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ـكـتب االعالمي لـلوزارة في إشـعار إن ا
تـقاعدين لشهر ـالية اطلقت رواتب ا (ا
كــانــون االول)  من دون ذكـر مــزيـد من
الـتفاصيل. فيما باشر مصرف الرافدين
ـقـاعـديـن بـعـد تـلـقـيه بــتـوزيع رواتب ا
صرف في بيان اشعار الوزارة . وقال ا
ــنـتــشـرة في بــغـداد امـس ان (فـروعه ا
تـقاعـدين عبر بـاشرت بـصرف رواتب ا

ادوات الــدفـع االلــكــتــروني). واعــلــنت
باشرة بتوزيع الرواتب حكومة إقليم ا
ــوظــفـ بــدءا من الــيــوم .وقـال بــ ا
رئـيس وزراء االقليم مسرور البارزاني
خـالل جلسة مجـلس الوزراء امس (كنا
عـلى اتـصال بـرئيس الـوزراء مصـطفى
الـكاظـمي ومجـلس الوزراء خالل األيام
األخـيــرة ووعـدنـا بـحل مـسـألـة إرسـال

ـقبـلة) الـرواتب خالل األيـام القـلـيلـة ا
الفـــــتـــــا الى انه (إذا لـم تـــــصل رواتب
االقـليم من بغـداد في الوقت احملدد ألي
ســـبب من األســبـــاب فــإن كــردســتــان
ســتـوفـر الــنـقص لــلـوصـول إلـى مـبـلغ
الــرواتب اخملــصـصــة  ومن ثم ســيـتم
ســداد أمـوال بـغـداد بـدالً من الـقـرض)
مـؤكدا انه (سـيتم تـوزيع الرواتب بدءا

مـن الـيــوم اخلــمــيس). وعــقــد مـجــلس
وزراء إالقــلـــيم جــلــســتـه االعــتــيــاديــة
برئاسة البارزاني  عرض خاللها نائب
رئـــيس اجملـــلس قــوبـــاد الـــطــالـــبــاني
مــشــروع مــراجــعـة وتــنــظــيم الــرسـوم
ـقـدمـة ـســتـوفـيـة مـقـابل اخلـدمـات ا ا
داعـيا إلى اإلسـراع في إرسال البـيانات
اخلـاصة بالـنفقـات واإليرادات اخلاصة
بــكـافـة الــوزارات إلى الـلـجــنـة الـعــلـيـا
بــهـدف إعـادة تـنـظـيــمـهـا. وفي الـفـقـرة
األخـيـرة من االجـتـمـاع عـرضـت وزيرة
الـعمل والشـؤون االجتمـاعية كـويستان
ـخـصـصات مـحـمـد مـشـروعـاً خـاصـاً 
ذوي اإلعــاقـة واالحـتـيـاجـات اخلـاصـة
وقــد صـوّت عــلـيه اجملــلس بــاإلجـمـاع.
ـفـاوضــات بـ اجلـانـبـ وتــتـواصل ا
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حتى الولئك الذين يسلمون بأن قسما من االنظمة السياسية تبقى
صدر ما بـقيت االزمات اقول بكل ثـقة ان مداومة الركـون لهذا ا
للـسيطرة عـلى الشرعيـة لن يستـمر طويال و لن يخـلف اال تراكما
من الضـرر على الـدولة و اجملـتمع وبعـض ثروات فرديـة غالـبا ما
الحقة القضائية الـتي تشرع بها االنظمة يجري تـهريبها مخافـة ا

. البديلة لتقيم شرعيتها على بقايا النظام القد
سـتقبل الداعي للـتفـتيش عن دروس بـعيـدة عن مجـتمـعنـا لفـهم ا
فتـجربـتنـا العـراقيـة شاهـد عدل عـلى اجلانب اخملـطيء من النـظام
السابق فقد جرى االخذ بظالل االزمة لتكون باعثا للمارسة التي
اعتـمدت القوة وسيلـة في التعامل مع االخرين و الـتحايل شعيرة
لاللـتـفـاف عـلى تـنـفـيـذ الــشـعـار الـدعـائي لـلـتـقـدمـيـة و الـوحـدة و
الـتـاريخ سـبــبـا لـلـوصـول الى خـلق و حتـريك خـصـومـات انـدثـرت

حتت التراب وماذا كانت حصيلة تلك الثالثة?
اوال - حـرق ألجـيـال بـأغـلب ابـنـائـهـا مع افـتـتـاح عـهـد االنـقالبـات

العسكرية.
ثانـيا - حتـزيب اجملـتمع عـلى مفـاهـيم ابعـد ما تـكـون عن احلزبـية
السـليمة و اقرب ما تكون للتحشيدات الصدامية التي افضت الى
تـرويع الـســلم اجملـتـمــعي و بـأدوار مـتـكــررة يـلـعب فــيـهـا كل مـرة
خصم مـا دور القاتل و يكون فيها اخلصم القد و عموم الشعب

فروض عليه دور الضحية. هو ا
ثالثا - انحسار سلطة القانون العادل.
رابعا - خسران احلكم لثقة الناس به.

