دائـرة التحـقيقـات في هيئة
النزاهة الـعامة عن تمـكن مالكاتها
في مــحـافــظــة كــركـوك مـن ضـبط 
خـمـســة مـتـهـمـ بــالـتـجـاوز عـلى
عــقــار عــائــد لــلـــدولــة قــيــمــته (5©

مليارات دينار.
واشــــارت الـــدائــــرة في مــــعـــرض
حــديــثــهــا عن تــفــاصــيل عــمــلــيَّــة
الــضــبط إلى (تـــمــكُّن فــريق عــمل
مــؤلف من مالكــات مـكـتـب حتـقـيق
الهيئة في كركوك من ضبط خمسة
متهم بالتجاوز على عقار متميز
واقـع في مــركـــز احملــافـــظــة تـــبــلغ
ـات بـقـيـمة(5© مـسـاحـته سـتة دو
مليارات دينـار) موضحة في بيان
تـلـقته (الـزمـان) امس أن (الـعمـلـيَّة
تـمت بــعـد تـلــقي مـعـلــومـاتٍ حـول
قيام عـدد من األشخاص بـالتجاوز
ـالـية عـلى الـعـقار الـعـائـد لوزارة ا
بــــتـــواطـــؤ من بــــعض اجلـــهـــات 

عنيَّة بإزالة التجاوز). ا
ولـــفــتت إلـى أنه (بــعـــد الــتـــدقــيق
والـتحـري في أوليـات العـقار تـب
أنه مـخصـص إلنشـاء مـدرسة بـيد
ـتهـمـ أقدمـوا عـلى التـجاوز أن ا
عـــلـــيـه بـــوضع أسس و دعـــامـــات
بــنــاء لــتــشــيــيــد جــامع ومــحالتٍ

جتــاريـةٍ خالفـاً لـلـقـانـون حـيث 
ــتــهــمـ أثــنــاء قــيــامــهم ضــبـط ا
بعملـيَّة البناء مـستغل إجراءات
ـفـروض; بـسـبب حـظـر الـتـجـوال ا
َّ جـائـحة كـورونـا). وتـابعت إنه (

مصطفى الكاظمي ماجد مهدي حيدر العبودي
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احلــاقـا" بـاإلعالن الـرقـم (١٦٣ في ٢٠٢٠/٦/٢٤) الـصـادر من مـديــريه بـلـديـات
ـنـشـور في صحـيـفه الـزمـان بـالـعدد مـيـسـان جلـنه الـبـيع وااليـجار الـثـانـيه ا
(٦٧٠٧ في ٢٠٢٠/٧/١٢) اخلاص بـتـأجيـر (١٠) مـلك عائـده إلى مـديريه بـلديه
ــراجـعـه خالل فـتــره (٣٠) ثالثـون يــومـا" اجملـر الــكـبــيــر حـيث ورد ســهـوا" ا

والصحيح هو (١٥) خمسه عشر يوم.

Ê«bI

فقـد مني باج وهـوية الـصادرت
ــركــــزي الـــعــراقي من  الـــبــنـك ا
.©»«c???Ž ÊU???L????K???Ý œË«œ® بـــــاسم
ن يـــعـــثــر عـــلـــيـــهـــمــا يــرجـى 

تسليمهما إلى جهة اإلصدار.

W¹u¼ Ê«bI

فــقــدت الــهــويــة الـصــادرة من وزارة
الـكـهـربـاء الـدائـرة االداريـة - شـعـبة
©w «Ë rýU??¼ b?? الــهــويــات بـاسم ®—»
ن بــرقم  M 79356746 الــرجــاء 
يعثر عليها تسليمها الى مصدرها.
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لم يـتــجـاوز عـلـى مـرتـديه إال في
حـــدود الــنـــقــد كــونـه مــخـــالــفــا
لــــصــــورة الــــزي احملــــتــــشم في
سـلمة ولقد اختفى اجملتمعات ا
هـذا الـزي بـصورة تـدريـجـية في
الـــقــنـــاعــات اجلــديـــدة لــتـــغــيــر
اجملــتــمــعــات دون احلــاجــة الى
تـهــديـد وخـنـجـر وعـبـوة الصـقـة

وكا صوت.
wM³*« s “

ـيــني جــوب . ونـحن هــذا زمن ا
الــيـــوم في زمن الــكــورونــا  وال
مــــقــــارن ســــوى فـي امــــنــــيــــات
العـلـمانـي والـيـساريـ ليـعود
زمن الـسبـعـيـنات بـتـلك البـهـجة
الـتي تـبعـد عنـا صفـقات الـفساد
في الـدواء وجتهـيـز االوكسـج
واشـيـاء اخــرى مـعـيـبـة عـلى كل
مستويات مـعاجلة تلك اجلائحة
ـــلــعــونـــة الــتي عـــطــلت ارزاق ا
الـنـاس واصـابت عـصـب احلـياة
بـالــشــلل وجــعــلت مــقــولــة فــقـد
ـا االحـبــة مــشــهــدا يــومــيــا مــؤ
بــــقـي زمن الــــكــــورونــــا الــــيـــوم
ــــيـــنـي جـــوب واخـــتــــفـى زمن ا
ـعــتــقـد ...أخــتــفى وفي قــداس ا
وتــعـالـيــمه لم يــعـد له  ال عـودة
نا قريبة والبعيـدة فقد تكيف عا
االسـالمـي عـــــــلـى هـــــــاجس ردة
الــــفــــعل مـن كل اثــــار الــــعـالقـــة
احلـضـاريـة ب الـشـرق والـغرب
وصــارت الـــنـــظم الــســـيــاســـيــة

ـتـطـرفـة االسالمـيــة احملـافـظـة وا
ــشــهــد هـي من يــســيــطـــر عــلى ا
لـــيــــولـــد في حــــيـــاتــــنـــا االسالم
الـسـيـاسـي الـذي نـال في جنـاحه
الالفت لــلـنــظـر ثــمــار مـا يــسـمى
الــيــوم الــربــيع الــعــربي بــعـد ان

سبقتهم ايران في ذلك .
ـــــيــــــني جــــــوب الـــــذي     زمـن ا
يـــحـــذرنـــا الـــشـــيخ االزهـــري من
العودة الـيه عدا فضيـحة ما فوق
الركبـة كان زمنا مـنتجا في روعة
مـتـغيـراته احلضـارية فـهو عـصر
طه حـســ وعـبــد الــبـاسط عــبـد
الــصـمــد وام كـلــثــوم وسـلــفـادور
دالـي وبـايــدر مـانــهـوف وكــوفـيـة
يـاسـر عــرفـات وسـبـاق الـصـعـود
الى الــقـــمـــر والــتـــراجم االدبـــيــة
الــرائـعــة ( هـامــلت  كـافــافـيس 
ســان جــون بــيــرس  يـولــســيس
جــمـيـس جـويس  وقــمـر شــيـراز
لـــلـــبــيـــاتي) وأشـــيـــاء تـــبــدو في
روعــتـهــا حـلــمـا ألطــيـاف مــلـونـة
ومنـتـجـة وال تعـرف مـا يفـكـر فيه
جـنود طلـبان الـيوم والداعـشيون

والفاسدون...
يني جـوب والكورونا رؤية ب ا
احللم واالمل ان تـعود الى سابق
عــهـدهــا تـفــيض بـجــمـال االحالم
وحــــمــــامــــات الـــسـالم ومـــكــــائن
ـصـانع واراجــيح مـدن االلـعـاب ا
ـنتـــــــفع ولـتذهب الـكورونا وا

منها الى اجلحيم.

الــفــرنــســيــة الــتي كــانـت تــسـوق
ـثـيـر من خالل اجـسـاد اغـراءهـا ا
مـارلــ مــورنــو وبــرجــيت بـاردو
وكــــاتـــريـن ديــــنـــوف وكــــلــــوديـــا
كـاردينـالي وراكيل وولش ورومي
شــنـايــدر وجــيـنــا لـولــو بـرجــيـدا
وغـيـرهن.   ومــهـمـا يـكن فـأن قـيم
ــيـني جــوب لم تــكن قــيــمـا زمن ا
ــوت يـــســودهـــا عـــنف فـــتـــاوي ا
الــــغــــريـب  فــــتــــاوي االجــــســــاد
االنـتحـارية وتفـجيـر تمـاثيل بوذا
واالحــزمـة الـنــاسـفـة والــسـيـارات
ـيل ـفـخـخـة وكـوا الصـوت وا ا
ـذهب الى اقـصـاء االخـر بـصـفـة ا
والـعـقـيـدة .     لـست هـنـا ألبـحث
عن ســبب اخــتالف الـعــقـائــد ومـا
ـــة نـــتج عـــنه فـــلـــقـــد أتت الـــعـــو
وانتهت ازمنـة اليسار الذي ادعى
انه اخمللص الـروحي ألزمنـتنا مع
ـسـتعـمـر االنـكـليـزي والـفـرنسي ا
ولتـتـحـول شعـارات تـلك الـثورات
الى عـروش لـلدكـتـاتوريـات ونهب
الــــثــــروات وصـــنــــاعــــة احلـــروب

الطويلة.
ـينـي جوب كـان عـصر     عـصـر ا
رفع الــثـوب الـى مـا فــوق الــفــخـذ
ولـكـنه كان عـصـر ثقـة مرتـدي هذا
الـثـوب بــنـفـسه حـتى في ابـاحـيـة
الـعـري فـيه . فــلـقـد كـانـت تـلـبـسه
الدكتورة وموظـفة البنك واستاذة
الصف وطالبة الثانوية حتى وأن
غابـت فيه احلشـمة ولـكن اجملتمع
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لم أشُكَّ يـوماً بحقـيقة أن العـالم مجنـون بأحداثه وتقـليعاته وتـناقضاته
الـتي تعـايش معـها الـبشـر إجبـاراً أو اقتـناعـاً لكن جـنون عام 2020
هـو جنـون آخـر غيَّـر خريـطـة احليـاة الـنفـسـية والـبـيولـوجيـة وأصـبحت
جـينات البـشر وكأنـها مرتـبطة بجـينات اخلـفافيش الـتي تتغـير خالياها
بـعـطــسـة عـابــرة ومالمـســة رومـانـســيـة قـاتــلـة ورذاذ طـائــر ال نـعـرف
مـصدره ونـسـبه وقبـيـلته وطـائـفته كـأن الـبشـر مـجبـر الـيوم عـلى تـلقي
تـتالية وهـو منكسـر في بيته مرعـوب في الشارع وأماكن الـصدمات ا
تـوارث بفـيروسـات السـياسة الـتسـوق. فلم يـكف البـشرَ هـذا اجلنـونُ ا
ـال حـتى اسـتـقــبل الـيـوم فـيـروسـاً قـاتـالً غـريـبـاً بـأطـواره ومـزاجه وا
لـيزيـدهم قلـقاً وكـآبة ويـجعل أيـامهم جـحيـماً ال يُطـاق وأحالمهـم أكثر
ــسـتــقـبل.            سـوداويــة ويـغــلق أمـامــهم أي أمل في احلــيـاة وا

                    
كـنا نـقول إن اإلعالم خـرب بيـوتنـا وأحرق مـا تبـقى من أمل ووضعـنا
تناقضة وجعلنا نستيقظ كل يوم على خبر أسود في دوّامـة األخبار ا
كـأنه جعل الـعـالم مقـبرة تـدفن فـيهـا ضحـايـا الفـيروس ومـكـانا لـقراءة
الـفاحتة على األرواح وكـانوا يقولـون: (حجي جرائد) وقـلنا: (حقكم)!
ـنـظـمـات الـصـحيـة هم لـكـننـا اكـتـشـفـنـا فـجـأة بـأن الـطب والـعـلـمـاء وا
: ارفـعـوا الـكـمـامـة ومـرة: اآلخـرون سـاهـمـوا بـزيـادة قـلق الـنـاس مـرةً
ضــعــوهــا عـلـى الـفم واألنـف مـرة: اكــتــشـفــوا دواء ســحــريّـاً فــرفــعـوا
مـعـنـويـات الـنـاس وفـجـأة قـالـوا: تـوقـفـوا عن االسـتـخـدام فـقـتـلـوا في
ـربع األول لـتــخـتـفي الـتـجــريب مـئـات الــضـحـايــا! وعـاد الـنــاس إلى ا
فـرحتهم وتبدأ سيناريوهات أخرى; يوم لك ويوم عليك ونبدأ بالصالة

من جديد! 
كـان االعـتـقـاد بــأن الـعـلم له الـكـلـمــة األولى والـقـرار األول ال يـحـتـمل
الـتـنــاقـضـات مــثل أخـبــار اإلعالم وسـطـوتـه وال يـحـتــمل الـتـفــسـيـرات
غلوطـة خاصةً إذا كانت هناك مـرجعية دولية لـلصحة نأتمر والـنتائج ا
بـقراراتـهـا ونحـتـرم توصـيـاتهـا وهـنـاك علـمـاء يفـكـرون بعـقل الـعلم ال
بـعـقل اخلـرافــة لـكـنـنـا رأيــنـا الـعـجب في تــعـامل الـعـلـم مع تـراجـيـديـا
كـورونا حيث الـتناقـضات في التـعليـمات والبـرتوكوالت الصـحية وفي
شـكـلـة بل فـاقمـهـا وجـعل أرقام اكـتـشاف أنـواع الـدواء الـذي لم يـنهِ ا

الضحايا في ارتفاع وازداد مسلسل التقاذفات واالتهامات. 
ودخـلت الـســيـاسـة عـلى اخلـط بـ الـصـ وأمـريــكـا والـغـرب وحتـول
الـفيـروس إلى دكـان جتاري فـدخـلت دول لتـتـبارى عـلى رفع سـمـعتـها
الـتي شـوهـهـا الـفـيـروس وحـط من قـيـمـتـهـا كـدول مـتـقـدمـة وبـ دول
وتون غـارقة بالفساد والتخلف تتباهى يوميّاً بصنع أدوية ومواطنوها 
بـاآلالف يـومـيّاً وهـي تعـاني من عـقـدة نـقص وفـشل سـيـاسي وحـرمان

رض إلى "بازار" على حساب جثث مواطنيها.  مالي فحولت ا
يـبدو إن صـدمـة التـنـاقضـات تـستـعـصى عـلى التـصـور وال تسـتـعصي
زيـد من األخبار ابـدأ على األفـهام حيث يـستـدرج الناس إلـى معرفـة ا
بـالتـدريج حتى يـصلـوا قرب الـنـهايـة إلى اإلنصـات لبـيانـات متـناقـضة
ـية وصلت إلى تـسعـة بيانـات متنـاقضة نـظمة الـصحة الـعا احملـتوى 
مع اإلشـارة إلـى تـأخـرهـا فـي اإلعالن عن فـيـروس (كــورونـا) مـنـذ أول
ظــهـور له في الـصـ في  17فــبـرايـر  ?2019فــفي الـبــدايـة قـالت إن
يّاً) ثم يّاً) ثم عـادت لتؤكد أنه بات (وباءً عا ثل وباء عا الـفيروس (ال 
الريـا غير مـفيـد ويجب إيـقافه) وبـعدها أصـبح (جائـحة)! وأن (دواء ا
(يُـسمح باستئناف العالج به)! وأن الفيروس ال ينتقل لألشخاص (عبر
مالمــسـة األســطح) ثم عــادت وأكـدت أن الــعـدوى قــد تـنــقل من خالل
(مالمـسة األسـطح ثم مالمسـة الع أو األنف أو الـفم)! وأن الكـمامات
ال حتـمي ولكنهـا تخلق (إحسـاساً زائفاً باألمـان) ثم عادت لتضع من
شهد وكـأنه اختبار للعبة تـوصياتها ارتداء الكمـامات!! وهكذا أصبح ا

تقاطعة وفك أللغاز رياضية وفوازير رمضانية!  الكلمات ا
ومـثلمـا تظهـر النـقطة الـسوداء بـأوضح ما يكـون على خـلفيـة من بياض
نظـمة أرهقت الدول والـعباد وأثارت الرعب فـاقع يبدو أن سلـوكيات ا
دون أن نـحــتــاج إلى خــدع خـاصــة أو مــؤثـرات بــصــريـة ضــخــمـة في
تـفاصـيلَ اعـتادت عـلـيهـا أعـينُـنـا تمـامـاً في احليـاة الـيومـيـة ألن أسئـلة
الـتبـاين عـنـدما نـكـتـشف رموزهـا ودالالتـهـا نصل إلـى قرار بـأن الـعلم
حتـول إلى اخــتالفـات غـيــر مـنــطـقـيــة وحـروب ســيـاسـيــة وصـراعـات