خامسا - خسران احلكم لثقة اجملتمع الدولي بالقائم عليه.
سـادســا - حتـول احلـالـة الـى ظـاهـرة مـثـل الـفـسـاد و الــتـخـلف

مارسات العقدية. لصالح العنف و اجلهل في ا
غريب ان يـبقى االنـسان في مـرحلـة فهـمه للـصواب و ابـرامه ألمر
خاطيء و يـقينا ان النـقاط الستـة لم حتتف من مجتمـعنا العراقي
و تــركــزت فـيـه مــنـذ 1958 واحــد اســبــاب تالزمــهــا مـع الــعــهـد
اجلمـهوري هو  تقـد نظام بال مضـمون جمهـوري حقيقي و كان
التـركيز يزداد و يخف و لكـنه ال يتالشى وشيئا فـشيئا تراجعت
ـنـجـزات ومنـهـا الـسـيـادة صارت الـوصـايـة االقـلـيمـيـة مـفـخرة و ا
عـنـوانا لالسـتـقواء عـلى تيـارات فـكريـة و سـياسـية و قـبـلهـا شعب
بـأكـمـله يـواجه تـهـديـدا وجـوديـا قـد يـكـون هـو االخـطـر مـنـذ قـيـام
احلـكم الـدسـتـوري سـنة 1921 فـخالل مـائـة سـنـة كُتـب اكثـر من
دستـور و شُرع اكثـر من قانون داخـلي و تبدلت الـدولة وهويـتها
ـجـتـمع عـلــيـهـا رعـايـته ال اكـثـر من مـرة مـحــدثـة هـزات عـنـيـفــة 

تصديره ليكون الجئا او متطرفا او معدما.
ـزاجـيـة الـسـيـاسـيـة ان لم تـعـرف حـدودهـا وفق مـبـدأ انـتـهاء ان ا
احلـريـة عـنـد بدء حـريـة االخـر فـعـليـهـا ان تـتـوقع كل ردود الـفعل
الـتي قـد ال تـنبـهـهـا لـتعـود الى مـحـلـهـا فحـسب بل قـد يـكـون الرد
اعنف بـحيث تـزال من الواقع لتـذهب الى صفحـات التاريخ فـيقال

عنها" كانت هناك سلطة".
ـستـقـر للـعـراق هـو القـانـون الذي كـان اجـدادنا اول من البـديل ا
عرفـتهم ان لـلعـدالة مكـانتـها االساس نحـتوه ليـسبـقوا االخريـن 
في اقامـة و استـقرار االنـسان خـليـفة في االرض افـهل يجوز ان

يكسر االحفاد افضل ارثهم?
بـ بـغـداد و اربـيل مـسافـة ال تـزيـد عن بـضع مـئات كـيـلـومـترات
كانت تـشهد قبال حروبا و هدنات راح فيها االلوف فقط ألن اكثر
من حاكـم اراد قولـبـة شـعب بـحسـب مزاجه فـتـارة النه عـسـكري
توهـم ان الكل جـنود يـقودهم حـيث يشـاء و اخرى سـياسي وان
شعبـا بكامـله يجب ان يكـون منتـميا له يغـذيهم بعـقائده لـيكون هو
رمزا في مشروع لم يتالش بل تالشت الزعامة النها ليس حقيقة
ومرة يـعود سيف العقوبات االقتـصادية و مصادرة منابر احلديث
لتـكرار نفس االبجـدية السـياسية لـلنظـام السابق و لـكن بتلفظ من
شفـاه تدعي انهـا ابنـة دين الله كأنـها لم تـقرأ قول الـله تعالى" قُلْ
هَلْ نُـنَـبِّـئُـكُمْ بِـالْـأَخْـسَـرِينَ أَعْـمَـالًـا الَّـذِينَ ضَلَّ سَـعْـيُـهُمْ فِـي الْـحَـيَاِة
ا في هُمْ يُـحْسِـنُـونَ صُنْـعًا ??و اكـثرهـا ا الدُّنْـيَـا وَهُمْ يَحْـسَـبُونَ أَنـَّ

النفس ان يجري احلفاظ على العداء للتربح االنتخابي.
ـفـيــد لـلـشـعب عن درايـة اكــتب ان من يـريـد ان تــقـد الـبــديل ا
قـدوره ذلك وان كان صعـبا لكـنه ليس مسـتحيال ذلك ان ازالة
اثار اخـطاء قرابة السبعة عشر عامـا لوحدها ليست هينة فاالخذ
ـدرك لـلـتـوازن ـنـتج ا بـالـقـانـون و االفـادة من الــعـقل الـسـيـاسي ا

. كفيالن بتجربة تقدم االفضل من خيار دوام التأز
فاضل ميراني

قراطي الكردستاني. كتب السياسي للحزب الد { سكرتير ا
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ـهـد تـمـهــيـدا لـتـأطـيـر اتـفـاق جـديـد 
ــوازنــة  عـبــر وضع الــطــريق القــرار ا
ركز واالقليم فـقرات تنظم العالقة ب ا
الـية االخرى بـشأن الـنفط وااليـرادات ا
والســـــيــــمـــــا ان هــــنـــــاك من يــــرى ان
ـسـؤولـ في كـردسـتـان لـم يـتـعـهدوا ا
ـبـرم مـنذ بـالـتـزاماتـهم جتـاه االتـفاق ا
سـنـوات الذي يـفضي بـتـسلـيم جزء من
ـبـاع من خالل االقـلـيم واردات الــنـفط ا
الـى بغداد الى جانـبي ايرادات الكمارك
ـنـافـذ احلـدودية. واعـلن الـطـالـباني وا
عن ارسـال االقليـم وفد الى بغـداد قريبا
ــفـاوضـة احلــكـومـة االحتــاديـة بـشـأن
ـلـفات الـعالـقة. ودعـا النـائب منـصور ا
الـبعيجي  احلكومة الى ارسال موازنة
ـقـبل بـاسـرع وقت الى مـجـلس الـعـام ا
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الــنــواب فــيــمــا اشــار الى ان تــأخــيـر
إرسـالـها سـيـعيـد ازمـة الرواتب ويـؤثر
عـلى اقتصـاد البلـد. وقال البـعيجي في
بـيـان امس إن (الـوضـع الـعـام لـلـبـلد ال
يــتـحــمل تـأخــيـر اقــرار مـوازنــة الـعـام
ـقبل والسيما ان العام احلالي لم يتم ا
وازنـة لـذلك علـى احلكـومة فـيه اقـرار ا
ماطلة وازنة وعدم ا ان تـقوم بارسال ا
ـالـيـة بـتــأخـيـرهـا) مـبـيـنــا (الـلـجـنـة ا
حتـتـاج مـا ال يقل عن 60 يـومـا لـدراسة
نع ـوازنة الننا داخل مـجلس النواب  ا
إي هـدر باألمـوال وسنـعمل عـلى تـمرير
مـوازنة تراعي حقوق جميع احملافظات
بـالـتـساوي وحـسب الـنـسب الـسكـانـية
واحملــرومــيــة لـهــذه احملــافــظــات الـتي