جتارية أغلقت منافذ العيش واألمل.
هـناك في اجلانـب اآلخر مئـاتُ األخبار الـتي تنـشر يـومياً حـول فيروس
كــورونــا وعــشــرات الـدراســات الــتي تــثــبت مــعـلــومــة وتــنــفي أخـرى
وتـناقضـات مسـتمرة بـ اليـوم واألمس عن كورونا لـتطل عـليـنا دراسة
تثبت جدوى عقار مع وتبث األمل في النفوس وبعد جتارب سريرية

تُدفن تلك اآلمال. 
لـكن األصـعب الـيـوم أنـنــا جنـد الـتـنـاقـضـات في الـدراسـات واألبـحـاث
الـطبية وكـأنها صـارت مجرد شائـعات أو أبحـاث في العلوم اإلنـسانية
واالجـتمـاعيـة! ومع ذلك هنـاك من يقـول إن ما يـحدث لـيس تنـاقضاً في
تبع ال ا هو جتارب نتعلم منها وأن بروتوكول العالج ا ـعلومات وإ ا
ــا يـخــضع لـتــحـديـثــات الـدراسـات ـعــلـومـات وإ يـخـضع لــتـنــاقض ا

والتجارب العملية! لكنها أرواح البشر يا ناس!!
نــعم نــعــرف عــلـمــيّــاً أنه كــلـمــا زاد حــجم الــدراسـات ومــدتــهـا زادت
ـعلومـات واحلقائق حـول الفيـروس بحيث ال تـعطي اإلنسـان الفرصة ا
للـتفـكير في تـلك احلقائـق وبالتـالي تعتـبر مرحـلة طـبيعـية بسـبب توفر
ـعلومات الهائـلة التي ال تمنح فرصـة للعقل اإلنساني السـتيعابها وال ا

تستطيع قدرات الفرد التمكن منها.
ـا يـزيد الـقـلق أيـضـاً آراءُ األطـبـاء الـذين يظـهـرون في الـفـضـائـيات
فـالكل يـناقـض الكل إال مـا ندر فـهنـاك من يـقول: هي جـرثومـة وآخر
يـصر على أنـها فـيروس ليس من صـنع اإلنسـان وهناك مـن ينصـحنا
بـتناول فيتـنام سي ودي يومـيّاً وآخر يسـتهز بالـوصفة وهناك من
يـحدد مـتراً لـلـتبـاعد االجـتمـاعي وآخـر يحـدد متـرين وأكـثر هـناك من
ـنع القُبـلة بـ الزوجـ وآخر يشـجع علـيهـا! وهناك من الـتنـاقضات
ــنـجم أبـا عـلي مـا يـضـحـك ومـا يـبـكي حــتى وصل األمـر أن أخـانـا ا
ا رجع الطـبي والديني) كـما يلـقب نفسه! بـدأ يستـهز  الـشيبـاني (ا
يـة ويخرج بـنظريات يـقوله األطبـاء ويتحدى بـروتوكوالت الـصحة الـعا
لـلفـناء الـبـشري بـفـعل الكـورونـا ويبـشر بـاخـتراع مـضـاد حيـوي يرفع
ـنـاعـة وقـادر عـلى (شـلع وقـلـع) الـفـيـروس طـبّـيّـاً عـلى طـريـقـة شـعـار ا
الـسياسـة الذي  رفعه منـذ سنوات فـلم (تشلع) أحـزاب الفساد ولم
شـهـدُ اليـوم فـيه جوهـران مـتعـارضان ال (تـقلع) الـوجـوه الكـاحلـة!   ا
جـسور بـينـهمـا وال حوار: فـمن جهـة جند اإلعالم الـذي ينـتقي األخـبار
بال عـلم وال تخـصص وينـشـرها كـحقـائق علـميـة دون تفـحص! فال هو
ـعرفة وال منع عنـهم اخلوف ومن جهة جند الطب سـاعد الناس على ا
الــذي مــا زال حــائــرا في اكــتــشــاف الــفــيــروس ويــنــشــر الــوصــفـات
ـتناقضة وكأنها حقـائق ثابتة كأنه الغباء الـذي يعرفه إينشتاين على ا

أنه (تكرار التجربة ذاتها ونتائج مختلفة في كل مرة) !! 
اً محكومـاً بالفوضى والقلق وتدمير العقول! كالهـما يصنعان اليوم عا
مـا عاد الـيـوم فـكرنـا مـشغـوالً إال بـرعب الـكورونـا وأخـبارهـا اإلعالمـية
كـوكـيـة ومـنـاظـر جثث والـطـبيـة في الـضـد والـتـرادف وفي جـوالتـهـا ا
ـوتى ورعب كـمامـات األوكـسـجـ حتى بـتـنـا اليـوم نـهـرب من ركوب ا

عكرونة! تنع عن أكل ا سيارة كورونا و
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شهق الناس

جـوب  وحــتـمـا هــو يـقـصـد زمن
ـاضي.. وقد سبـعـينـيـات القـرن ا
اخذت تـبريراته تـنساق وراء تلك
الــتـنـورة الــتي تـصل في طــولـهـا
نــزوال الـى مــنــتــصـف الــفــخــذين
والــتي صــارت مــوديال لــلــثــيــاب
القصيرة في الغرب والشرق على
حـد ســواء  وحـتى فـي اجلـنـوب
لتزم اجتمـاعيا كجنوب العراق ا
كنـا ونحن صغـارا نشاهد الـكثير
من بـنــات الـثـانـويـة واجلـامـعـات
دارس السافرات وقد ومعلمـات ا
ـيــني جـوب.     لم يـكن ارتـدين ا
مـا تــرديه الـنــسـاء ســوى تـقــلـيـد
ـوضــة بـســبب طـبــيـعــة احلـيـاة
االجتمـاعية في ظل مـا كان يطلق
عــلـــيه زمن الــثـــورات الــقـــومــيــة
بــشـكــلــهــا الــيـســاري ومــحــاولـة
الـثقـافـة العـربـية االقـتـراب كثـيرا
مـن احلــــــــضــــــــارة االوربــــــــيــــــــة
وصرعاتها الثقافية واالجتماعية
ومـــنـــهــــا االزيـــاء والـــســـيـــنـــمـــا
والسـلوك الـذي بشـرت فيه بعض
ـذاهب كالـوجوديـة والسـريالـية ا
واالشـتـراكــيـة كـمـا في مـوسـيـقى
البيتلز وتقليعة الشعر اخلنافس
واحلــمـاس الــيـسـاري الــقـادم من
كــراســات هـوشـي مـنه وجــيــفـارا
وكــيم ايل ســونغ ولــيــنــ ومــاو
وروايـــات كـــولن ويــلـــسن وافالم
الـســيــنـمــا االيــطــالـيــة اجلــديـدة
وافالم يـــوسف شـــاهــ واألفالم

تـصـورات سـريـعـة لـنـظم جـديـدة
على مستوى االقتصاد واجملتمع
يــكـون فــيــهــا الــوهن ظــاهـرا في
ـالي ـنـتـجـة واخلـزين ا الـقـوى ا
وكـميـة الغـذاء ومشـهد الـتخاطب
احلــضـاري حـتـى عـلى مــسـتـوى
االبــــداع واخلـــــلق والــــتـــــألــــيف

والفنون االخرى.
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    عندما قبل أيام في واحدة من
ــصــريـة الـقــنــوات الـتــلــفــازيـة ا
ســمــعت شـيـخ ازهـري يــقـول : ال
يني جوب وظلمته عودة لزمان ا
لـحد جان بول سارتر فهو زمن ا
والشـيـوعي برجـنـيف وخلـيـعات
الـســيــنــمــا الــفــرنــسـيــة ...وزمن
مايـوهـات سـعاد حـسـني ونـادية
لطـقي وحتـيـة كـاريـوكـا..!    قلت
:يبدو أن الـشيخ االزهري مـتابعاً
ـيني ا يـطـلق علـيه زمن ا جـيـدا 
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ـقـارن بـ زمـن صـورة لـرؤى ا
تعيـش في اطياف الذاكـرة عندما
الــيـــوم تــغــســلك دمــعــة اخلــوف
والقلق من هذا الفايروس اللع
 فـال تــذهب ســـوى الى اطـــيــاف
الـذكــريـات حـيث ســيـاحـة الـروح
في اشـتـيـاق ازمـنـة كـنـا النـعـرف
فــيـــهـــا االمــراض الـــتي تـــرتــدي
معـاطف االوبـئـة وتـصـيب عـموم
اجملــــتــــمع بــــاخلــــوف والــــقــــلق
والـــنــــعـــوش وهــــذا الـــتــــبـــاعـــد
االجـــتـــمـــاعي احلـــذر حــتـى بــ

الرجل وزوجته .
لـقـد ايقـظت محـنة هـذه اجلائـحة
الـــتي اخـــتــفـى فــيـــهـــا الـــلـــقــاح
والــعالج وانــبــوبـة االوكــســجـ
فـيـنا تـصورات لـرؤى عـهد جـديد
لم يــعـد فــيه مــاكـان قــائــمـا  وال
ادري كيف جنـحت هذه اجلـائحة
ـذهــلـة بـخـلق وبـهـذه الـســرعـة ا
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يُــعـــدّ قــانــون االســتـــثــمــار أحــد
الــقـوانــ اإلداريـة االقـتــصـاديـة
الــتي تــصــدرهــا الــدول لــغــرض
تــشــجــيع االســـتــثــمــار وتــوزيع
رؤوس االمــوال ضــمن مــشــاريع
ســواء اإلنــتــاجـــيــة الــســـلــعــيــة
أواخلــــدمـــاتــــيـــة وفـق اطـــارهـــا
احمللي  اواوسع من ذلك اقـليمي
ودولي حسب ما يتضمنه قانون
تــلك الــدولـة ويــتـرتب عــلى هـذا
الـــتــنـــظــيم االداري والـــقــانــوني
الـــفــعــلي الحــقــا زيــادة االنــتــاج
االجمـالي احمللي وتـوسيع حجم
عـامالت الـتـجـارية اخلـارجـية ا
وفق ما يـتـوفـر من فـرص تـرتبط
ال ونـوع الـعمل بـحـجم رأس ا
وحــجم الـقــوى الــعـامــلــة ومـدى
كـــفــاءتـــهم اضـــافـــة الى نـــزاهــة
ــؤســـســاتي الـــنــظـــام االداري ا
ولــهـذا  تــسـعى الــدول لــتـنــظـيم
أسسة قطاع االستثمار قانونيا 
نــظـام اقــتــصـادي رصــ يــعـمل
عـــــلى زيــــادة الــــدخـل الــــقــــومي
وتقـلـيص الـبطـالـة وزيـادة حجم
الــــصـــــادرات وخــــفض مـــــعــــدّل
الــــواردات اضــــافـــــة الى زيــــادة

نافسة. القدرة االقتصادية وا
ـــشــرع بـــهـــذا الـــصـــدد حـــاول ا
الـعـراقي بـعـد  2003سنّ قـانـون
االسـتـثـمار رقم  13لـسـنة 2006

اليــــجــــاد بـــــيــــئــــة قــــانــــونــــيــــة
لــلـــمـــســتـــثـــمـــرين الــعـــراقـــيــ
واألجــانب والــنــهــوض بــقــطــاع
الحــظــات االســتـــثــمــار ورغـم ا
الـتي سجـلـهـا اخملتـصـون بـشان
بـعض مـواد وفقـرات القـانون اال
انه بـالــتــالي وفـر فــرصـة جــيـدة
لـتفـعـيل قطـاع االسـتثـمـار ضمن
بــيـئــة قـانــونـيـة وجــهـة رســمـيـة
مـعـنــيـة به خـاصــة ان الـقـانـون
نص عــلى ان  الـهـيـئـة الـوطـنـيـة
لالستـثمـار هي اجلـهة الـرسمـية
الــتي يـــقع عــلـى عــاتــقـــهــا رسم
السـياسـات الوطنـية لـالستـثمار
ووضع الـضـوابـط لـهـا ومـراقـبـة
تـطـبـيق الـضوابط والـتـعـلـيـمات
ـــــشــــاريع الـــــتي تـــــخــــتـص بــــا
االستـثماريـة االستراتـيجية ذات
الـطـابـع االحتـادي حـصـرا . كـمـا
نص الـقـانـون عـلى ان تـشكل في
األقـــالـــيـم واحملـــافـــظــــات غـــيـــر
ـــنــتــظــمــة في إقـــلــيم هــيــئــات ا
اسـتـثـمـار تــتـمـتع بـالـشـخـصـيـة
ثلـها رئيـسها أومن ـعنويـة و ا
يـــخــوله  , وتـــمــول مـن مــوازنــة
اإلقــــلــــيم أواحملــــافــــظــــة ولــــهـــا
صـالحــــــيـــــــات مــــــنـح إجــــــازات
االســــتــــثــــمـــار ,والــــتــــخـــطــــيط
االسـتـثـماري ,وتـشجـيـعـه ولـها
ــــنــــاطق حق فــــتـح فــــروع فـي ا

اخلــاضـعــة لـهــا بـالــتـنــسـيق مع
الــهـيــئـة الــوطــنـيــة لالســتـثــمـار
لــــضـــمــــــــــان حـــسـن تـــطــــبـــيق

القانون.
وبالرغم من ان  قانون االستثمار
الــــــعـــــــراقـي نـص عــــــلـى مـــــــنح
سـتثمـرين امتيـازات وإعفاءات ا
جــمـركــيــة وضــريــبـيــة وتــوفــيـر
األراضي الالزمـة لــلـمـسـتـثـمـرين
شـاريع االستثـمارية إال إلقامـة ا
أن ذلك ظل حـبـرا على ورق وذلك

السباب منها :
ـعرقالت الـتي اثـارتهـا بعض - ا
ــتـنــفــذة من االحـزاب اجلـهــات ا
والـــــكـــــتل  العـــــتـــــراض طـــــريق

 . ستثمرين احلقيقي ا
- الــبـيــروقـراطـيــة اإلداريـة الـتي
ـؤســسـات الـتي تـعـاني مــنـهـا ا
مـثـلت  حـجـر عــثـرة أمـام تـنـفـيـذ

شاريع االستثمارية. ا
- رغم نص قــانــون االســتــثــمــار
عــلى إلــغــاء الــعــمل بــأي قــانـون
يــــــتــــــنــــــافى مـع نـص قــــــانـــــون
االســــتـــثــــمــــار اال ان الـــوزارات

عنية لغاية االن ال تعمل به. ا
ــتــمـثل ــلف األمــني ا - حتــدي ا
سـلـحة  والـنـزاعات باجملـامـيع ا
الـــعــــشـــائــــريـــة وفــــرض بـــعض
اجلماعات اخلـارجة عن القانون
اإلتـاوات  على الشـركات وتـهديد

مصاحلـها وعمالـها في حال عدم
دفع تـــلك اإلتـــاوات األمـــر الــذي
ية دعا العـديد من الشركـات العا
إلى إعـــادة الـــنــــظـــر في الـــعـــمل

واإلستثمار في العراق.
- مــــعــــوقـــات اداريــــة تــــتـــعــــلق
بــتـــخــصــيـص األراضي الالزمــة
لـالسـتـثـمـار السـيـمـا في الـقـطـاع

اخلدمي والزراعي .
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- عـدم حتـديث دوائـر الـتـخطـيط
دن والتي العمراني خملططات ا
ال زالت تــعــتــمـد عــلى كــشــوفـات
التـخـطيط الـعمـراني لـثمـانيـنات

اضي. القرن ا
ـــعـــنـــيــة - تــعـــدد الـــهـــيـــئـــات ا
بـــاالســـتــــثـــمـــار وخــــضـــوعـــهـــا
لتصنيفات احملاصصة بعيدا عن
الـكــفـاءة واالسـتــقاللـيـة ادى الى
عـدم وجـود ادارة مــركـزيـة الدارة
ـــا زاد من  نــســبــة ــلف  هــذا ا

الي واالداري. الفساد ا
ــــشـــرع الــــعـــراقي - لم يــــرسم ا
ـنـاسبـة لالسـتـفادة من االليـات ا
االمـوال االجـنـبـيــة السـيـمـا عـنـد
ـــال الـــوطـــني مـــشـــاركـــة راس ا
ـسـتـضاف لـلـمـشـروع االجـنـبي ا