عانت الكثير).
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(ظـــروف إنــتــشــار جـــائــحــة كــورونــا
فـــرضت قـــيــوداً جـــديـــدة لــيـس عــلى
الــعـراق فـحــسب بل عـلـى دول الـعـالم
أجـمع) الفـتـا الـى ان (عـقـبـات جـديدة
ظـــهــرت تــقـــوّض جــهــود احلـــكــومــة
ـا الــعـراقــيّــة في إعـادة الــنـازحــ 
سـبّبَ قـلـقاً لـدى احلـكـومة وشـركـائـها
ـنظـمات الـدوليّة انـحة وا من الـدول ا
ـعنيّة بشأن الظروف اإلنسانية التي ا
يـــعــيـــشــهـــا الـــنــازحـــون) وتــابع ان
مكن (احلكومة ملتزمة بتوفير الدعم ا
لـــلــمــنــظـــمــات والــوكـــاالت الــدولــيّــة
.( عـنيّـة بدعم الـنازح ـتخـصصـة ا ا
وحـــضــر اإلجــتــمـــاع الــتــشـــــــــاوريّ
ــثــلي  14 دولــة ومــدراء الــوكـاالت
ـعنـيّة بـشؤون ـتخـصصـة ا الـدولـيّة ا

. الالجئ

الـتخـطيط خـالد بتّـال ووزيرة الـهجرة
ــــهـــجـــريـن إيـــفـــان فــــائق ووزيـــر وا
الداخليّة في إالقليم ريبر أحمد ونائب
ـتـحـدة لـلـشـؤون األمـ الـعـام لال ا
ناقشة اإلنـسانيّة إيرينا فوياشكوفا  
مـوضـوع عـودة النـازحـ الى مـناطق
ســـكـــنـــاهـم االصـــلـــيـــة) واضــاف ان
(االجـــتـــمــــاع اســـتـــعـــرض تـــقـــاريـــر
ـنـظـمات ـثـلي ا ومـؤشّـرات من قـبل 
والـــوكــاالت الـــدولــيّـــة تــعـــنى بــواقع
الـــنـــازحــ وأهـم اآللــيـــات والـــسُــبُل
لـــدعـــمــهـم). بــدوره  رأى حـــســ ان
(مــسـألـةَ عـودة الـنــازحـ إلى مُـدنـهم
بــشــكلٍ آمـن وتـوفــيــر أفــضلِ الــسُــبُل
لــتــحــقــيق هــذا الــهــدف هي أولــويـة
لـلحـكومـة العراقـيّة الـتي تعـمل علـيها
بـــشــكلٍ جـــديّ ومــدروس) مــؤكــدا ان

واألمـن الــوطــنـي وشــرطــة الـــكــمــارك
دني حـيث  الكـشف على والـكمـرك ا
احلـاوية من قـبل اللـجنـة وتأكـد صحة
ــعـلـومـات الـواردة وضـبط احلـاويـة ا
والـتي بداخلها مـادة معسل االركيلة)
وتــابع انه ( خـتم احلــاويـة بـاخلـتم
الــكــمــركي واحــالـتــهــا وفق مــحــضـر
اصــولي الى مــركــز شــرطـة الــكــمـارك
لـغرض أحـالتـها إلى قـاضي التـحقيق
اخملـتص التخـاذ االجراءات الـقانـونية
الالزمـة بحـقها). عـلى صعيـد اخر اكد
وزيــر اخلـارجـيـة فــؤاد حـسـ وجـود
عـقبات جديدة تقوّض جهود احلكومة
فـي إعـادة الــنــازحــ الى مــنــاطـقــهم
األصـلـية. وقـال بـيان امس ان (حـس
تــرأس إجــتـــمــاعــاً تــشــاوريّــاً يــعــنى
بـالـنـازحـ داخـلـيـاً وبـحـضـور وزير

الـى اجلـــهــــات اخملـــتــــصـــة الكــــمـــال
اإلجــراءات الـقــانـونــيــة بـحــقـهم). من
ـنـافـذ جـهــة اخـرى  ضـبـطت هـيـئـة ا
نع اسـتـيـرادها في احلـدوديـة مـواد 
مـنـفـذ مـينـاء أم قـصـر األوسط.وذكرت
الـهـيئـة في بيـان تلـقته (الـزمان) امس
ـعلومـات الواردة إلى انـه (بناءً عـلى ا
ـنافذ احلـدودية منـفذ ميـناء ام قصر ا
األوسـط في الـــــبــــصــــرة مـن جــــهــــاز
اخملــابــرات الــوطـنـي الـعــراقي تــفــيـد
بــوجـود حـاويــة مـخــالـفـة لــلـضـوابط
داخـل احلـــرم الــــكــــمــــركي حتــــتـــوي
بـداخلهـا مادة معـسل اركيلـة ال يسمح
بــاســتــيــرادهـا الــتــزامــا بــالـضــوابط
والـتعليمات النـافذة ومعدة للتهريب)
الفـتــا الى (تـشـكـيل جلـنـة من مـديـريـة
ــنـفــذ واالســتـخــبـارات واخملــابـرات ا