في العراق
ــسـتــثــمـر - لـم يـلــزم الــقـانــون ا
االجــنــبي بـــنــقل تــكــنـــولــوجــيــا

صناعته الى العراق.
مـــضى اكـــثـــر من  14عــام عـــلى
اقـرار قـانون االسـتثـمار الـعراقي
ولغاية االن تـعاضد كل من تسنم
رئـاسـة احلــكـومـة عـلـى تـضـمـ
تصـريحـاته وبرنامـجه احلكومي
مـــلف االســـتـــثـــمـــار وتـــطـــويــره
وتـشــجـيــعه; بـاعــتـبــاره الـلــبـنـة
ـكن من خاللها االساسـية التي 
الـنــهـوض بـالــواقع االقــتـصـادي
خاصة بعد ارتفاع نسبة البطالة
والـــفـــقـــر والـــذي ســـجل حـــسب
االحــصـــائـــيــة االخـــيـــرة لــوزارة
ـدن نسـبة الـتخـطـيط في بعض ا

اكــــثــــر من  %50وبــــالــــذات في
مناطق اجلنوب والوسط  اال انه
لغاية االن لم نـشهد عمل ميداني
حــقــيــقي بــهــذا الــصــدد مــا عـدا
اقـــلــــيم كـــردســـتـــان الـــذي نـــظم
اســـتــثــمــاره ضـــمن صالحــيــات
االقليم والـهيئة الـتي انيطت لها

همة .  هذه ا
كــذلك تــراجع مــلـف االســتــثــمـار
واصطـدام  احملاوالت احلكـومية
بـاجـراءات وقــرارات وافـعـال من
قبل احزاب وكيانات ذات سطوة
وهـــيــــمـــنـــة عــــلى عـــمل وزارات
ــــا جـــعـل كل مـــا ســــيــــاديـــة  
تــضـمــنـته الــبـرامج احلــكـومــيـة

حبرا على ورق.
 وامــام تــوسع تـداعــيــات االزمـة
االقــتــصــاديــة وتــبــني حــكــومــة
الــســـيــد مـــصــطـــفى الــكـــاظــمي
مجـموعـة اصالحات تبـاينت ب
امــنـيــة واقـتــصــاديـة لــذا اذا مـا
اردنـا تـفـعـيل قــطـاع االسـتـثـمـار

فعلينا بالتالي:
 - اعادة تـنـظـيم وتـرتـيب االطار
ـؤســسـاتي لـلــهـيـئـة الــوطـنـيـة ا
لـالستـثـمـار والـهـيـئـات الـفـرعـية
بـعـيـدا عن احملـاصـصـة وسـطوة

االحزاب
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-اسـتـحـداث جـهـة رقـابـيـة داخل
جـميع هـيـئات االسـتـثمـار يـكون
ارتـبـاطــهـا بـاحلـكــومـة مـبـاشـرة
وليس بهيئات االستثمار لغرض
مـــتـــابـــعـــة ســـيـــر االســـتـــثـــمــار
ـالي وتــضـيـيق حـلـقـة الـفـسـاد ا

واالداري.
- الـــتــخـــفــيف قـــدر اإلمــكــان من
الـتحـكم احلكـومي واحلزبي  في
ـردود ـشــاريع اخلـاصــة ذات ا ا
الـوطـني من خالل الـقـضـاء عـلى
الــبــيــروقــراطــيــة اإلداريــة الــتي

ؤسسات. تعاني منها ا
عاجلات الـقانونية من -تفعـيل ا
خـالل تــطـــبـــيـــقه ونـــفـــاذه عـــلى

ــســلــحـة اجلــهــات واجملــامــيـع ا
الـــتي تـــعــتـــرض عـــمل شـــركــات

االستــثمار. 
- فـتـح بـاب االتـصــال والـتـعـاون
مع الدول التي قطعت شوطا مها
في االستثمـار دون انحياز لدولة

على حساب دولة اخرى .
اليّ  - تقـد الدعم والتـمويل ا
وخـــاصّــة فـي مـــجـــال الـــزراعــة
ــنــاســبــة أوتـــقــد الــعالجــات ا
لـألرض والـــــــــنــــــــــبــــــــــات ودعم

. الفالح
 - تــســهـيل إجــراءات احلــصـول
عــلى الــتــصــاريح والــتـراخــيص
ـشــروعـات الالزمـة لــلــبـدء فـي ا
ـشـاريع الـتي اجلـديـدة خــاصـة ا
ـكن من تـســتـقــطب اكــبـر عــدد 

الشباب العاطل عن العمل. 
- مـــحـــاربـــة االحـــتـــكـــار ووضع
تــعـلــيـمــات واجـراءات مــنـافــسـة
مــهـــنـــــــيــة ومـــوضـــوعــيـــة بــ

التجار.
ـــنــتـــجـــات الـــوطـــنـــيــة  -دعم ا
والــسـعي نـحـوحتــقـيق االكـتـفـاء
الـــذاتيّ الـــنــســـبي وخـــاصــة في

مجال األغذية. 
- تـوفـيـر الـتــقـنـيـات الـصـنـاعـيـة
ـــعـــامل واســـتـــثـــمـــار ابـــنـــيـــة ا
صـانع الـتي  غـلقـهـا بـشكل وا
مــــقـــصـــود اوغــــيـــر مــــقـــصـــود
واحلـــرص عــلـى عــدم تـــهـــجـــيــر

األيدي العاملة والكفاءات. 
- حتـــديـث دوائـــر الـــتــــخـــطـــيط

دن. العمراني خملططات ا
-محـاربة الـفسـاد بكـافة أشـكاله
واحلـرص عـلى الــتـوزيع الـعـادل
للموارد اخملتلفة بصورةٍ تضمن

إلغاء الطبقية.
-وجـود قـضــاءٍ نـزيه لـلـفضّ بـ
الـنـزاعات اخملـتـلـفة الـتي تـتـعلق

باالستثمار . 
- مطالبة مجلس النواب بتعديل
ـا يــضـمن قــانـون االســتـثــمــار 

صلحة الوطنية. العدالة وا
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ن لهم سابـقة سواء بالـقضـاة 
ـتـراكمـة في من حـيث اخلـبـرة ا
الـــقــــانـــون ومن حـــيـث الـــعـــمل
الـوطني .. يـشكل اضـافة نـوعية
جلــهـود الــســيـد الــكــاظـمي وان
الءمـــة بــ يـــعـــتـــمــد رقـــابـــة ا
طـالب الشعـبية االتيـة وتوفير ا
الكـات اخلــدمـيـة الـتي تـتـفـهم ا
مـعــاني قــراراته كـونــهـا تــشـكل
اهمـية لـنجـاحه ولـرضا الـشعب
نتخبة في القرى  –فاجملالس ا
ــنـاطق  –تـوسع والـنــواحي وا
من قــــاعــــدة الــــفـــهـم الجـــراءات
احلكومة االيجـابيه وتدعمها ثم
انها خير معبر لالرادة الشعبية
اذا تـــعـــززت بـــفـــهم ايـــدلـــوجي
يـتـغـلب عـلى الـنـزاعـات الـذاتـيـة
والـــــدوافع الـــــفـــــرديــــة والـــــتي
تـرسـخـت جـذورهـا مـنـذ سـقـوط

النظام السابق وحلد االن.
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ان من مـهمات حـكومة الـكاظمي
وهـــو شـــخـــصـــيـــاً اســـتـــمـــالـــة
العـناصـر الـوطنـية ذات اخلـبرة
والـــتــــراث الــــنـــضــــالي والــــتي
أقـصيت عـمداً من قـبل التـيارات
واالحـــزاب الـــقـــائـــمــــة لـــســـبب
مقـصود  –والغراض اسـتفـحال

النزعـات الذاتية والنـفعية والتي
تصب في خانة الطـائفية وخدمة
ـطـامع في الـعراق  الـدول ذات ا
و كل ماجرى في العملية القائمة
وحتى االن ومن كل اجلـهات رغم
تـــعــدد والءاتـــهـــا هي تـــصب في
مــنــحى مــنع الـــتــخــطــيط ومــنع
ـواطن من الــبــرمـجــة وحـرمــان ا
ـــا يــــحـــفظ الــــتـــأهــــيل الالئـق 

كرامته كانسان.
وعـــلى ضــــوء الـــتـــوضــــيـــحـــات
الـسـابـقة  –فـأن اولى االولـويات
ان يجـد االنسان حاجـاته ميسرة
ســــواء في مـــــجــــال اخلـــــدمــــات
اء  –الـتـبـلـيط – (الـكـهـربـاء  –ا
الضريبة  –التسجيل العقاري –
مــديــريـات ـ الــصـحــة ـ الــتـعــلـيم
....الخ) والـتـقـلـيل من مـراجـعات
ــواطـنــ الــشــخــصـيــة لــلــحـد ا
تدريجياً من حاالت االبتزاز التي

واطن يوميا. يتعرض لها ا
ان قــيـــام الــكــاظــمـي شــخــصــيــا
وحتى لو عـبر وزارئه ان صدقوا
معه هـو انـشاء وتـنسـيق مـباد
من الــصـفــر صـعـوداً الـى تـأهـيل
ـتـطــلـبـات مـتــرابط يـتـواءم مـع ا

الدنيا للمواطن العراقي.
{ محام

مـسـتعـصـيـة عـلى احلل وال عالج
لها.
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ـا هــذا االسـتــعـراض لــلـتــمـهــيـد 
يــواجــهه الــســيـــد الــكــاظــمي مع
حسن الظن وصـدق النوايا اال ان
الـتـبعـة الـثـقـيلـة وتـراكم االخـطاء
طــيـــلــة تـــلك الـــســنـــوات يـــجــعل
نـاطة بـالكـاظمي تـفوق االعمـال ا
الــــوصف وخــــارج الـــســــيـــاقـــات
الـروتــيـنــيـة لــلـتــنـفــيـذ ومـن هـنـا
يــتـطـلـب االمـر اسـتــشـعـاراً حلس
ــواطن والـذي قــد تـرتــفع سـقف ا
مـــطــــالـــبــــته مع اتــــســـاع اعـــداد
سـاهـم الـى التـبـديل اجلذري ا
لــــكل اسـس الــــنــــظـــــام بــــدءاً من

الدستور. 
عــلـيه فـأن عـلى الـسـيـد الـكـاظـمي
مــراقـــبــة كــافــة مـــفــاصل الــدولــة
وبــجـهــد شــخـصـي لـلــتــعـامل مع
ـقـام الــنـشـاط الـعــام  وفي هـذا ا
البـد لنـا ان نـستـشـهد ان حـكـومة
الـعبـادي حقـقت في فتـرة قصـيرة
دعم الـثــابت الـوطــني في كـركـوك
ودحــر داعش فـي فــتـــرة وجــيــزة
وهو ما يشهد له بها على الدوام.
ان سـيـادة حـكم الـقـانـون وايـجاد
ــوضــوعي وتــعــزيـزه الــقــضــاء ا

صادمة لكل ابناء الشعب. بحيث
وجـد كل الــســيـاســيـ الــقـدامى
ن عـاصـروا احلـركـة الـوطـنـيـة
وتـخـضـرموا في اجـوائـها ان كل
مــا يـحـصل بـعــيـد عن اي مـنـطق
وعن اي مـفهـوم سيـاسي متداول

. ياً عا
ولـقـد كـان الـتـفـكك بـ الـوزارات
مــــريـــعـــاً وحــــتى داخل الـــوزارة
الـــواحـــدة وبــلغ الـــتـــراخي حــداً
ــسـألــة تــبــدو وكــأنــهـا يــجـعـل ا

الـــــقــــــضــــــايـــــا والــــــتي هـي من
صالحياته كأكبر موظف تنفيذي
في الــــعــــراق. وبــــتــــخــــلــــيه عن
صـالحــيـاتـه طــوعــاً لــلــرئــاسـات
ـحض اختـياره االخـرى خلق و
حـاله من الـتـداعي والـذي أوصل
به احلال النهيار الدولة. يرافقها
نـــظــــام مــــتـــهــــالك عــــلى كــــافـــة

االصعدة.
واذا دعــــمـــنــــا مــــا ســــلف اعاله
بالتفاصـيل فان ذلك يشكل كارثة

ـؤسف الــقـول ان عـدم لـعل مـن ا
ثقة الشعب بـاحلكومات السابقة
والــتي ســبــقت حــكــومــة رئــيس
الـوزراء الـكـاظــمي كـانت بـسـبب
ـضي الـعـد الــتـنـازلي بـاالداء و
ـــــــــدة .. والحـت مـالمـح هــــــــذا ا
ـتـسارع بـشكل واضح الـهـبوط ا
عـنـد حـكـومـة الـسـيـد عـادل عـبـد
ـــهــدي  –حـــتى انـه حـــال بــدء ا
ـظاهـرات تولت عـنه الرئـاسات ا
االخــــــرى صالحــــــيــــــاتـه بـــــأدق

w «dF « œUB² ù«



يـــذكــر أن
عــــــــدنـــــــان
كـــــــــتـب اسم
اســـــــــطــــــــورة
الكـرة الـعراقـية

"احـــــمــــد راضي"
عــلـى قـــمــيـــصه
قـــــبل انـــــطالق
ــــــــــبــــــــــاراة ا
ـــــاً تــــــكــــــر
لـــــلـــــنـــــجم

الـــراحل.
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أثبتت الـفحوصات الـطبية سالمـة رئيس الهيـئة التطـبيعيـة لالحتاد العراقي لـكرة القدم إياد
بنيـان من فيروس كورونا. وتـعرض بنيان لإلصابـة بفيروس كورونا بـالتاسع والعشرين من
ـرض عــلـيه قـبل أن يـتم الــتـأكـد من خالل الـفـحص ـاضي بــعـد ظـهـور أعـراض ا الـشـهـر ا
ـنزلي.وأجرى رئـيس الهـيئة الـتطبـيعية بإصابـته األمر الذي جـعله يلـتزم احلجـر الصحي ا
إيـاد بـنــيـان مــسـحــة خـاصــة بـفــايـروس كــورونـا لــيـتم تــأكـيــد سالمـته وشــفـائه الــتـام من
الفـيروس.ووجه السيـد إياد بنيـان شكره وتقـديره إلى كل من سأل عنه خالل فـترة احلجر
الـصحي مـن مسـؤولـ وإعالميـ وصـحـفيـ وريـاضيـ وجـماهـيـر عـراقيـة مـثمـنـاً حجم

واساة والتي لعبت دورا كبيرا لالنتصار على كورونا. ا
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قــبل الـنـائب األول لــرئـيس مـجـلس

النواب العراقي حسن الكعبي.
وأوعـز النـائب حسـن الكـعبي إلى
خـلـيـة األزمـة احلـكـومـيـة بـضـرورة
عودة تدريبات مـنتخب الشباب في
العاصمة بغـداد من أجل التحضير
لبـطولة آسـيا للـشباب قـبل الدخول
في مـعـسـكـر خـارجي خـالل الـشـهر

قبل حتضيراً للبطولة القارية. ا
وستعود تـدريبات منـتخب الشباب
مع تطبيق شروط الـسالمة للحفاظ
عــلـى سالمــة الـالعــبـــ وكــذلك
سـيحـصل منـتـخبـنا الـوطني
عـــلى الـــضـــوء االخـــضـــر
لــــعــــودة تــــدريــــبــــاته في

d c « 5 Š

w*UŽ ·bNÐ UJ¹d √ w  ¡«u{_« nD ¹ ÊU½bŽ

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

ـــــــنــــــتـــــــخب قـــــــال العب ا
الـــبـــحـــريــنـي الــســـابق
حـــســـ عـــلي بـــابــا ان
الـفــرصـة قــائــمـة لــتـاهل
الــعـراق بـرفـقــة الـبـحـرين
الى تــصـفــيـات الــنــهـائــيـة
لكاس العالم و انا اعتقد ان
الــتـصــفــيـات الــنـهــائــيـة هي
ـا فـيــهـا من مـنـتـخـبـات صـعـبـة 
عــلـى مــســتــوى عــالـي .وتــابع انــا مع
تسمية جـائزة افضل العب او الهداف في
 بــطــولــة كــاس اخلــلــيج  بــاسم الــكــابـ
الــراحل احــمــد راضي الــذي كــان رحـيــله
خـسارة لـلـعالم الـعـربي و االسيـوي و انا