شـؤون السيـطرات والطـرق اخلارجية
فـي سـيــطــرة الـنــاي تــمـكن مـن ضـبط
ثالث شــاحـنـات مـحـمــلـة بـاحملـاصـيل
ــمـنـوعـة مـن االسـتـيـراد) الــزراعـيـة ا
مـؤكـدا (اتـخـاذ اإلجـراءات الـقـانـونـيـة
وتـسلـيم الشـاحنـات مع سائـقيـها الى
اجلـهـات اخملـتـصـة إلكـمـال اإلجراءات
الــتــحــقــيــقــيــة). والــقى جــهــاز االمن
الــوطــني في الــبــصــرة الــقـبـض عـلى
عــصـابـة تـتـاجــر بـاحلـبـوب اخملـدرة .
واوضـح بيان امـس ان (مفـارز اجلهاز
تـمكنت من القاء الـقبض  على عصابة
تــــتــــكـــون مـن ثالث افــــراد تـــتــــاجـــر
بـاحلـبوب  اخملـدرة في الـبصـرة حيث
ضـبـط بحـوزتـهم 2350 حـبـة بـأنـواع
ؤثـرات العـقلـية مـختـلفـة من حبـوب ا
ـتـهـم اخملـدرة  حـيث تـمت احـالـة ا

احلـــيـــويـــة الـــتي تـــخص الـــتـــعــاون
الـــعـــســكـــري وبـــقــيـــة اجملـــاالت بــ
) مـبـيــنـا ان (رئـيس اركـان اجلــانـبـ
اجلـيش اشاد بـالدور الـكبيـر للـممـلكة
ــتـحـدة فـي تـقـد الــدعم والـتـدريب ا
لـلـقـوات االمـنـيـة). بـدوره  ثـمن وزيـر
سـلـحة الـبريـطـانيـة (قدرات الـقـوات ا
ــســتــوى الــذي اجلــيـش الــعــراقي وا
وصل الــيه كـقـوة كـبـيـرة بـ جـيـوش
ــتــطــورة) مــؤكــداً (الــتــزام الــعــالم ا
ــواصــلــة الـدعم ــتــحـدة  ــمــلـكــة ا ا
ـساعدة للـقوات العراقـية في مجال وا
الـــــــتـــــــدريب وكـــــــسـب اخلـــــــبــــــرات
واالســـتــشـــارة). وفي ديـــالى  افــادت
الـشرطة بضبط ثالث شاحنات محملة
ــمـنـوعـة من بــاحملـاصـيل الــزراعـيـة ا
االسـتـيـراد. وقال بـيـان امس ان (قسم

امـس أن (زيـــــدان بـــــحث مـع رئـــــيس
ـــركــز ,دور الـــقــضــاء في واعـــضــاء ا
ـخـتـلف صـورها ـة  مـكـافـحـة اجلـر
واالسـئلة التي تثار بـشأن االنتخابات
الـقادمـة واشكـاليـة الفـراغ الدسـتوري
بــتــعــطـيـل عـمـل احملـكــمــة االحتــاديـة
وســبـل مــعــاجلــة هــذا االشــكــال). في
غــــضـــون ذلـك  أكـــد وزيــــر الـــقـــوات
ـسـلـحـة الـبـريـطـاني جـيـمس هـيـبي ا
لـرئــيس أركـان اجلـيش الـعـراقي عـبـد
االمـيـر رشـيـد يـارالـله مـواصـلـة بالده
ـسـاعـدة وتدريب الـقـوات العـراقـية.
وذكـرت وزارة الـدفـاع في بـيـان تـلـقـته
(الــزمـان) امس أن (يـار الــله اسـتـقـبل
ـسـلـحـة الـبـريـطـانـيـة وزيـر الــقـوات ا
ــرافق له جـــيــمس هــيــبـي والــوفــد ا
لــبـحث ومــنـاقـشــة عـدد من الـقــضـايـا
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ي بـحث وزيـر الداخـليـة عثـمان الـغا
مع بــعــثـة حــلف الـنــاتـو في الــعـراق
تـبـادل اخلبـرات ودعم جهـود مـكافـحة
نـظمـة. وقال بـيان لـلوزارة ـة ا اجلـر
ي تــلــقــته (الــزمــان) امس ان (الــغــا
الــتــقى رئــيس الـبــعــثــة بـيــر آلــسـون
وجــرى خالل الـلــقـاء بـحث جــمـلـة من
ـشترك منها ـواضيع ذات االهتمام ا ا
تــكــثــيف اجلـهــود من اجـل مـكــافــحـة
ـنـظـمـة بــجـمـيع انـواعـهـا ـة ا اجلــر
ـا يـحـقق األهداف وتـبـادل اخلـبرات 
الـــتي يــطــمـح لــهــا الــعـــراق وبــعــثــة
احلـــلـف). والـــتـــقى رئــــيس مـــجـــلس
الـقـضـاء األعـلى فـائق زيـدان عـددا من
. وذكر بـيان تلـقته (الزمان) اإلعالمـي
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 اعــلـنـت وزارة الـصــحـة والــبـيــئـة عن
ــوقف الــوبــائي الــيــومي لــفــايـروس ا
كـورونا في العـراق. فيمـا اقرت اللـجنة
الـعـليـا للـصحـة والـسالمة الـتوصـيات
ـقـدّمة من قـبل الـوزارة   وما حتـتاج ا
لــدعم جـهـودهــا في مـكـافـحــة انـتـشـار
ــوقف جــائــحــة كــورونــا.  وبـحــسب ا
الـوبـائي الـذي اطـلـعت عـلـيه (الـزمان)
امـس انه ( تـسـجـيل  1961 إصــابـة
جـديدة بـكورونــــــــــــــا وتماثل 1743
لــلـشــفــــــاء في مــا سـجـلت  34 حــالـة
وفــاة بــجــمــيع احملــافــظــات ). واقـرت
الــلـجـنــة الـعـلــيـا لــلـصـحــة والـسالمـة
ـقـدّمــة من قـبل الـوزارة الــتـوصـيــات ا
بــشــان كـــورونــا. ونــقل بــيــان تــلــقــته
(الــــزمــــان) امـس عن رئــــيـس الـــوزراء
مــصـطــفى الــكـاظــمي خالل االجـتــمـاع
اشـادته بـ(جهـود العامـل في الـقطاع
الــصــحـي وتــفــانــيــهم الــذي انــعــكس
إيـجابـاً على تقـليل نسـبة الوفـيّات ب
ـصـاب في جـائحـة كـورونا) مـؤكدا ا
(أهـميـة االستمـرار بهذه اجلـهود بذات
ـســتـلـزمـات الــزخم وتـوفـيــر جـمـيع ا
الـطبـية الـتي تسـهم بتـوفيـر العالجات
والـرعـايـة الصـحـية كـمـا وجّه الوزارة
بـتـكثـيف اجلهـود والعـمل على ايـصال
الــلــقــاح لــلــبالد بــأســرع وقـت). وقـدم
الـوزير حـسن التـميـمي تقـريرا مـفصالً
عن (مـستجـدات التعـامل مع الفايروس
ـتعـلّقـة به وكذلك عن واإلحـصائـيات ا
طــبــيـعــة اإلجــراءات الالزمــة لـتــوفــيـر
ـيـاً وكـذلك عن ـتـاحـة عـا الـلـقـاحـات ا
ساهمة في إنتاجها ومدى الـشركات ا

اعــتــمــادهــا وفــقــاً لــلــشـروط الــواجب
تــوفــرهـا فـي الـلــقــاح والـتي أقــرّتــهـا
ية) ولـفت البيان مـنظمـة الصحة الـعا
الـى ان (االجــتــمــاع أقــرّ الــتــوصــيــات
ـقـدّمـة من قـبل الـصـحـة ومـا حتـتاج ا
لــدعم جـهـودهــا في مـكـافـحــة انـتـشـار
ـوافقـة على خـطة جـائـحة كـورونا  وا
وزارتي الــتــربــيــة والـتــعــلــيم الــعـالي
ـا يـضـمن صـحـة والـبــحث الـعـلـمي 
الكـات التعلـيمية الـتالميذ والـطلبة وا
وسـالمـتــهم) مــؤكــدا ان (اجملـتــمــعـ
اتـخذوا قـراراً يعدّ جـائحة كـورونا قوّة
ــشــاريع والــعــقــود قــاهــرة جلـــمــيع ا
الـسـاريـة وذلك ابـتـداءً من  20 شـبـاط
ـاضي ولغاية صـدور هذا القرار مع ا
مـــنـح وزارة الـــتـــخـــطـــيـط صالحـــيـــة
اســتــثــنـاء احلــاالت اخلــاصــة من بـ
ـشـاريع وأن تقـدّم طلـبات االسـتثـناء ا
قـــبـل تـــأريخ االول من اذار فـي الـــعــام

قبل).  ا
وقـررت الـوزارة  إغالق مـول بـابـيـلون
ـدة أسـبـوعـ ـنــصـور  في مــنـطـقـة ا
بـسبب مخالفته تعليمات اللجنة العليا
لـلـصـحة والـسالمـة الـوطنـيـة اخلـاصة
ذكـور قـد أقام ـول ا بـالـتـباعـد. وكـان ا
ـاضي حفـالً غنـائيـاً حضره األسـبوع ا
ــواطــنـ وهــذا مـا حــشــد كـبــيـر من ا
يــخـالف اإلجــراءات الـوقـائــيـة. وبـحث
رئــيس اجلــمــهــوريـة بــرهم صــالح مع
الـوزير حسن مـحمد الـتميـمي تطورات
األوضــاع الـــصــحــيــة  واالطالع عــلى
ـتــبــعـة طــبــيـعــة إجــراءات الـوقــايــة ا
ــواجـهــة جـائــحـة كـورونــا واحلـد من
انـــتـــشــارهـــا والــعـــمل عـــلى اتـــخــاذ
اإلجــراءات الالزمــة حلــمــايـة الــبــيــئـة

واحلـــدّ مـن الـــتـــلــــوثـــات ومـــعـــاجلـــة
مـسبـباتـها.وأكـد صالح  بـحسـب بيان
مـكتـبه االعالمي  تـلقتـه (الزمان) امس
(ضــرورة مـواصــلـة اجلــهـود الــطـبــيـة
لــلـوقـائــيـة من الـوبــاء والـتـواصل مع
الـدول والشركـات التي أعلـنت التوصل
الـى لقـاحات من اجل ضـمان احلـصول
ــواطــنــ واعــتــمـاد عــلــيه جلــمــيع ا
ـنـاسـبـة ونـشـر واإلرشـادات اآللــيـات ا
الالزم اتـــبــاعـــهــا لـــتــجــنـب اإلصــابــة
بـــفــايـــروس كــورونـــا) مــثـــمــنــاً (دور
ـالكـات الــصــحـيــة في حتــجــيم آثـار ا
ـصاعب الـوبـاء والـعـمل عـلى تـذلـيل ا
الــــتـي يــــواجــــهــــونــــهــــا وتــــوفــــيــــر
احـــتـــيـــاجــاتـــهـم) من جـــانــبـه  قــدم
الـتـميـمي (شـكره لـرئـيس اجلـمهـورية
ـتــواصل لـلــقـطـاع ــتـابــعـته ودعــمه ا
الـصـحي في الـبـلـد وقـدم شـرحـاً حول
ســــيــــر عـــمـل الــــوزارة وخـــطــــطــــهـــا
ـستقـبليـة).  وأعلنت ادارة مـستشفى ا
رزكـاري احلـكـومي في مـحـافـظـة أربيل
إصـابـة مـوظـف صـحـيـ إثـنـ على,
خـلفـية تعـرضهـما الى الـضرب من قبل
ذوي مـــسن تـــوفي اثـــر مـــضـــاعـــفــات
ـســتــشـفى في كــورونــا.وقـالـت ادارة ا
بيان امس ان (رجال يبلغ من العمر 81
ـدة  12يـومـا ـسـتـشـفى  عـامــا رقـد بـا
جــراء عـدم اسـتــقـرار وضــعه الـصـحي
بـسبب اصابتـه بالوباء لـيفارق احلياة
فــــجـــر امس بــــعـــد تــــدهـــور حــــالـــته
ـتـوفى الـصـحـيـة) واضـاف ان (ذوي ا
الكـات الـصـحـيـة هـاجـمـوا االطـبـاء وا
واحلــقـوا اضــرارا بـعــدد من االغـراض
ومــسـتــلــزمـات االســعـاف وتــسـبــبـوا