W∫ حضور عراقي كبير dA

بياد اخلاص للمشاركة في دورة االو
في االمارات

في ظل شعارات اإلصالح الفاشوشية التي نودي بها خالل سنوات خلت
ـلـفـات ومـنـهـا الـريـاضة .... عـلى مـسـتـوى السـيـاسـة واخلـدمـات وبـقـيـة ا
اصبح من العصي على اجلماهير الـعراقية فهم واستيعاب اصالح جديد
ــيـدان ولـديــنـا جتــارب مـريــرة بـهـذا ــرر بال أي نـتــائج تـذكــر فـوق ا قـد 
ال .. بـعـد ان تـمكن اجلـانب خـسـرنـا فيـهـا الـكثـيـر من الـوقت واجلـهـد وا
الـبـعض من الـتـسلق والـسـيـطرة فـي غفـلـة من الـزمن عـلى منـاصب مـهـمة
جـدا فـي قـيـادة قـطـاع الـريـاضـة .. الـذي غـدا حتت امـرتـهم واحـالـوه الى
ن ؤسسة بـكل ما فيـها وتسخـر أموالها  مجرد بـقرة حلـوب تنسف بهـا ا

تمكن بصورة ما من القبض على مقودها واجلم من يتكلم فيها ..
الثـورة الـدرجالـية  –اذا جـازت التـسـميـة او كمـا يـحول لـلـبعض ان يـطلق
عـتادة بـعد ان ـواقع ا ـا احدثـته من هـزة وقلع جـذور لبـعض ا عـليـها - 
بـلـغت حـدا ال يـسـر من مـحـاكم داخـليـة وخـارجـيـة وسـجن بـعض أعـضاء
ا البـيت الـكروي واتهـام ومطـاردة اخريـن .. بصورة أدخـلت احلـزن فيـنا 
ـشاركـات .. صارت به بـلغـته كرتـنا بـعد عـقود من الـتاسـيس واالجناز وا
االستـقـاالت اجلـمـاعـيـة العـضـاء االحتاد الـسـابق ضـرورة مـلـحـة حـتـمـها
ـطـلب اوقف الظـرف فـضـال عن كـونـهـا تفـهـم لـواقع واسـتـجـابة شـجـاعـة 
ـعنـوي بكـرتنـا حتى جـاءت االستـقاالت كـخطوة ادي وا النـزف والضـرر ا
ـعـانـاة ـلف الـشــائك عـلى امل ان تـنــتـهي ا مـسـؤولـة تــضع نـهـايـة لــذلك ا

ويتبدل احلال بأفضل منه ..
ثم تـشـكـلت الـهـيـئـة الـتـطـبـيـعـيـة بـطـريـقـة اسـرت اغـلب األوسـاط  –اال من
تـضرر او يـعتـقـد انه سيـلحـقه ضـررا في مراحل الحـقة   –وها قـد بدات
الهيئة عملها بـاتخاذ قرارات تعد جريئة بـلغت حد حل اللجان مع عمليات
هـدم وبنـاء هيـاكل جـديدة تـعتـقد انـها اقـدر عـلى حتقـيق معـادلة اإلصالح
ولو بنسب متقدمـة منه .. وهذه مسألة طبـيعية يعيها رجـال التطبيعية ومن
يـنـتـظـر مـنـهم الـكـثـيـر السـبـاب عـدة  مـنـهـا عـدم قـدرتـهم عـلى تـغـيـيـر كل
قترحة مقـيدة بتعليمات مفاصل الوضع القائم سـابقا وان الهيئة العـامة ا
دولـية كـما ان الـتنـافس علـى احلصـة والكـعكـة الكـروية سـيبـلغ الذروة وال
ا اكتنف مـوسم احلصاد خالل خمسة كن لألطراف ان تستسـلم وفقا 
عشر سنـة ماضية من مكـاسب ومغا يسيل لـها اللعاب من سـفر مفتوح
كن ان يحـلم بها حتى وايفاد وامـوال ومعنويـات ولقاءات ومـكتسبـات ال 
شـهـد ويـجـعل وزيـر في الـدولـة الـعـراقـية ... هـذا الـوضـع الـقائـم يـعـقـد ا
ـنتـظرين يتـطلـعوا الى أي خـطوة تـقوم بهـا التـطبـيعـية يشم مـنهـا التـاثير ا
بـرسم مالمح االحتاد الـقادم بـعد ان عـلـمتـنا جتـارب سنـوات خلت ... ان
من يتـبوء سدة االحتـاد الكـروي العراقي دومـا سيعـيش في برجه وعـليائه
قـود والتحكم والزر كلـها بيده يعززها الذي ال ينافسه فـيها احد ما دام ا

غنم .. بعناوين شتى لغرض ترسيخ ذلك ا
اليوم نعيش مرحلة ترقب ونحن ننظر للهيئة التطبيعية ونتوسم بها األمانة
واحلـرص عــلى مـصـلـحــة الـكـرة الـعــراقـيـة وانـهـا تــمـثل امـتــداد لـلـحـركـة
الدرجـاليـة التـصحيـحيـة وما حتـاط بكم من االمنـيات والـطمـوحات التي ال
ــكن لــهم في ــا حــمل الشــخــاص مــا  ــكن فــيــهــا ان نــســلم اجلــمل 
ـشهـد الكـروي كله في جـيبـوهم .. لدرجة ـستقـبل ان يخـتلـوا ويجـعلوا ا ا

يغدوا فيها اإلصالح واالجناز في خبر كان .. 
ـا يــفـرض عـلى كل مــحب لـكــرتـنـا ان يــراقب ويـدقق بــخـطـوات الــهـيـئـة
التـطبـيعيـة في مسـعاها لـتثبـيت حقـوق اهل البيت الـكروي وتـخليـصنا من
الوضـع الشـاذ الذي بـلغـنهـا والتـاكد من عـدم عودته مـرة أخرى حتت أي
صورة وعنـوان ... وذلك ما يتـوقف على كل خطـوة تطبيـعية تـخطوها االن
سـتـقبل ويـنـبغي ان تـكن شـجـاعة مـسـؤولـة حريـصـة علـى ا
وان حتـدد مـعـاييـر وتـكـتب مـفردات الـنـظـام الـداخلي
ن تــنـطــبق عــــــــلـيـه شـروط الــدخــــول ــا يــؤمن 
ـــــقبـلة شـريطة ان شـاركة في االنتـــــخابـات ا وا
ال تــــســــمح لـه بــــاي ظــــــــــرف ان يــــتــــفــــرعن في

ستقبل .. ا
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ـنـتــخب الـفــلـســطـيــني لـكــرة الـقـدم عن اعـتــذر ا
ـنـتـخب الـوطـني الـعـراقي وديـاً خالل مـواجـهـة ا

قبل. شهر أيلول ا
وتـلقت الهـيئـة التطـبيـعية لالحتـاد العـراقي لكرة
الـقدم بـريداً الكـترونـياً من االحتـاد الفـلسـطيني
بـاراة التي كان من يبـلغه بـاعتذاره عن خـوض ا
ـقـرر إقـامـتـهـا في الـرابع عـشـر من شـهـر أيـلول ا

قبل. ا
ـؤمل أن تــسـعى الـهـيـئـة الــتـطـبـيـعـيـة إلى ومن ا
تـأمـ مـبـاراة وديـة بـدالً من مـواجـهـة فـلـسـطـ

حيث سـيواجه أسـود الرافدين مـنتـخب عُمان في
ـقـبل فـيـمـا مـسـقط في الـثـالث من شـهـر أيـلـول ا
سيالقي مـنتخب سـوريا في أربـيل في الثامن من

الشهر ذاته.
جتـــدر اإلشـــارة إلى أن االحتـــاد االســـيـــوي حــدد
ــقــبـل مــوعــداً مـــنــتــصـف شــهـــر تــشــريـن األول ا

زدوجة. النطالق التصفيات ا
ــنـــتــخب الـــوطــني من جــهـــة اخــرى جنح جنـم ا
الــعـراقـي لـكــرة الــقــدم عــلي عــدنــان ان يــفـتــتح
مـوسـمه اجلـديـد مع فـريـقه فـانـكـوفـر وايـتـكـابس

ي". بهدف من طراز "عا
ولــــعب عـــدنــــان ورفــــاقه مـــبــــاراتـــهـم األولى في
الــــدوري األمـــيـــركي MLS امــــــــــام فـــريق ســـان
خـوسـيه إيــرثـكـويـــــــــكس فــجـر الـيـوم حـــــيث
ـــواجـــهـــة بـــفــــــــوز إيـــرثـــــــكـــويـــكس انـــتـــهـت ا

Æ4-3 بنتـــــــيجة
واحــتــاج عــلي عــدنــان الى 7  دقــــــــائق فــقط كي
يسجل هدفاً رائعـاً بعدما جتاوز الدفـــــــــاع
ووضـع الــــكــــرة بــــقــــدمه الــــيــــمــــنى في
الـــــــسفل الزاويـة اليسرى حلارس

نافس.  الفريق ا
ورغم اخلــسـارة إال ان عـلي
عـــــدنــــان حتـــــــــصـل عــــلى
ــــــبـــــاراة جــــــائـــــزة جنـم ا

Æ10 بتقييم 8.7 من

منتخب الشباب يباشر التدريبات في بغداد

االدارة الرياضـية بكـلية التـربية الـرياضية
بـجامـعة حـلـوان جمـهوريـة مـصر الـعربـية
واخلــبــيـر الــريــاضى فى مــجــال الـتــعــلـيم
والـتـدريب اجلـلـسة الـثـانـيـة حـول مـبادىء
التواصـل التطـبيقى فـى القطـاع الرياضى
حيث  شـرح فلـسفـة التـواصل ومكـوناتة
اذا وكيف يتم من تطور لعملية االتصال و
االتـــصــال بــ اجملــمــوعـــات الــبــشــريــة و
تـطـبـيقـاتـهـا فى الـعـمل الـريـاضى وانـتقل

احملـور الثـانى لـتطـبـيقـات عـملـيـة حيث 
الـــتــطـــرق الى الــتـــواصل أثــنـــاء الــوحــدة
الــتـدريـبــيـة مع الالعــبـ وأولــيـاء االمـور
وكــذلـك الــتــواصل قــبل واثــنــاء ومــا بــعــد
ـاذج تـنـوع ـنـافـســة.وتـطـرق الى شـرح  ا
اشـارات الـتواصل داخـل اللـعـبـة الـواحدة
مع ايضـاح بـعض الريـاضات الـتى تـعتـمد
علي الفظ الصـوتي مثل تعلـيمات احلكام 
وكـــذلـك إجتـــاهــــات اإلتـــصــــال بــــاحملـــافل
الـدولـيـة.وفى خـتـام اجلـلـسـة الـثـانـيـة قـدم
رضــوان مـجـمــوعـة من الــنـصـائح الــهـامـة
ــيــثــاق االخالقى فى لــلــمــشــاركــ حـول ا
الــتــواصل بـــالــعــمـل الــريــاضـى وأهــمــيــة
احلفـاظ عـلى النـزاهـة الريـاضـية وااللـتزام

نافسة الشريفة. بادىء ا
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وعـرض شـريف الفـولي مـديـر عـام االلـعاب
ـبيـاد اخلـاص االقلـيمي سـابـقات بـاالو وا
حـــيث اوضح الـــعــديـــد من الــنـــقــاط حــول
ـبـيـاد اخلـاص ـسـابـقـات بـاالو االلـعـاب وا
ــشـاركـة فى والـقــاء الـضـوء عــلى قـواعـد ا
ــبـيــاد اخلـاص وانــشـطـة مــسـابــقـات االو

بياد اخلاص الدولى القادمة.  االو
وتــوجـه  الــفــولى  بــصــفــتــة مــديــراً عــامـاً
ـــســابــقــات بـــالــرئــاســة لاللــعــاب وا
ــبـيـاد اخلـاص االقـلــيـمـيـة لالو
بــالــشــكــر والــتــقــديــر الى
الـــهــــيــــئـــة الــــعــــامـــة
لــلـريــاضــة بــدولـة
االمــــــــــــــــــارات
الـــــعــــربــــيــــة
تحــــــــدة ا
و مــــــركــــــز
اعـــــــــــــــــداد
الـقـادة عـلى
رعاية احلدث
الـــــهــــام الــــذى
شارك به مدرب
ومهتـم بـرياضة
اصـحـاب الـهـمم من
24 دولــة. كــمـــا اثــنى عــلى
الـــــــدور الـــــــذى يــــــــقـــــــوم به
ـبيـاد اخلاص مؤســــسة االو
االمــــــاراتـى فى تــــــنـــــــظــــــيم
واســــتـــــــضــــافـــــة الــــدورات
االفـــتـــراضــيـــة وفـــــتح بــاب
شـاركة لـلمـهتـم من كـافة ا
ــبـــيــاد اخلــاص بــرامـج االو
نـــــــطـقـة الــشرق االوسط

و شمال افريقيا.

ـهارات الـعمـليـة واالجتـماعـية التـكيـفى وا
والنظـرية التى لـها تأثـير مبـاشر على اداء

الرياضي و مدى قدراتهم.
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ــبـيـاد لــقـدم تــمـيـز الــعـراق في مــجـال االو
اخلــــاص حـــضـــور واسـع في دورة اعـــداد
القادة التي اقـيمت في دولة االمارات وذلك
الهميتها في مجال تـطوير قدرات العامل
في هــذه االحتــادات الـريــاضــيــة سـواء في
مــجـــال الــتــخـــطــيط االداري او في اجملــال
التـدريـبي والعـمل عـلى مواكـبـة التـطورات
الــتي تــصل الـيــهــا جـمــيع الــدول في هـذه

اجملال.
وقدمت عده نصائح للـــــــمدرب فى نهاية
اجلــلــســــــــــة و مــنـــــــهـا ان الـالعـبــ من
ذوى الــتـحــــــــــديـات الــذهــــنـيــة هم افـراد
ـيـــــــزين يـجب االسـتـماع لـهم اثـنــــــاء
نـافســـــــــــات وتقــــــــــدير ما التـدريب وا
يــــــــقــومــون به من اجنـازات  وتــقـــــــد
الدعم لـــــــهم فـيما يواجـهون من حتديات
ــــــــدربــ واالداريــ و يــجب ان يــكــون ا
ـــــاذج يــــحـــــتــــذى بـــــهــــا داخـل الــــفــــرق

واالنــــــــدية.
وقـــــدم  حــــســــام
رضـوان كــامل
اخملـــــتـص في

أقــيــمـت دورة افـتــراضــيــة حــول مــفــاهــيم
االعــداد لـــلـــنـــجــاح ومـــبـــادىء الــتـــواصل
الــتـطــبـيـقـى مع الـريــاضـيـ مـن أصـحـاب
الهمم من ذوي الـتحديـات الذهنـية و افراد
ــنـظــومـة مـن مـدربــ واداريـ واولــيـاء ا
بياد اخلاص االمور  وذلك بتنظيم من االو
ـبــيــاد اخلـاص االمــاراتى وبــأعـتــمــاد االو

الدولى بالشرق االوسط و شمال افريقيا.
وشهـدت الدورة مـشـاركة  رحـمه اسمـاعيل
احملاضر الـوطنى و احلـاصلة عـلى شهادة
بياد اخلاص درب الوطـنى لالو برنامج ا
و قــدمت اجلــلــســة االولى الــتى تــضـمــنت
ــمــيـــزة لالعــبى الــتــعـــريف بــالـــســمـــات ا
ــبـــيــاد اخلــاص من ذوي الــتــحــديــات االو
الـذهـنـيـة ومــدى تـأثـيـر تـلك الـسـمـات عـلى
ـنـافـسات اداء الالعـب فى الـتـدريـبات وا
والــــقـت الــــضــــوء عـــــلى عـــــوامل االعــــداد
والتـخطـيط لنـجاح الـعمـليـة التـدريبـية من
ـنــاســبـة ــاديــة ا خـالل جتـهــيــز الـبــيــئـة ا
لــلــتـدريب و كــذلك االعــتــبـارات الــنــفـســيـة
الـواجب اتخـاذهـا بعـ االعـتبـار اثـناء
تـخـطيط الـتـدريـبـات. و شـرح بعض

الـنقـاط الـتـخصـصـية
حـــــــــــــــــــول االداء
الـــــــفـــــــكـــــــرى
والـــــســـــلــــوك

ـدرب لـلـمـوسم الـثـالث تـوالـيـا يـسـاعـده ا
وســام طـالب فــيـمــا اخـتــيـر رعــد سـلــمـان
مدربا للـياقة وسيـتولى هيثم خـليل مهمة