.( بإصابة موظف صحي إثن
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صـــادق وزيـــر الــتـــعـــلـــيم الـــعــالي
والـبـحث الـعـلـمي نـبـيل كـاظـم عـبد
الـصـاحب عـلى تـوصـيـات الـلـجـنة
ــنــاهج الــتي ــشــكـــلــة لــدراســة ا ا
دارس الدينيـة التابعة تـدرس في ا
تطلبات التي لم لـلوقف وحتديد ا
تـدرس وتقع ضمن متطلبات الكلية
بــالـنـســبـة خلـريــجي الـفـرع االدبي
وفـي االقــســام الــتي تـــقــبل الــفــرع
ــعــتــمــدة ضــمن االدبـي حــصـرا وا
ـركزي بـعـد مقـارنة دلـيل الـقبـول ا
ا يـدرسه الطـلبة من نـاهج  تـلك ا
خـــريــجي الـــفــرع االدبـي وحتــديــد
ــقـاصـة وفق مـتــطـلـبـات الــكـلـيـة. ا
وذكــرت وثـــيــقــة اطــلــعـت عــلــيــهــا
(الــزمـان) امس ان (الــلـجـنــة تـعـمل
عـلى اجـراء الـتـعـديالت عـلـى نـظام
ـدارس الديـنيـة شريطـة التـنسيق ا
ـراعاة ـسـبق مع وزارة الـتـعـلـيم  ا
شـروط الرصانة العـلمية واالهداف
ـتؤخاة من التعـديل وحاجة البلد ا
وســــوق الـــعــــمل من اخلــــريـــجـــ
وحــــسب الـــرأي اخملــــتص لـــوزارة

الـــتـــخـــطـــيط) ومـن جـــهـــة اخــرى
اطـلـقت الـوزارة اسـتـمـارة الـتـقـد
اإللـكـتـروني للـقـبول في اجلـامـعات
والـكلـيات األهلـية للـسنة الـدراسية
اجلـديـدة  واستـمـــرارها لـغـاية 15
كـــانـــون االول اجلـــاري وتـــؤكــد أن
الـطـالب الـراغـب بـالـتـقـد سـيـتاح
أمــامه تـثـبـيت أربـعـة خـيـارات وأن
ـعــدل سـيـكـون ـفـاضــلـة بـا مــبـدأ ا
مـــعــتــمــدا فـي الــقــبـــول لــلــدراســة
ـسـائـيـة.  واكـدت الـصــبـاحـيـة أو ا
الــوزارة أن (الــتــقــد يــكــون عــبـر
الـبوابة اإللكترونيـة لدائرة التعليم
اجلـــــامـــــعـي األهـــــلي  حـــــصـــــرا)
وشـــددت عــلى (عــدم الـــســمــاح في
الـوقت نفـسه لـلجـامعـات والكـليات
األهـلية بـتسلم أي مـبلغ من األجور
الــدراســـيــة أو ســواهــا قــبل إعالن
الـقـبـول رسمـيـا). عـلى صعـيـد اخر
قــــطع مـــتــــظـــاهــــرون من حــــمـــلـــة
الــشـهــادات الـعــلـيــا طـريق مــحـمـد
الـــقـــاسـم الـــســـريع وسط بـــغـــداد
لــلـمــطـالــبـة بـفــرص عـمل او ادارج
ـقبل. مـلـفهم ضـمن موازنـة الـعام ا
وقـال شهود عيان ان (العشرات من

هندس حـملة الشهادات العليا وا
ـهنـدس ـعـتصـم امـام نقـابة ا ا
العراقي  نظموا تظاهرة انطلقت
مـن امام وزارة التـعلـيم العالي الى
ــالـــيــة لـــلــمــطـــالــبــة مـــقــر وزارة ا
وازنة بـالتـعي وادراج الـتعيـ 
ـــــقـــــبل) مـــــؤكـــــدين ان الـــــعـــــام ا
(احملـتــجـون قـطـعـوا طـريق مـحـمـد
الــــقـــاسـم بـــاجتــــاه الـــوزارة وسط
انــتـشـار امـني من قـبل قـوات حـفظ

الـقانون ومكافحة الشغب). وتشهد
بـــغــداد واحملـــافــظـــات تــظـــاهــرات
ـاثلة خلـرجي الكلـيات اخملتـلفة 
لـلـمـطـالـبـة بـفـرص عـمل والـتـعـي

عـبـر درجات احلـذف واالستـحداث.
وواصـلت االحـتـجاجـات في مـديـنة
الـــنــــاصـــريـــة وبـــابـل والـــبـــصـــرة
ئـات للـمطـالبـة بتـوفير ـشاركـة ا
اخلــدمــات ومـحــاســبـة الــفــاسـدين

تظاهرين.  وقتلة ا
 وشـهـدت مـديـنة الـنـاصـريـة تدفّق
آالف احملـــتــجــ االثــنـــ بــعــدمــا
اسـتـشـهد مـواطن مـتأثـرا بـجروحه
فـي صــــدامــــات جـــــرت األســــبــــوع
ـاضي بـ مـحـتـجـ مـنـاهـضـ ا
لـلحكومة ومناصرين لرئيس التيار
الــصــدري مــقــتــدى الــصــدر.وأوفـد
رئـيس الوزراء مصطـفى الكاظمي 
مـــســـتــشـــار األمن الـــقــومـي قــاسم
األعــــــــرجـي وعـــــــددا مـن كــــــــبـــــــار
ـسؤولـ إلى الناصـرية للـتحاور ا
مع احملـتـجـ لـكـن حـالـة الـغـلـيان
مـسـتـمـرة وعـودة الـوفـد الى بـغداد
تـظاهـرين واسر طـالب ا مـحـمال 

الشهداء.
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فـي مـــبــاراة بـــ نـــاديـي الــزوراء
والـكـهـربـاء  شهـدت دقـيـقـة صمت
درب كر سلمان الذي على روح ا
ـضـاعـفـات كـورونـا تــوفي امس 
فـــرض الــتــعــادل اإليـــجــابي أمس
األربـعاء بـهدف لـكل منـهمـا كلـمته
ضــمن لـقـاءات االسـبـوع الـسـادس
ـمـتـاز بـكرة مـن الدوري الـعـراقي ا
الــقــدم الــتي اقــيــمت عــلى مــلــعب
كـربالء الـدولي. وافـتـتح الـكـهـرباء
الــتـســجـيل أوالً عـن طـريق الالعب
مـرتضى هديب في الدقيقة 16 لكن
الـزوراء انتفض واستطاع تسجيل
ثـنائية عن طريق مهند عبد الرحيم
فـي الـدقـيـقة  35 وحـسـ علي في

الدقيقة 36.
ولـم يـرضَ الــكــهــربــاء ان يــنـتــهي
الــــشـــــوط االول وهــــو مــــتــــأخــــر
بـالنتيـجة حيث تمكن من تـعيدلها
عـن طريـق الالعب مـحـمـد ابراهـيم

في الدقيقة  40 .
وحلــســاب ذات اجلــولــة اســتــعـاد
فــريق الــطـلــبــة بـريــقه من جــديـد
بــعـدمـا تــغـلب عـلى فــريق الـقـاسم

بــــهــــدف دون رد فـي الــــلــــقــــاء الـــذي
احـتضنه مـلعب السـاحر أحمد راضي
حلـسـاب مـبـاريات االسـبـوع الـسادس

متاز بكرة القدم. من الدوري ا
 ويــدين الـطـلـبـة في فـوزه الى الالعب
عــلي كــر الـذي ســجل هــدف الـلــقـاء
الــوحــيــد في الــدقــيــقـة  86 مـن عــمـر

نبيل كاظم عبد الصاحب
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انـهى وزيـر الدفـاع جمـعـة عنـاد زيارة
رســـمــيـــة وصــفـت بــالـــنــاجـــحــة الى
جـمهـورية مصـر العـربية وقـال مصدر
لـ (الـــزمـــان) امس ان (عـــنـــاد الــتـــقى
صري عبد الفتاح السيسي الـرئيس ا
ــــصـــري ورؤســـاء ووزيــــر الـــدفـــاع ا
) وعـبـر ــسـؤولــ االركــان وعـدد من ا
وزيـــر الــدفــاع عن (حتـــقــيق الــزيــارة
الـرسمـية الى الـشقيـقة مـصر اهـدافها
و االتفاق على استمرار التعاون في
ـعلومات اجملـال العسـكري من تبادل ا
االســـتـــخـــبــــاريـــة والـــتـــدريب ونـــقل
اخلـبـرات في مـجال تـطـوير اجلـيـش
شترك). واكد ان الشقيق والتعاون ا
(الـزيـارة تهـدف الى تعـاون مسـتقـبلي
يـخدم مصالح البـلدين).وكشف مصدر

ـــســـتـــوى  ان دبـــلــــومـــاسي رفـــيـع ا
ّ(الـرئيس الـفلـسطـيني مـحمـود عباس
طـلب من  الـسيـسى أثنـاء مـباحـثاتـها
امـس االول بالـقـاهـرة الـتـوسط العادة
الـعالقات الطبيعية مع االمارات التي
كـانـت قـد شـهـدت مـؤخـرا تـوتـرا بـعـد
االنــتــقــادات احلـادة الــتى وجــهــتــهـا
الـسـلطـة الفـلسـطـينـية لالمـارات عقب
تـــطـــبـــيع عالقـــاتـــهــا مـع اســرائـــيل)
ـصـدر ان (عـبـاس طلب من .وأضـاف ا
الـسيسي أيـضاً التـوسط لدى اجلانب
سـتحـقة االسـرائيـلي العادة االمـوال ا
لـلـسـلـطـة الـفلـسـطـيـنـيـة الـتي تـقدر بـ
 600  مـــلــيـــون من الــضـــرائب الــتى
يـدفعـها الـشعب الـفلـسطـيني لـلسـلطة
فـي ظل عـــجــزهـــا  عن دفع مـــرتـــبــات
).  فــيــمــا تــعــهــدت مــصــر ــوظــفــ ا
صاحلة بـاستمرار جهودها لتحقيق ا
الـفـلـسـطـيـنـيـة واعـادة تـرتـيب الـبـيت