رمى. تدريب حراس ا
سـعودي بـاجلهاز الـفني مبـينا:  وأشاد ا
ـدرب عــصـام حــمــد عـلى رأس إن وجــود ا
الــهـرم الــتـدريــبي مـكــسب كـبــيـر لـلــفـريق.
مـــؤكــدا قــدرته عـــلى خــلق فـــريق مــنــافس
ومـتمـاسك نـظراً لـلجـديـة والرؤيـة الـفنـية
ـتـاز بـهـا وسـعـيه الـدائم الـثـاقـبـة الــتي 
لــتــحــقــيق االنــتــصــارات. من جــهـتـه قـدم
ــدرب عــصـام حــمــد  الـشــكــر واالمـتــنـان ا
إلدارة النـادي لـوضع ثقـتـها فـيه وقال: إن
هذا دليل واضح على تطور العمل اإلداري
في نـادي أمـانـة بـغـداد وتـقـدمه مـعربـاً عن
أمــله إسـتــمـرار هــذا الـنـسـق الـذي يـوازي
ويتفوق على بعض األندية األخرى.وأعرب
حــمــد عن ســـعــادته بـــتــجــديــد الـــثــقــة به
وخوضه التجـربة الثـالثة فيه.واوضح: إن

ـثـابـة البـيت الـدافئ هـذا الـنـادي 
لي وشـكـر إدارة الـنادي عـلى
مـــنــحـه هــذه الـــثــقـــة ووعــد
اجلمـيع بخـلق فريق مـنافس
يعـكس ويشـرف تاريخ أمـانة
بـغــداد ويـرتــقي لـطــمـوحـات

إدارته الناجحة.
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اقام  مركز اعداد القادة بدولة
االمارات العربية
ــتــحــدة ا
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صدقت الهيـئة التطـبيعيـة لالحتاد العراقي
ـسابقات لكرة القـدم على توصـيات جلنة ا
بـشــأن حتـديــد مـوعـد انــطالق دوري الـكـرة

Æ©2020-2021) وسم متاز  ا
وقــال الـــنــاطق اإلعالمي لــلــهــيــئــة هــشــام
ـصادقـة بـشـكل رسـمي على مـحمـد: "تـمت ا
ـوسم ـسـابـقـات بـشـأن ا تـوصـيـات جلـنـة ا
اجلديد والـذي سينـطلق بشـكل رسمي يوم
وافق العشرين من سـبتمبر /أيلول األحد ا
ـشـاركـة ـقــبل بـنـظــام الـدوري الـعــام و ا
عشرين فريقاً.وأكـد الناطق اإلعالمي للهيأة
التـطـبيـعيـة: "تشـكيـل جلنـة لتـصديق عـقود
الـالعــبــ بــرئــاســة(د.رافــد عــبــد األمــيــر)
وعــضــويــة شـــهــاب أحــمــد عـــضــو جلــنــة
ــــــثل عـن الــــــدائـــــرة ــــــســــــابـــــقــــــات و ا
القـانـونيـة".وأضاف مـحمـد سـيتم فـتح باب
االنتقـاالت الصيـفية يـوم غد السـبت الثامن
عشر من يوليو / تموز اجلاري فيما سيتم
غلق باب االنتقاالت لغاية انتهاء الدوام من
وافق الـسـادس من سبـتمـبر / يوم األحـد ا
ــــقـــبل عــــلى أن يـــتـم فـــتح بـــاب أيـــلـــول ا
ـوافق االنـتـقــاالت الـشـتـويـة يــوم الـسـبت ا
الــسـادس عــشـر من شــهـر يــنـايــر / كـانـون
الـثـاني لـعام 2021 ولـغايـة الـسـادس عـشر
من فبراير/ شباط .وأوضح  ان قرعة دوري
سـتــقـام ـوسم 2020/202  ــمــتــاز  الــكـرة ا
قبل داخل بالتاسع والـعشرين من الشـهر ا
مقر احتـاد الكـرة العراقي مـشيراً الى ان
ـســابـقـات سـتـقـوم بـإصـدار جلـنـة ا
ـــســــابـــقــــات اجلـــديـــدة الئـــحــــة ا
ــوعـد أقــصـاه لــلـدوريــات كــافـة 
نهاية الشهر اجلاري على أن يتم
ــوسم اجلـديـد بـعـد طـبع كـراس ا
ـــوعــد أقـــصــاه إجـــراء الـــقــرعـــة 

أسبوع واحد.
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ومـن جـــانـــبـــهـــا جـــددت
ادارة نـــــادي امــــانــــة
بــــغــــداد ثـــقــــتــــهـــا
ــدرب عـــصــام بـــا
حـــمــد لـــقـــيــادة
اســــــــــــــــــــــــود
الــعـــاصــمــة
فـــــــــــــــــــــــــي
مـــبـــاريـــات
ـــــــــــــوسـم ا

قبل. ا
 وقــال فالح
ـسـعـودي ا
رئـــــــــــــــــيـس
الـــنــادي: إن
نـادي أمــانـة
بـغــداد جنح
في جتــــديــــد
الــــــــثــــــــقـــــــة
ــــــــدرب بـــــــــا
عـصــام حـمـد

لــقـــيــادة الـــفــريق
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حـصـل مـنـتــخـبـنــا الـشـبــابي لـكـرة
القدم على الضوء االخضر للتجمع
وبدء تدريباته في الـعاصمة بغداد
وذلك حتضـيراً لـبطـولة كـأس آسيا
حتت  19عـــامــــا بــــعـــد جــــهـــود
استـثنـائيـة وكبـيرة من

الـــعـــاصـــمــــة بـــغـــداد خالل األيـــام
ـقــبــلــة حتـضــيــراً لــلـتــصــفــيـات ا
ـــؤهـــلــة ـــزدوجــة وا اآلســيـــويـــة ا
ونــهـائــيـات ــونــديـال قــطـر 2022 

. كأس آسيا 2023 في الص
وقدمـت الهيـأة التـطبـيعـية لالحتاد
الـــعـــراقي لـــكــرة الـــقـــدم شـــكـــرهــا
وتـقــديـرهــا الـكــبـيـريـن إلى سـيـادة
الـنــائب حـسن الــكـعــبي جلـهـوده
الــكــبـــيــرة في عـــودة الــتـــدريــبــات
اجلـمـاعـيـة لـلـمـنـتـخـبـات الـوطـنـيـة
ـــقــبــلــة األمــر الــذي خالل األيــام ا
ســيــعـطي دافــعــاً  كــبـيــراً لالعــبـ
الك الـتـدريـبي قـبل الـدخـول في وا

نافسات الرسمية. ا
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انـعى هـذا الـشـخص بكـل اسف . وب ان
العـراق قادر على اجنـاح اي بطـولة كانت
ــا فــيــهــا من مـالعب كــبــيـرة عــلى ارضه 
وحب اجلمهور لكـرة القدم وانا اتمنى ان
تسـتـــضيف الـعراق بـطولة كـاس اخلليج

في الدورات القادمة .
نتخبات جميعها تاثرت بسبب وزاد ان ا
هـــذه االزمــــة و وبـــاء كــــورونـــا واكـــد ان
ـنتخـب اجلاهـز بدنيـا سوف يـتاهل الى ا

كاس العالم .
وخــــتم بــــابـــا احلــــديث قـــائـال ان الالعب
ــتـاز بــالـروح الــعـراقي العـب طـمــوح و 
الـعالـية و الـتي تـميـزه عن باقي الالعـب
وانــا اتــمــنى لـــلــعــراق كل الـــتــوفــيق في

مشواره القادم.

علي عدنان

 حس علي بابا
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اخـتـتـم مـهـرجـان سـيـنـيـمـانـا أون الين
للفـيلم العـربي األول الذي اقامه احتاد
الـفـنــانـ الـعـرب فــرع سـلـطــنـة عُـمـان
ـهرجـان اسـماء بـاعالن جلـنة حتـكـيم ا
االفـالم الـفــائـزة والــتي كــان مـحــورهـا
جائحة كورونا وحصد فيلم (أنا عندي
كـورونـا ڤـايروس) لـلـمـخـرج فـادي نور
مـن مـصــر جــائــزة أفـضـل فـيــلم روائي
قـــصــيـــر.امـــا جــائـــزة أفـــضل فـــيــلم
تـسجـيـلي قـصيـر فـذهب الى فـيلم
(كــرنـتـيـنــة في الـعـراق) لــلـمـخـرج
حسن العبـدلي من العراق.و جائزة
أفـضل فـيـلم حتريـك قصـيـر حـصـدها
فيـلم (األم) للمـخرج نـاصيف شلش من
سوريـا.اما جـائزة أفـضل فيلـم تطوعي
قـصـير فـذهـبت لـفـيـلم (رزقك في بـيتك)

للمخرج مهند دياب من مصر.
وترأس جلنـة التحـكيم الكـاتب والناقد
األمير أباظة وعضوية كلٍّ من: اخملرج
صـبـحي سـيف الـدين نـقـيـب الـفـنـان
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الـــســيـــنــمـــا اعــتـــبــارا من الـــيــوم
االحد 20 تمـوز بعـد إغالقهـا لسـتة
أشــهـر في إطـار إجــراءات صـارمـة

{ بـك  –وكــاالت - أعــلـنت إدارة
الــدولـــة لــلــســـيــنــمـــا أن (الــصــ
سـتــسـمح بـإعـادة فـتح مـعـظم دور

العراقي جـبار جودي اخملرجة سارة
جــاد الــله الــفــنــان طــالب الــبــلــوشي
نـتج مراد شـاه الـناقـدة منـصورة ا

اجلمري. 
وعن مــــــشــــــاركـــــتـه في

ــــهــــرجــــان قـــال ا
نـــــــــقــــــــــيب
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اسماء جلنة التحكيم
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تــــواصل دائـــرة الـــفـــنــــون الـــعـــامـــة اطالق
مـعـارضـهـا اإللـكـتـرونـيـة  وكـان مـعـرضـها
الثـاني والـسـتـ لـلـفنـان تـركي عـبـد االمـير
وضم  15 عـمال فنـيـا ويـعد عـبـد االمـير من
جـيل الرواد وله مـشاركـات مهمـة في تاريخ
احلركـة التشكيلية في العراق . اما معرض
الدائـرة احلادي والست فكان للفنان سعد
الــســـراج حتت عــنـــوان (عــذابـــات إنــســان
مــتـحــضـر) وضم  15عـمال فــنــيـا واطــلـقت
ـــاضي  مـــعــرضـــهــا الــدائـــرة اخلــمـــيس ا
بـتـسـلسل  60 وهـو للـفـنـان أحمـد اخلـالدي
وضم  15 لوحـة فنيـة حملت جـمال الطـبيعة

وألوانها اجلميلة.

لـلـســيـنـمــا في الـعــالم حـيث جـرى
تــخــفــيف إجــراءات الــعــزل الــعــام
تــدريــجـــيــا مع انــخــفــاض حــاالت
اإلصــابـة بـشـدة مـنـذ آذار وفـتـحت
ـــراكــز ـــطـــاعـم وا الـــكـــثـــيـــر من ا
الـــــتــــجــــاريـــــة أبــــوابــــهـــــا مــــنــــذ
شـهــور.وقـالت اإلدارة في بـيـان إن
ـــنــــاطق (دور الــــســــيــــنـــمــــا فـي ا
مــــنـــخـــفــــضـــة اخملـــاطــــر الـــعـــمل
ســتـســتـأنف الــعـمل لــكن الـقــيـود
الـتي تــشــمل احلــد من عــدد مـرات
عرض الفـيلم وإلزام رواد السـينما
بـوضع الـكـمـامـات سـتـظـل سـارية
فيـما لن يتم فـتح دور السيـنما في
ــــنـــاطق مــــتـــوســـطــــة وعـــالـــيـــة ا
اخلطورة). وقـالت احلكومة (إنه ال
تـوجـد أي مـنـطـقـة في الـصـ اآلن
مصـنفة عـلى أنهـا عاليـة اخلطورة

الحـــــتـــــواء فـــــايـــــروس كـــــورونــــا
ـسـتـجـد.وطـال انــتـظـار تـخـفـيف ا
الـــقـــيــــود في ثـــانـي أكـــبـــر ســـوق

لـــــكن أربـــــعـــــة أحــــيـــــاء فـــــقط في
الـعاصـمة بـك مـصنـفة مـتوسـطة
اخلطورة). وذكرت إدارة السينما
(أن على الـدور التي سـتسـتأنف
الـعمل قـصـر احلضـور على 30
ـــعــتــاد ـــعــدل ا ــئـــة من ا بـــا
وإبــقــاء مــقــاعــد خــالــيــة بـ
ـــشـــاهـــدين الـــذين يـــتـــعــ ا
عـلـيـهـم احلـجـز مـسـبـقـا وعدم
جلب أي أغذيـة أو مشروبات).
سرح وأغلقت دور الـسينـما وا
أبوابها في نهاية كانون الثاني
حـــيث كــــانت الـــصــــ تـــكـــافح
الـفـايروس الـذي ظـهر في مـديـنة
ـاضي ووهـان فـي نـهـايـة الـعـام ا
قـبل أن يـنـتـشـر في أنـحـاء الـعـالم
ويؤدي إلصـابة  14ملـيـون شخص

ووفاة  583ألفا.

يــســتــحــقـــون ذلك). واضــاف (من قــام
ـبادرة الفنـية يسـتحقون عـليها بهذه ا
الشكر والتقديـر النها مبادرة مهمة في
الــوطـن الــعـــربي وتــقـــام عــبـــر مــواقع
الـــــتـــــواصل االجـــــتــــمـــــاعـي من خالل
ــهـرجــانـات  ”االون الين” مــايـعــرف 
لــذلك أحــيي وأبــارك جــمـيع مـن سـاهم

وآزر وصنع هذا احلدث). 
وقـــال نـــائب رئــــيس االحتـــاد اخملـــرج
الـعـمـاني خـالـد الـزدجالـي في تـصريح
ـــهــرجــان حـــول مــوضــوع (خــصص ا
واحـد وهـو جــائـحـة فـايـروس كـورونـا
ـسـتـجـد والـتداعـيـات الـتي خـلـفـتـها ا
وتــنــاولت مـحــاور االفالم دور خــطـوط
الـدفـاع األولى من قـبل األطـبـاء ورجـال
ــواجــهــة لــهــذه اجلــيش والــشـــرطــة ا
اجلائحـة والكـشف عن مدى معـاناتهم
وتــضــحــيــاتـهـم وكـذلـك إبـراز دور رب
األسـرة في تــهـيـئــة الـبـيــئـة الـصــحـيـة
والــــنـــفــــســـيــــة لألســـرة فـي احلـــجـــر
والتزامهم بتعليمات اجلهات اخملتصة

الـفـنـانـ جـبـار جـودي وفـقـا لـصـفـحـة
النقابـة في (فيسبـوك) (كنت عضواً في
جلـنـة حتكـيم مـهرجـان سـيـنيـمـانا أون
تـخصص العرب الين مع كوكبة من ا
نح هـنية  التي اعتـمدوا فيـها معـيار ا
كل ذي حق حقه) واعتبر جودي (اقامة
ـنـصــة اإللـكـتــرونـيـة ـهـرجــان عـبــر ا ا
ــتــازة من فــرصـــة طــيــبـــة ومــبـــادرة 
االحتاد العام للـفنان العرب من خالل
مـــــكــــتـــــبـه بـــــســــلـــــطـــــنـــــة عـــــمــــان
الـشقـيقـة).مـضيـفـا(ان اقامـة حراك
فـني يـخص قـطـاع الـسـيـنـما في
ظل الــظــروف الـــراهــنــة بــعــد
انتـشار جائـحة كـورونا أمر
في غــايـة األهـمــيـة البـراز
دور الـــــصــــــفـــــوف
كافـحتها األماميـة 
مـــــن خـــــالل افــــالم
روائـيـة قـصـيرة او
تسـجيـليـة او حتى
افالم حتـــريـك او وثـــائـــقـــيـــة النـــهم

واألدوار الـــتي قــامـت بــهـــا فــضالً عن
ــتــطــوعــ إلــقــاء الــضــوء عــلى دور ا
وأعـمـال الــتـطـوع الـتي كـان لـهـا األثـر
الــطــيب في اجملـــتــمع أثــنــاء انــتــشــار
ــســاعـد ن األمــ ا الــفـايــروس).  وبــيـَّ
الحتـاد الفـنـان الـعـرب عمـر اجلـاسر
نـتـج الـسعـودي ورئـيس جمـعيـة ا
ـكـرمة عـمر اجلـاسر في ـنطـقة مـكة ا
بـادرة جاءت في تصـريح سـابق ( أن ا
ـهـرجـانات أعـقـاب تـوقف الـكـثـيـر من ا
ــبــادرة عـلى الــسـيــنــمـائــيــة وتــركـز ا
مــوضـوع الـســاعـة أزمـة كــورونـا ومـا
تـبــعــهـا من تــداعــيـات عــلى األصــعـدة
ـبـادرة سـوف كـافــة) مـؤكـدا (أن هــذه ا
تـــســــهم في خــــلق حـــالــــة من اإلبـــداع
والتـنافـسيـة ب أبـناء الوطـن العربي
خــــاصـــــة أن اإلبــــداع يــــولـــــد من رحم
الـصــعـوبـات والـفـتـرة الـتي نـعـيـشـهـا
بدع من أبناء الوطن حاليًّا كفيلـة با
الــعـربي لـلـدفع بـأعـمــالـهم الـفـنـيـة إلى

النور).
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ــرهف وجّـه الــفــنـان بــإحــســاسه الــفــني ا
الـلبنـاني مـروان خوري في أغـنيتـه اجلديدة
كـمّل حـياتك رسـالـة أمل وتـفـاؤل لـلـتـمسك
ـرّ به العالم بـإرادة احلياة رغم قـسوة ما 
مــنـذ إنـتـشـار فـايــروس كـورونـا الـذي قـيّـد
الــبـشــر في مــخــتـلـف بـقــاع األرض.ووفــقـا
ـوقع الـفن فـان كـلـيب األغـنـية حـمـل توقـيع
فالـنتيـنا خونـد التي مزجت لـقطات خلوري
أثـــنــاء تــســـجــيل األغـــنــيــة في االســـتــديــو
باإلضافة الى لقطات من واقع احلياة التي
تــأثـــرت بــاحلـــدث الــصــحـي الــذي ضــرب

األرض بأكملها.
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ـقيم في عمـان نعته االوساط صرفـي العراقي ا اخلبـير ا
ــاضي في ـــوت االربــعــاء ا ــصــرفـــيــة بــعــد ان غــيــبه ا ا

العاصمة االردنية بعد صراع مع مرض عضال.

dJ Ž Èb½

الـتــشــكــيـلــيــة الــعـراقــيــة شــكـرت
االوسـاط الـثـقـافــيـة والـفـنـيـة الـتي
اهــتـمت بــحـالـتــهـا الـصــحـيـة مـدة
اصابـتها بفايروس كـورونا معلنة
ـرض وتعـافيـها انتـصارهـا على ا

ولله احلمد.
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ـكــتـبـة الـوطـنـيـة االردنـيـة  شـارك في جـلـسـة مـديـر عـام ا
كـتـبة الـوطـنيـة واحتاد حـوارية عـقـدت بالـتـعاون مـا بـ ا
ـلـكـيـة الـفـكـريـة في األلـفـيـة الـنـاشـرين األردنـيـ حـول (ا
ملكة). الثالثة والتحديات التي تواجه قطاع النشر في ا
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رئـيس جمـعيـة البصـيرة لـلبـحوث والتـنمـية االعالمـية قدم
الندوة الـعلمية االلكتـرونية التي اقامهـا قسم التفسير في
كـليـة العـلوم االسالمـيـة باجلـامعـة العـراقـية بـالتـعاون مع
اجلـمــعـيـة  بـعـنــوان (مـبـاد الـعالقــات الـعـامـة في ضـوء

االعجاز االعالمي).
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النقـاش والباحث الـعراقي تضـيفه قنـاة (الشرقـية) مساء
اليـوم مع جماعة التـحف ليلى بيـو ضمن برنامج (اطراف
احلديث) الذي يعده ويقدمه االعالمي مجيد السامرائي.
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األديب والنـاشر والروائيّ األردنيّ نعته االوسـاط الثقافية
اضي إثـر أزمة قلـبية حادّة وت االربـعاء ا بعـد ان غيبه ا
ـديـر الـعام ـؤسّس وا والـراحل من مـوالـيد  1949 وهـو ا

لدار أزمنة للنشر.
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وائل زيدان مـثلـ عال بدر  مـثل السـوري انضم مع ا ا
مـرح حـجاز وبـسـام مـرهج لـقـائـمـة أبـطـال مـسـلسل والد
سلـطان عن نص للـكاتب سعـيد احلنـاوي وإخراج غزوان

قهوجي.

 u*« s  tðU$ qO UHð ÍËd¹ Í—U

روى قائـد الشرطـة بيل أيـوب.وكانت ريـفيرا
اشــتـــهــرت من خالل تــأديـــتــهــا شــخــصــيــة
ســانــتــانـا لــوبــيــز في مــســلــسل غــلي الـذي
شـاركت فـيه لـسـتة مـواسم 2009-2015 وقد
حـقـق هـذا الــعـمل الــتـلــفـزيـونـي الـذي تـدور
أحداثه فـي مدرسـة ثانـويـة أمريـكـية جنـاحا
كــذلك كــبـــيــرا وانـــتــهـى عــرضه في 2015 . 
شاركت ريفيرا أخيراً في مسلسلي ديفيوس
مــايــدز وســتــيب آب: هــاي ووتــر.وتــطــلــقت
ريــفــيـــرا في الــعــام  2018 من والــد الـــطــفل
ـــمــثل رايــان دورسـي وكــانــا يـــتــنــاوبــان ا

حضانته.
كما كـشف النجم جـيم كاري تفـاصيل جناته
ــوت بــصــاروخ في هــاواي عــام 2018 من ا
وقال جـيم في مـقابـلـة على شـبـكة اإلنـترنت
إنه (كان في هاواى بصحبة إبنته وإستيقظ
عــــــلـى إنـــــــذار بـــــــإطالق صـــــــاروخ عـــــــلى
هـاواي).وأشــار الى أن (مـسـاعــده إتـصل به
وهو يبكي وأخبره أنه أمامه فقط  10دقائق
وسيـموت وهو مـا جعـله يحـاول الهرب من
هاواي لكـنه فشل وإستـسلم لألمر لـكنه قرر
النزول إلى الشاطئ وقضاء حلظاته األخيرة
وهــو يــنـظــر إلى احملــيط وأنـه لم يــسـتــطع

{ لـوس اجنـلـوس (أ ف ب) - أكــد الـطـبـيب
ـمـثـلـة الـشـرعي أن جنـمـة مـسـلـسل (غـلي) ا
نايا ريفيرا التي عثـر على جثتها في بحيرة
فـقدت فـيـها مـدة خـمسـة أيـام (أنهـا تـوفيت
جـراء حـادث غـرق عرضـي). وسمـح تفـحص
اجلثة بـالتأكـيد أنهـا عائدة لـلممـثلة الـبالغة
 33 عـاما فـيـمـا لم يظـهـر عـليـهـا آثـار جروح
عـلى مــا قـال الـطـبــيب الـشـرعي فـي مـنـطـقـة
فــــيـــــنــــتـــــورا قــــرب لـــــوس اجنـــــلــــوس في
بـيــان.وأوضح (أن مــا من مـؤشــر يـظــهـر أن
الـكــحـول أو اخملــدرات لـعــبت دورا في غـرق
نايا ريفيـرا).وغرقت ريفيرا في بـحيرة بيرو
بعدما استـأجرت مركبـا في الثامن من تموز
مع ابـنـهـا الـبـالغ أربع سـنـوات.وفـقـدت مـنـذ
ذلك احل وبـوشـرت عمـلـيات بـحث واسـعة
ـــشــــاركـــة غـــواصـــ فـي الـــيـــوم نــــفـــسه 
ومروحـيات. وقـالت الشـرطة (إنه  الـعثور
ركب وهو يضع مثل نائما في ا على جنل ا
ســــــتـــــرة جنــــــاة بــــــعــــــد ســـــاعــــــات عــــــلى
ـمـثـلـة إنه ووالـدته إبـحـارهـمـا).وقـال جنل ا
كانـا يسـبحـان في الـبحـيرة وإنـها سـاعدته
لــلـــصــعــود مــجــدداً إلـى الــقــارب وعــنــدمــا
ـاء وفق مـا اسـتــدار رآهـا تـخــتـفي حتـت ا

الـتــوقف عن الـتـفــكـيـر في األشـيــاء الـرائـعـة
الـــتي حـــدثت له فـي حــيـــاته والـــنــعـم الــتي
عاشهـا ليـكتشف بـعد ذلك أن اإلنـذار ما هو

إال إنذار كاذب ومزيّف).

{ لـنـدن  –وكـاالت - اسـتـمـعت احملـكـمـة الـعـلـيا في
ــمـثـلـة ـاضـي إلى شـهـادات بـأن ا لـنـدن اخلــمـيس ا
آمـبـر هــيـرد لــكـمت زوجــهـا الــسـابق جنم هــولـيـوود
جـوني ديب خالل إحــدى مـنـاقـشـاتـهــمـا الـسـاخـنـة
وضربـته حلماية شـقيقتـها.ويقاضي ديب ( 57عاما)
نـاشـر صـحـيـفـة صن الـبـريـطـانـيـة بـتـهـمـة الـتـشـهـير
مثل بسـبب مقال وصفه بأنه يضرب زوجته ويقول ا
الشهير (إنه هو الذي عانى من العنف على يد هيرد
ـتـقـلـبـة). وتـدافـع الـصـحـيـفـة عن خالل عالقـتـهـمــا ا
صحـة ما نـشرته واسـتمـعت احملكـمة إلى شـهادات
بـأن هيرد ( 34عامـا) تتـهم زوجهـا السـابق بالـتعدي
عـليها  14مـرة على األقل ب  2013 و 2016 عـندما
كانت تـنتابه نـوبات غضب بـعد تنـاول الكحـوليات أو
اخملـــدرات بـــإســـراف. وقـــال شـــون بــيـت احلــارس
الشـخـصي لـديب أمـام احملكـمـة (إن هـيـرد أصابت
رات).وأضاف ديب إصـابات واضحـة في عدد من ا
(أن إحـداهـا كـان في  21 نـيـسـان  2016 بـعـد حـفل
عـيـد مـيالد هـيـرد).  وأُبــلـغت احملـكـمـة سـابـقـا أنـهـا
تـزعم أن ديب هـاجـمـهـا عـندمـا أبـدت انـزعـاجـها من
حضـوره احلفل متأخـرا.وينكر ديب ذلك ويـقول إنها
شادة.وقال بيت (إنه أقل تعـدت عليه ولكمـته خالل ا

ديب بــالـــســـيــارة إلى مـــنـــزل آخــر من
ـشـادة ـلـكـهــا بـعـد ا ـنــازل الـتي  ا
ـمـثل بـعد أن والـتقـط صورة لـوجه ا
ذكـــر أن هـــيـــرد لـــكـــمـــته). وقـــالت
سـاشــا واس مـحــامـيــة صـحــيـفـة
صـن لـــلــمـــحـــكـــمـــة إنه في تـــلك
ـمـرات احلـادثـة وهـي إحـدى ا
الـتي اتهم فيهـا ديب باالعتداء
عــــلى زوجـــــته الــــســــابــــقــــة
اعـترفت هـيـرد بـأنـهـا لـكمت
الـــســــيـــد ديب دفــــاعـــا عن
أخـــتـــهــا الـــصـــغـــرى وهي
ــنـاســبــة الـوحــيــدة الـتي ا
فــعــلت فــيــهــا ذلك. وأدلى
ديب بــالــفــعل بــشــهــادته
عـلى مدى خمـسة أيام
ــــــتـــــــوقع أن ومـن ا
تــــــــدلـى هـــــــــيــــــــرد
بـــــشــــــهــــــادتــــــهـــــا
األســـــــــــــــبـــــــــــــــوع

قبــــــل. ا
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يـتـحـدث هــذا الـيـوم عن بـعض الــتـأجـيل في سـفـر أو
. موعد أو اتصال مهم جداً

qL(«

تسـير في طريق االرتباط بدون حب وعن طريق األهل
.يوم السعد االحد.
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تـغـيـير في قـيـادة الـعـمل  لـكن وتيـرة الـعـمل لن تـتـأثر
. بشيء فكن مطمئناً
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ـفـاهـيم الـتي كـنت تـؤمـن بـها تـبدأ بـتـغـيـر كـثـيـر من ا
فيتغير وضعك العاطفي إلى األفضل.
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تـتحسّـن العالقة بـالشريك عـلى مختـلف الصعـد بعد
اخلالف البسيط الذي استجد بينكما.
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تنـجح مـحاولـتك للـتخـلص من الـغيـرة الشـديدة وغـير
بررة التي تعشش في أعماقك.  ا
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عـلـيك أن تـتدارك األمـور بـسـرعة فـقـد تـبدأ بـالـشـعور
بالتعب واإلرهاق.
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ـسـؤولـيـة في أمر تشـعـر أنك غـيـر قـادر على حتـمل ا
عائلي طار .
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تـشعـر بـثـقـة أكـبر بـالـنـفس وفي نـهـاية الـشـهـرتـسرق
األضواء وجتد االحترام والتقدير.
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تـتـرك لـلـشـريك حـريـة الـتـصـرف  ,لــيـقـوم بـعـمل رائع
صلحة األسرة وجناحها.
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تفتح قلبك للحب بحذر وتستقبل من يطرقه بكل 
هدوء وعقالنية .
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تـشعـر بـالسـعـادة والـبهـجـة نتـيـجة تـفـوق وتمـيـز أحد
أفراد األسرة.
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امأل الــشــبــكــة بــاالرقــام كل
حــسب وضـعــهـا الــصـحـيح
ــربــعـــات لــتــحــصل داخل ا
عــلى ربط وتـكـامـل الـشـبـكـة
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مـديرمـلتـقى أورنيـنا لـلثـقافـة بحـمص في سوريـا اعلن ان
ثـقف والـفنانـ من سورية لتـقى يستـقطب نخـبة من ا ا

وخارجها واقعياً وإلكترونياً.

جبار جودي

{ لوس اتنجلوس - وكاالت - ألتقطت عدسات
شاهير (الباباراتزي) صوراً كاميرات مصوري ا
للنجمة صوفي ترنر برفقة زوجها النجم جو
جوناس البالغ من العمر  30عاماً في لوس

اجنلوس.حيث استعرضت قوام حملها ووضعت
الكمامة ضمن اإلجراءات الوقائية من فايروس
. وتستعد ترنر كورونا التي التزم بها جو أيضاً
للوالدة بعد أسبوع وإنه الطفل االول لها من جو.
وسيقي األمريكي تزوجا في مثلة البريطانية وا ا
الس فيغاس في أيار  2019 ثم تبادال عهد الزواج
كنها في حزيران وصرحت صوفي ( أنها ال 

اإلنتظار كي تصبح أماً).
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ال يجوز أن نظلّ مـتفرج كـلما جـاء للعراق رئـيس حكومة
جديـد يـقـوم بـزيارة الـسـعـوديـة على امـل أن يعـود بـاخلـير

الوفير للبالد وتذهب زيارته سدى.
 في العام 2018 كانت هناك اندفاعة في العالقات العراقية
الـسـعـوديـة لـكـنّـهـا ظــلت في حـدود نـظـريـة والـسـبب كـان
وربّما اليـزال في ثقل الـتأثيـر السيـاسي االيراني بـالعراق
واخـفــاق احلــكــومــة الـعــراقــيــة في ذاك الــوقت في االيــفـاء
ـصـالح الـعـراقـيـة سـتـكـون مـقـدّمَـة عـلى بـوعـودهـا في أنَّ ا

نطقة . التنافس االيراني السعودي في ا
اليـوم يـقتـرب مـوعد زيـارة لـرئـيس احلكـومـة العـراقـية الى
الــريـــاض ونــســـمع انَّ احلــال تـــبــدّل وانّ الـــتــوقـــيع عــلى

االتفاقيات سيكون أمراً جديّاً في التنفيذ.
لقد تـأخرت الـعالقات العـراقيـة السـعودية كـثيـراً ولم تهتم
تـحدة التي كـانت حتتل العـراق سنوات عدة في الواليات ا
ــفــصل من عالقــات الـعــراق اخلــارجـيــة. وقـيل دعم هـذا ا
امس أنّ واشـــنـــطن تـــدعم الـــربط الـــكـــهـــربــائـي الــعـــراقي
ـزمع اقـامــته في مـشـروع جـديـد. لـكن ال أحـد اخلـلـيـجي ا
ـاذا لم تـدعم واشنـطن الـعراق في مـلف الـكهـرباء يتـساءل 
وهي تــراه يـــغــرق ســنــوات فـي الــظالم ? هل الـــســبب هــو
سـيــطــرة اتـبــاع ايـران عــلى احلــكم في بــغـداد كــمـا يــقـال
كن تصديق ذلك ألن ترتيبات وضع ايران في جزافاً? ال 
العـراق مـرت من أمـام االمريـكـان في خالل أكـثـر من سبع
سنوات من احتاللهم البـلد وكان بامكـانهم ان ال يسمحوا

عادلة تسير في هذا االجتاه. با
الـعــراق يـحـتــاج الى كـشـف دقـيق حلــاجـاته الــفـعـلــيـة في
ـصــالح واالســتــثــمــاريــة مع ايـران الــتـبــادل الــتــجــاري وا
والــسـعــوديــة بــوضـوح وان يــعــلن ذلك لــلــطــرفــ من بـاب
كن ان سألة ال  صالح. وا االولوية العراقية في  حتديد ا
تكـون حـقل جتارب واجـتـهادات قـد تـصيب وقـد تـخيب في

ملف معروف ومجرب أكثر من مرّة . 
العـراق سيـكون وحـده قادراً عـلى ضـبط تلك الـعالقات اذا

توافرت له إرادة حكومية غير ذليلة لسفارة أو مليشيا .

نصرم ذكرى انقالب / ثورة 14 مرت علينا في األسبوع ا
تموز  1958 وال شك أننا جـميعـاً قرأنا الـكثير عـن العصر

لكي وما فيه وما تبعه من مآثر ومثالب. ا
ــوضـوع لم يـخـلـوا ن كـتـبـوا حـول ا لألسف أن الـكـثـيــر 
طـرحـهـم من طـائـفــيـة أو حـزبــيـة إسـتــمـكـنت فـي الـنـفـوس.
أضحـكتـني مـقالـة أحدهم عـندمـا هـاجم البـعض من اجليل
اجلـديـد الــذين كـمـا يــبـدو أثـاروا غــضـبه المـتــداحـهم أيـام
ـمــلـكــة كــيف تـقــولـون ذلـك وأنـتم زعــاطـيـط مـا بــعـد ذلك ا
ن عاش سنواته األولى في ذلك الزمان ا كنت  الزمان. و
ـشيـئة الـله وددت أن أعـيش معـكم شيـئاً من ولم ينـقرض 

تلك األيام كما كانت.
درسة: يومي األول في ا

درسة الوحيدة في كانت مدرسة الفيحاء االبتدائية للبن ا
الصوب الـصغيـر (اجلانب الـصغيـر) من احللـة وكانت تقع
مباشـرة على الشـارع احملاذي لشط احلـلة في بدايـة محلة

كريطعة ونهاية محلة الكلج.
ـــدرســة عـــلى الـــشط كــانـت هــنـــاك شــجــرة قــبـــالــة ركن ا
يـوكـالـيـبـتـوس ضـخـمـة يسـتـفـيء بـهـا السـيـد جـواد وقـاربه
الصـغيـر (بلـمه) بدشـداشتـه البـيضـاء وعرقـجيـنه (طاقـيته)
علمـ الساكن في اجلانب اخملرم األبيض بإنتظـار نقل ا
اآلخـر من النـهـر في نـهـايـة الـدوام والـتالمـيـذ احملـال الى
ـسـتـوصف الــصـحي يـومـيـا عــلى اجلـانب اآلخـر.  كـانت ا
األجـرة عــنه (تــلـفظ عــانـة) وتــعــادل أربـعــة فـلــوس. وكـانت
ـكـان تـطــلق أصـواتـهـا الـنـوارس الـبــيـضـاء ال تـبــرح هـذا ا

دينة. اء وأجواء ا وأجنحتها فوق أمواج ا
بــدأ الــدوام بــاالصــطــفــاف في يــوم من أيــلــول عــام 1951
بخط متوازي داخل أضالع الساحـة الداخلية الفسيحة

للمدرسة.
عاون صدحت احلناجر:  بإشارة من ا

ا ا عش غا مليكنـا.. مليكـنا نفديك بـاألرواح ….. عش سا
يا فيصل …… بوجهك الوضاح …

وقفت مع الصف األول بـينما وقف أخـي األكبر مع الصف
الثاني. كان أبي قد إئتمن أخي على حصتي من اخلرجية.
ـديـر بــالـطالب نـزل في وبـعـد أن انـتــهى الـنـشــيـد ورحب ا
الـربع الــبـعـيــد عـني من الــسـاحـة طــالـبــان يـبـيــعـان طـوابع

. تبرعات لفلسط
خطر بـبالي أن أتـبرع ولكن الـفلـوس كانت مع أخي تركت
اإلصطفاف ومشـيت الهوينا حـتى منتصف السـاحة تقريبا
ـا لم يــخـرج الي أخي الــذي بـقـي مـتـســمـرا في مــكـانه.. و

صرخت عليه بأعلى صوتي: تعال نشتري من هذا.
ـعــلـمـ كـســرت الـصــرخـة صـمـت الـصــفـوف وأدهـشـت ا
ـشـرفــ عـلى الــسـاحـة فــهـرع الي أحــدهم وكـان ضـخم ا
الـبنـيـة مـتـوسط الـعـمـر مدور الـوجه غـائـر الـعـيـنـ وأصلع
بعض الشيء كـما أتذكر ومـسك بأذني بقـوة وأرجعني الى
مكـاني مـكررا عـلي في الـطريـق إليه بـصـوت خافت مع كل

قرصة إذن: بابة هذي مدرسة هذا مو عكد (زقاق).
في صــبــيــحـة 14 تــمـوز  1958 كــانت أصــوات الــدبــكـات
والـهــوســات تــشق عـنــان الــسـمــاء في مــركــز احلـلــة عــنـد
ـتـصــرفـيـة خــرجت الى الـشـارع ألســتـفـســر مـر شـبـاب ا
ديـنة سألـتهم ما ذا جرى وصبية يـتراكضـون نحو مـركز ا
قالوا: ثورة ثورة قـتلوا نوري سعـيد قتلوا عـبد اإلله قتلوا
ــلـك. دخــلـت الــدار مـــســرعـــاً ألبـــدل دشــداشـــتي واحلق ا
بالـكرنفـال سألـتني الـوالدة مـاذا كانت تـلك األصوات وإلى
أين أنـت ذاهب كــــررت عــــلــــيــــهــــا
منتشـياً كباقي الـصبية مـا سمعته
جرت حـسـرة طـويـلـة وقـالت: قـتـلتم
فـيـصل? والـله سـتـبـكونـه مـا عشـتم

. كما بكينا احلس
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تزوجت األميرة بـياتريس حفـيدة ملكـة إنكلترا
إليـزابـيث الـثانـيـة وابنـة األمـيـر أندرو اجلـمـعة
رجل األعــــمـــال اإليــــطـــالـي إدواردو مـــابــــيـــلي
موتسي في مراسم خاصـة في ويندسور على
ما أعـلن قـصـر بـاكـيـنـغهـام. وكـان مـقـررا عـقد
هــذا الـزفــاف أســاســا في  29أيـار/مــايــو في
لـنـدن غـيـر أنه أرجئ بـسـبب وبـاء كـوفـيـد-19
من دون حتــديـد مــوعــد جــديـد. وأشــار قــصـر
أقـيـمت ــراسم اخلـاصـة  بـاكـيــنـغــهـام إلى أن ا
ـلـكـية صبـاح اجلـمـعـة في كـنـيـسة ويـنـدسـور ا
ــلـكـة ( 94عـامــا) وزوجـهــا األمـيـر بـحــضـور ا
بـاشرة فيـليب ( 99عامـا) وأفراد من األسـرة ا
ـكافحة للشابـة تماشيا مع توصيات احلـكومة 
ـســتــجــد. األمــيـرة تــفـشي فــيــروس كــورونــا ا
بـيـاتـريس الــبـالـغـة  31 عـامـا هي ابــنـة األمـيـر
ـلــكـة إلــيـزابـيـث الـثــانـيـة أنـدرو ثــاني أبـنــاء ا
وطـلــيــقــته ســارة فـيــرغــوسن. وحتــتل األمــيـرة
ــركــز الــتـاسـع في تــرتـيـب خالفـة بـيــاتــريس ا
العـرش الـبـريـطـاني فيـمـا شـقـيـقتـهـا الـصـغرى
ــركــز الــعـــاشــر. أمــا زوجــهــا يــوجــيــنـي في ا
إدواردو مــابـــيــلي مـــوتــسي ( 37عــامـــا) فــهــو
مستـثمـر عقاري ثـري مولع بـرياضة الـكريكت.
وهو مـطـلّق وأب لطـفل صـغيـر. وتـدور شبـهات
في شأن األمـيـر أنـدرو علـى خلـفـيـة عالقته مع
ـالي األميـركي جيـفري إبـستـ الذي اخلبـير ا
اتهم بـاسـتـغالل قاصـرات جـنـسيـا وأقـدم على
ــاضي. وكـانت االنـتـحــار في الـســجن الـعـام ا
وثائق قضائيـة نشرت في آب/أغسطس 2019
كـشـفت أن ســيـدة تـدعى فــيـرجـيــنـيـا روبـرتس
تؤكـد أنـهـا أقـامت عالقـات جـنـسـيـة مع األمـير
أندرو أجبـرها عـليـها ابـستـ عندمـا كانت في
السابعة عشرة. وبعد تخلي شركات ومنظمات
عن الـتــعــاون مع األمـيــر واحــدة تـلــو األخـرى
ـطـاف في تـشـرين الـثـاني/نـوفـمـبر انـتـهى به ا
 2019 باالنسحاب من احلياة العامة واالبتعاد

عن األضواء.
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مخيـمات لم يسـبق أن صورت من قـبل.وقال ديفـيد برغـمانز
ــلـكي الـبــلـجــيـكي (إن نــيـران اخملـيــمـات هـذه ــرصـد ا من ا
ـكن ـرات مـن الـثـوران الـشــمـسي الـذي  اليـ ا أصــغـر 
رؤيـته مـن األرض).وأضـاف (تـبـدو الــشـمس هـادئـة نــسـبـيـا
لـلـوهـلــة األولى لـكن عـنـد الـنــظـر إلـيـهـا بـدقــة يـتـبـ أن ثـمـة
عــمـلــيــات ثـوران صــغــيـرة أيــنــمـا كــان).وتــثـيــر الــعـواصف
وعـــمــلــيــات الـــثــوران عــلـى الــشــمس
جـزيــئـات مــشـحــونـة جــداً تـؤثــر عـلى
الـكـواكب ال سـيـمـا األرض. لـكـن هذه
الــظــاهــرة تـبــقـى غــيـر واضــحــة رغم
أبـــحـــاث مــســـتـــمـــرة مــنـــذ عـــشــرات
.وكانت أعتى عاصـفة شمسية السـن
ضـربت أمـيـركـا الـشـمـالـيـة في أيـلول
 1859 أدّت إلـى انـــــقـــــطـــــاع اجلــــزء
ـكن األكــبـر من شـبــكـة الـتــلـغـراف.و
لـعـمـلـيــات الـثـوران الـشـمـسـيـة أن تــؤثـر أيـضـاً عـلى أنـظـمـة
الـــرادار والــشــبـــكــات الــراديـــويــة وتــعـــطــيل عـــمل األقــمــار

االصطناعية إال أن هذه التأثيرات القصوى نادرة.

على شبكة فيـسبوك. وتفاقم هذا
الوضع جـرّاء جـائحـة كوفـيد-19
إذ اســــتــــجــــوبت الــــســــلــــطــــات
ئات من مستخدمي الفيتناميـة ا
فـيـسـبـوك بـسـبب مـا نـشـروه في
شــــأن أزمـــة فــــيـــروس كــــورونـــا
وطــريـــقــة إدارة هــانــوي إيــاهــا
وفـق بــيــانــات مــنــظــمــة الــعــفــو

الدولية.

ـــعـــارضــ الـــنــاشـــطـــ عــلى ا
شــبـكــات الـتــواصل االجـتــمـاعي
وإنـزال األحـكـام الـقـضـائـيـة بـهم
مــنــذ تــسـلّم حــكــومــة مـحــافــظـة

السلطة في العام 2016 .
وكشفت منظمة العفو الدولية أن
ـئـة من الـسـجـناء نـحو  10 في ا
الـسيـاسـي فـي فيـتـنام قـابـعون
وراء الـقـضبـان بـسـبب نـشـاطهم

روبرتـسون لـوكـالة فـرانس برس
من األدقّ إطالق تسمـية +متحف
الــبـــروبـــاغـــنـــدا+ (أو الـــدعـــايــة
ـتـحف الـســيـاسـيـة) عــلى هـذا ا
نــظــراً إلى أن الــســلــطـات حتــكم
قـبـضـتهـا عـلى الـصـحـافـة. وكان
صـحــافـيـان يــنـتـقــدان احلـكـومـة
أوقــــفـــا قـــبل مـــدة قـــصـــيـــرة من
سّ بأمن تحف بتهمة ا افتتاح ا
الــبـالد مــا قــد يـــؤدي إلى فــرض
عقوبات قاسية بالسجن عليهما.
وتــفــرض فــيــتــنــام إحــدى أقـوى
درجـات الـرقـابـة في الـعـالم وقـد
صنـفتـها مـنظـمة صـحافـيون بال
ـرتـبـة  175 من أصل حـدود في ا
 180 دولة في هذا اجملال. وقالت
ـتحف تـران تي كيم هوا مديرة ا
ــتـحف تــمـكُّــنـنــا من بـنــاء هـذا ا
يُــظـــهِـــرُ أن حـــريــة الـــصـــحـــافــة

موجودة في فيتنام.
ويــــواصل الـــــنــــظــــام تـــــوقــــيف

{ هــــانــــوي-(أ ف ب)  –دشــــنت
فيتنام اجلمـعة متحفاً عن تاريخ
الـصـحـافـة فــيـهـا عـلى الـرغم من
كـونـهـا حتـظـر وجود أي وسـائل

إعالم مستقلة.
ــتــحف الــذي افــتــتح ويــحــوي ا
الـشـهـر الـفـائت في هـانـوي آالف
الـوثـائق واألغــراض الـتي يـعـود
تـاريــخـهــا إلى الـعـام  1865 فـمـا
بـعــد وخـصـوصـاً إلـى مـرحـلـتي
االســتـــعــمــار الــفــرنــسي وحــرب
فــيـــتــنــام مــنــهــا مــقــاالت وآالت

تصوير وآالت كاتبة.
ـتـحف ولـيس في أي مــكـان في ا
أي إشارة إلـى أن وسائل اإلعالم
ـنــوعـة من الــنـظـام ــسـتـقــلـة  ا
الــشـيــوعي الــذي يــفـرض رقــابـة
مشـددة علـى الصـحف ومحـطات
التلـفزة. وقال مـساعد مـدير قسم
آسيـا في منـظمـة هيـومن رايتس
ووتش غـــيـــر احلـــكـــومـــيــة فـــيل

ـسـبــار األوروبي-األمـريـكي { بــاريس (أ ف ب) - أرسل ا
لتقطة للشمس سوالر أوربيـتر اخلميس صوراً هي األقرب ا
في إطـار مـهــمـة لـدرس الـعـواصف وعـمــلـيـات الـثـوران عـلى
سـطـحـهـا والـتي قـد تـؤثـر كـثـيـراً عـلى األرض. وكـان سوالر
أوربيتـر التابع لوكالة الفضاء األوربية انطلق من قاعدة كاب
كانافـيرال في فلـوريدا في شبـاط/فبرايـر وأكمل أول حتليق

ــاضي له فــوق الـــشــمـس الــشــهـــر ا
مرسالً صـوراً غيـر مسـبوقـة لظـواهر
قريـبة من سطحـها.وقال دانـييل مولر
من مشـروع سوالر أوربيتر في وكالة
الـفـضـاء األوروبـيـة (تـتـجـاوز الـصور
األولى تـوقـعـاتـنـا).وأضـاف (نـرى من
اآلن مــؤشـرات إلى ظـواهـر لم يـسـبق
لــــنـــا رصـــدهــــا بـــهـــذه الــــدرجـــة من
الـتـفـصيـل من قبل).وأكـد (هـذا يـعزز

ثـقتنـا بأن سـوالر أوربيتـر سيـساعـدنا على الـرد على أسـئلة
عــمــيــقــة حـول الــشــمس).وفـي هــذا اإلطــار رصـد الــفــريق
عـشرات من عـملـيات ثـوران شمـسيـة صغـيرة سـميت نـيران
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وتــنــتـشــر في الــصــحف الـهــنــديـة
إعـالنـات لــزيــجــات مــدبــرة تـطــلب

فتيات ببشرة ناصعة البياض.
تـضع سيما وهي عاملة منزلية في
سن  29 عـــــامــــا في نـــــيــــودلــــهي

مـسـتـحـضر فـيـر أنـد لـفلي مـنـذ 14
سـنـة شـأنـهـا في ذلك شـأن جـمـيع
الـنسوة في عـائلتـها وحتى ابـنتها
الـــبــالــغــة  12 عـــامــا. وهي تــقــول
عــــــنـــــدمــــــا أشـــــاهـــــد اإلعـالنـــــات
ــسـتـحـضــرات تـبـيــيض الـبـشـرة
يـبــدو لي أنـهـا مـنـتـجـات جـيـدة إذ
إنــهـــا تــظــهــر أن الــنــاس يــجــدون
وظــائف ويــتــلــقــون طــلــبـات زواج
عـــنــدمــا تــصـــبح بــشــرتـــهم أكــثــر
ــنـحى بــيــاضــا. وقـد تــعــزز هــذا ا
بـفــعل االسـتـعـمـار الـبـريـطـاني في
الـهند لكن اساتـذة جامعي يرون
أنه يـرتـبط بـصـورة قـوية بـالـنـظام
الــطــبـقي الــتــقـلــيـدي الــذي يــحـكم
اجملــتــمع في هـذا الــبــلـد الــعـمالق

الذي يعد  1,3مليار نسمة. 

عــبــارات فــاحت وأبـيض. وبــضــغط
من حـــركــة حــيــاة الـــســود مــهــمــة
اتــخــذت مــجــمــوعــات عــمالقــة في
الـقـطاع بـينـها لـوريال وجـونـسون
أند جونسون تـدابير مشابهة. غير
أن مـعارضات الـتميـيز على أساس
درجــة بــيــاض الــبــشــرة في آســيـا
ـبــادرات التــقـضي يــرين أن هــذه ا
ــتــمــثــلــة ــشــكــلــة ا عــلـى جــذور ا
ـتـجـذرة في بــاألحـكـام الـنـمـطــيـة ا
الـنفوس. وفي الهـند بشكل خاص
يـربط لـون الـبشـرة الـفاحت بـالـثراء
واجلـمـال خـصـوصـا لـدى الـنـساء.
وتـقول تـشاندانـا هيران ( 22عـاما)
لــــوكـــالـــة فـــرانـس بـــرس الـــنـــاس
يـــؤمـــنـــون بـــأن األشـــخـــاص ذوي
الــبـشـرة الـداكـنــة لن يـنـجـحـوا في
احلـــــيــــاة . وقـــــد ســــاهـــــمت أفالم
بـولـيـوود في تـرسـيـخ هـذه األفـكار
ـمـثالت غـالـبـا ما الـنـمـطـية إذ إن ا
يـكنّ من أصحـاب البشـرة الفاحتة

كذلك األمر في اإلعالنات.

هـذه الــشـابـة عـريـضـة إلـكـتـرونـيـة
ضـد مستحـضر تفتيح الـبشرة فير
أنـد لـفـلي من مـجـمـوعة يـونـيـلـيـفر
جــمــعت عــشــرات آالف الــتـواقــيع.
وسـجلت الطالبة نصرا أول الشهر
الــــفــــائت إثــــر قــــرار اجملــــمــــوعـــة
ــــتـــــخــــصــــصــــة فـي صــــنــــاعــــة ا
مــسـتـحــضـرات الـتـجــمـيل تــغـيـيـر
أســمــاء مــنـتــجــاتــهــا الـتـي حتـمل

{ نــيــودلــهي- (أ ف ب)  –بــعــدمــا
ســئـمـت من نـصــائح اآلخـرين لــهـا
بـتـبـيـيض بـشـرتـهـا خالل الـصـغر
تـكافح الـطالبـة الهنـدية تشـاندرانا
هـيـران حالـيا ضـد الهـوس السـائد
لـدى اآلسـيـويـات بـتـفـتـيح الـبـشرة
وهي بــاتت أكــثــر تـصــمـيــمــا عـلى
ـية مـوقـفـها بـعـد التـظـاهـرات العـا
ـناهـضة لـلعـنصـرية. وقـد أطلقت ا

فيما أعلنت فرقة سيرك دو سوليي
الـكندية اخلمـيس أنها وافقت على
عـرض شراء من دائنيـها ما يشكل
ـزاد نــقـطــة انـطالق لـبــيـعــهـا في ا
قـبل بعد وضـعها الـعلـني الشهـر ا
حتـت حمايـة قضـائية من اإلفالس.
ويــنص االتـفـاق مع الـدائـنـ عـلى
اســــتــــحــــواذ هـــــؤالء عــــلى كــــامل
مـوجـودات (الـشـركـة) تـقـريـبا وفق
بـيـان أصـدرته الـفـرقـة الـتـرفـيـهـيـة
الــشــهــيــرة. ويــحل االتــفــاق مــحل
عـرض للشـراء أبرمه السـيرك الذي
يـتـخذ في مـونتـريال الـكنـدية مـقرا
لـه نـــهـــايـــة الـــشـــهـــر الـــفـــائت مع
مـسـاهمـيه احلـاليـ في صـندوقي
تـي بي جي األمـــيـــركـي وفـــوســون
الــــصـــيــــني فــــضال عن صــــنـــدوق

الودائع واالستثمار في كيبيك.

هـذه األمـوال في مـضاربـات خـطرة
في الــبــورصــة فــيــمــا بــذّر مــئـات
اآلالف مـن الــدوالرات في كـــازيــنــو
فـنـدق بـيالجـيـو وغـيـره من نوادي
ـــيـــســـر في الس فـــيــغـــاس خالل ا
عــطـلـة األسـبـوع الــفـائت. وتـنـدرج
الـقروض التي حصل عليها غروف
ـوجب برنامج حـماية الراتب في
إطــار بـرنـامج إعـانــات بـقـيـمـة 2,2
ـــســـاعـــدة ماليـــ مـــلــــيـــار دوالر 
األمــيـركـيـ الـذيـن يـعـانـون اآلثـار
االقـــتــصـــاديــة لــتـــفــشـي فــيــروس
ــــســــتــــجــــد. وأفــــادت كــــورونــــا ا
الــسـلـطــات بـأن مــارنل الـذي الـذي
مُـنِعَت تخلـيته بكفـالة ويفترض أن
ـــثل أمـــام احملـــكـــمـــة اخلــمـــيس
ـقـبل يـواجـه عـقوبـة الـسـجن 30 ا
ـصـرفي. عـامـاً بـتـهـمـة االحـتـيـال ا

{ لــوس اجنـلـيس- مــونـتـريـال -أ
ف ب)  –أوقفت السلطات في والية
كـالــيـفـورنـيـا األمـيـركـيـة اخلـمـيس
رجـالً اسـتـخـدم في ألــعـاب الـقـمـار
فـي الس فـيـغــاس قـسـمــاً من مـبـلغ
تــسـعـة ماليــ دوالر هـو مـجـمـوع
إعــانــات حـصل عــلـيــهــا من طـريق
واجهة االحـتيال على أساس أنها 
آثــار جــائــحــة كــوفــيـد-19 . وكــان
أنـدرو مـارنل ( 40 عـامـاً) وهـو من
ســكــان بــيــفــرلـي غــروف اجملـاورة
دينة لوس أجنليس قدّم عدداً من
الـطلبات لالستحصال على قروض
ذات صــــلـــة بــــاجلـــائــــحـــة وجنح
بـالـفـعل في احلـصـول عـلى مـالي
الـــدوالرات من صــنــاديـق بــرنــامج
حـــمــايــة الــراتب. وأوضح االدّعــاء
الـعام أن غروف استخدم قسماً من
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{ نــيــويــورك-(أ ف ب)  –بــيــعت
أكــثـــر من  950 ألف نـــســخـــة من
كتاب جديد عن الـرئيس األميركي
دونالـد ترامب كـتبـته ابنـة شقـيقه
في الــــيـــــوم األول من طـــــرحه في

تحدة. أسواق الواليات ا
ويقـدم كـتـاب تـو مـاتش أنـد نـيـفر
ا يـنبغي وغـير كاف إناف أكثـر 
أبدا: كـيف صنـعت عائـلتي أخـطر
رجل في الــعــالم? الــذي ســتــنــشـر
نـســخـته الــفــرنـســيـة في تــشـرين
األول/أكتوبر دونـالد ترامب على
أنه مـريـض بـالــكـذب وشــخـصــيـة

نرجسية.
وتتّهم مؤلفـة الكتاب ماري ترامب
وهي طـبــيــبـة نــفــسـيــة الــرئـيس
األميـركي بأنـه ساهم في إضـعاف
والــدهــا فــريــد تـــرامب جــونــيــور

شــقــيـق دونــالــد تـــرامب. وتــوفي
فريد وهو الشقيق األكبر لدونالد
تـرامـب في الــعـام  1981 عــنــدمـا
كان يـبـلغ  42 عـامـا بـعـد تـعـرضه
لـنــوبـة قــلـبــيــة ربـطــتـهــا عـائــلـته
بــإدمـــانه الـــكـــحـــول مــنـــذ عـــشــر
ســنــوات. وكــان فـــريــد جــونــيــور
يعـيش حتت ضـغوط أسـرته التي
دفعته للعـمل مع والده في تطوير
العقـارات في ح كـان يطمح إلى
أن يـصـبح طـيــارا. ويـعـد الـكـتـاب
أول وصف غـيـر مـؤات بــالـنـسـبـة
لـــلــــرئـــيس مـن قـــبل شــــخص من

عائلته.
وبـيــعـت الـنــسخ الـ 950 ألـفــا في
ــا فــيــهـا الــطــلــبـات يـوم واحــد 
سبقة بـاإلضافة إلى اإلصدارات ا
الـصــوتــيـة والــرقـمــيــة وهـو رقم

ـون أند قيـاسي لـدار الـنـشـر سـا
شوسـتـر وفق ما أعـلـنت الدار في
بــيــان األربـــعــاء. ووصف الـــبــيت
األبــــيض الــــكـــتــــاب بــــأنه مــــليء
باألكـاذيب تغـذيه مـزاعم ال أساس

لها.
ويـذكـر أن روبـرت تــرامب شـقـيق
آخـر لـلــرئـيس جلـأ إلـى الـقـانـون
ـــنع نـــشــــر الـــكـــتـــاب لـــكن دون
جـدوى. وطـلـبت الــدار طـبع نـسخ
إضافـيـة مـا سيـجـعل عـدد الـنسخ
ـطــبـوعـة  1,15مـلــيـون لــلـسـوق ا
األمــيــركـــيــة وحــدهـــا. ويــتــصــدّر
الـكــتــاب قـائــمــة مــبـيــعــات مـوقع

أمازون في كندا وأستراليا.
الى ذلـك أزيــــــلت الــــــصــــــورتـــــان
الرسمـيتان لـلرئيـس األمريـكي
السـابـقـ بـيل كلـيـنـتـون وجورج

بوش االبن الـلتـان عرضـتا سـابقا
في قــاعــة مـدخـل الـبــيت األبــيض
ــكن أن يــراهــمــا دونــالــد حــيث 
تـرامب يـومــيـا وعـلّـقــتـا في غـرفـة
قر الرئاسي غير مستخدمة في ا
كـــمــــا أوردت شـــبــــكـــة سي إن إن
اجلمـعة. ووفـقا لـلقـناة األمـريكـية
الـتي اسـتـنـدت إلى أقـوال الـعـديد
من الشهـود استبدلـت الصورتان

بلوحـت لـرئيسـ جمـهوري 
انتخابهما قـبل أكثر من قرن هما
ولـيـام مـاكــيـنـلي الــذي اغـتـيل في
الــعــام  1901 وثــيـــودور روزفــلت
الذي خـلـفه. وفي الـبـيت األبيض
تــفــرض الـــتــقــالـــيــد إبــراز صــور
الرؤساء األخـيرين أمام الـضيوف
ـنـاســبـات الـرسـمــيـة.وكـانت في ا
تـــلـك هي احلـــال فـي الـــثــــامن من

تـــــمــــوز خـالل زيـــــارة الــــرئـــــيس
كسيـكي أندريس مانـويل لوبيز ا
أوبــرادور.لــكن بــعـــد ذلك نــقــلت
الـلــوحـتـان الــلـتــان تـمــثالن بـيل
ـوقراطي من 1993 كلـيـنتـون د
إلى  2001 وجورج دبـليـو بوش
(جمهوري من  2001 إلى 2009
إلى غــــرفــــة طــــعــــام نــــادرا مـــا
تستخدم وال يدخلها عادة زوار
بارزون.ولم يرد الـبيت األبيض
اجلمـعـة على اسـتـفسـار وكـالة
فرانس برس. وأشارت سي إن
إن إلى (أن الــــرئـــيـس تـــرامب
كــان يــرى الــصــورتــ مــرات
عـدة في الـيـوم عــنـدمـا يـنـزل
من مـنـزله اخلـاص أو عـنـدما
يــســتــقــبل ضـــيــوفه في تــلك

الردهة).
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{ نــيـويــورك (أ ف ب) - اسـتــقــطـبت
شـبـكـة نتـفـلـيكس الـعـمالقـة في مـجال
الـبث الــتـدفـقي  10,1ماليـ مـشـتـرك
جديـد في الربع الثاني مـن العام غير
أنـهـا تـوقـعت تـبـاطـؤا في الـنـمـو خالل
الـربع الـثــالث بـفـعـل تـخـفـيـف الـقـيـود
رتـبطـة بوباء كـوفيد-19 ومـنذ مطلع ا
ــنــصــة في الـــعــام اجلــاري جــذبـت ا
اجملـموع أكثر من  26 مـليون مـشترك
ـــدفــــوعـــة جــــديـــد فـي خـــدمــــاتـــهــــا ا
ـنوعة خصـوصا بفـضل مضـامينـها ا
ــــؤلـــــفــــة من آالف الـــــســــاعــــات من ا
الـــبـــرمـــجـــة في مـــرحـــلـــة أرغـم وبــاء
اليـــ عــلى كـــوفـــيـــد- 19 خاللـــهــا ا
مالزمــة مـنـازلـهـم. ويـوازي هـذا الـرقم
ـشـتـرك اجلـدد لـسـنة تـقـريـبا عـدد ا
 2019 بـرمّتهـا والذي بلغ  28مـليـونا
بــحـسـب نـتــفـلــيــكس الـتـي بـاتت تــعـد
 192,95مــلـــيـــون مـــشــتـــرك.غـــيــر أن
الشـركة أشـارت إلى أن الـنمـو يشـهد
وازاة تراجع كمـا هو متـوقع تباطـؤا 
وطأة الـصدمـة األساسيـة لكـوفيد-19
ـسـتـهـلـكــ وتـخـفـيف الـقـيـود عـلى ا
ـشـتـرك مـتـوقـعـة أال يـتـخـطى عـدد ا

اجلــــــدد فـي الـــــربـع الـــــثــــــالث الـ2,5
ملـيون.وسجل صافي أرباح نـتفليكس
ارتفاعا فاق الضعف في الربع الثاني
لـيـصل إلى  720 مـلـيـون دوالر. كذلك
ـئة ازداد رقم أعـمالـهـا بنـسـبة  25 بـا
لــيــســجل  6,15 مــلــيـارات دوالر أي
ـــتــــوقع (6,08 أكــــثــــر بـــقــــلــــيل مـن ا
مــلــيــارات). وأشــارت اجملــمــوعــة إلى
أنـــهـــا ســـتـــســـتـــأنف بـــهـــدوء إنـــتـــاج
ــضــامــ في الــعــالم مع مــشــاريع ا
خـصـوصـا في آسـيـا وبـعـض الـبـلدان
األوروبــيــة. وقـــد أعــادت نــتــفـــلــيــكس
حتــــريك إنـــتـــاجــــهـــا لـــفـــيــــلـــمـــ في
كـالـيـفـورنيـا وعـمـل آخـرين من أفالم
ــتـحـركـة في أوريـغـون.لـكن الـرسـوم ا
نـتــفـلــيـكس لــفـتت إلـى أن االجتـاهـات
احلـــالـــيــة عـــلى صـــعـــيــد اإلصـــابــات
اجلـديـدة تـزيــد من الـضـبــابـيـة بـشـأن
تحدة. شاريع في الواليات ا ا
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