الـداخلي .فـى وكشـفت مصـادر مطـلعة
انّ (بـنــيـامـ نـتـنـيـاهـو رئـيس وزراء
اســرائــيل طــلب زيــارة مــصــر لـبــحث
نـتظر نـطقـة) ومن ا مـجمل قـضايـا ا
أن يـصـطـحب نـتـنـيـاهـو خالل زيـارته
وفـداً اقتـصادياً كـبيـراً لبحث الـتعاون
بـــ اجلـــانـــبـــ في شـــتـى اجملــاالت
خـاصة ان العالقات ب البلدين تشهد
سـالمــاً بـــارداً فى ظل زيـــادة تــيــارات

الرفض الشعبى لتطبيع العالقات .
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الـية اشعارا ًلـلمصارف أطـلقت وزارة ا
ـتقـاعديـن العـسكـري بـأطالق رواتب ا
ـدني لـلشهـر اجلاري  فيـما حددت وا
حـكومة اقلـيم كردستان الـيوم اخلميس
. وقال ـوظـفـ مـوعـدا لـصـرف رواتب ا

ـواجـهـة. وبـهـذا الـفـوز رفع الـطـلـبـة ا
رصـيده الى الـنقطـة احلاديـة عشر في
وصـافـة الـترتـيب مـؤقـتاً فـيـمـا توقف
رصـيد القاسم عـند النقطـة الثانية في
ـركز قـبل االخيـر. وفي مـباراة اخرى ا
بــذات الـتـوقــيت تـغــلب احلـدود عـلى
امـانة بغـداد بهدف وحيـد حمل توقيع

الـالعب منار طه. وكـان مدرب نادي
الـكرخ  بـكرة القـدم كر سلـمان قد
تـوفي بـسبب مـضاعـفات  اصـابته
بفايروس كورونا.  واصيب سلمان
بـالفـايروس في الـتاسع والـعشرين
اضي وخـضع للـحجر من الـشهـر ا

نزلي. الصحي ا
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كشف عـضو هيـئة الـنزاهة الـنيـابية
خالد اجلشعمي عن وجود  مصارف
اهـلـيـة تـستـحـوذ عـلى مـزاد الـعـمـلة
وتـتــحـكم بــسـعــر صـرف الـدوالر في

االسواق. 
وقـال اجلــشـعـمي فـي تـصـريح امس
ان (هــنـــاك اجــراءات اتـــخــذت داخل
ركزي من بينها حجب نشرة البنك ا
ـزاد) ,واضاف ان بـيع الـعـمـلـة في ا
ـصـارف ـصــرف اعـاد تــصـنــيف ا (ا
االهــــلـــيــــة بــــحـــسب اي  ,بي  ,سي
ـصـارف من الـتصـنـيف االول هي وا
لـــهــا احلــصــة الــكـــبــيــرة وهــنــاك 3
مــــصـــارف تـــعـــود لـــشـــخص واحـــد
وتكون له الـنسبـة االكبر من الـعملة
وهـــذا مـــكن من الـــتـــحـــكم بـــســـعـــر
الــدوالر) ,مـــؤكــدا ان (هـــذا االجــراء

تسبب بارتفاع اسعار صرف الدوالر
في الــســوق الــعــراقــيــة والــصــدمـة
الــكــبــرى ان الـــبــنك ابــقى عــلى ذات
الـــتــســعــيــرة وان مـــبــيــعــاته خالل
الشهر تتراوح ب 3 الى 4 مليارات
دوالر وتــكـون الــفــائـدة 240 مـلــيـار
ديـنـار شـهـريـا) ,مـؤكـدا ان (الـلـجـنـة
مــــنــــذ الـــيــــوم االول  تــــتــــابـع هـــذا
ـوضـوع ونـرفـض تـعـيـ مـحـافظ ا
للبنك بالوكالة و على رئيس الوزراء
مـصطـفى الـكـاظمي اخـتـيـار شخص
صـرفـية اضـافة يتـمـتع باخلـبـرات ا
الى اتــخــاذ االجــراءات الــقــانــونــيـة
الية العـادة اسعار صرف الدوالر وا
من جديـد الن هذه االمـوال تعود الى
الشعب).  وكشفت دائرة الـتحقيقات
في هـيــئـة الـنـزاهـة عن تــمـكـنـهـا من
ضـبط مُـتـهــمـة أقـدمت عـلى انـتـحـال

œ«e  vKŽ –u×² ð WOK¼√ ·—UB  ∫ÊU*d³ «

—ôËb « ·dBÐ rÒJ×²ðË WKLF «

—«u'« ‰Ëœ „uMÐ v ≈ —U−² « l bð WOKLF «

بغداد

¡«dFA « ¡«—“u «

dHFł ‰¬ ÕUÐ—

بغداد
 »dſ —U³ł bLŠ«

صفة محامية بـغية تعقيب معامالتٍ
ساتٍ حكـوميـة في محـافظة في مُؤسـَّ
البـصرة. واشـارت النـزاهة في بـيان
تلقته (الزمان) امس الى ان (مالكات
مديـريـة حتقـيق الـهيـئـة في البـصرة
ُـتـهـمـة متـلـبـسة تـمـكنت من ضـبط ا
أثـناء تـعـقـيبـهـا مـعـامالت في إحدى
الدوائر الرسمية في احملافظة وبعد
ُـتهـمة عن راقـبة والـتـتبع وعـجز ا ا
ّ االتصال إثبات صفتها كمحامية 
بـنـقــابـة احملـامـ  –فـرع احملــافـظـة
هـمـة إلى ُـتـَّ لالسـتـعالم عن انـتـمـاء ا
النـقابـة التي فـندت ذلك) مـؤكدا ان
ُـتــهـمـة (الــتـحــقـيـقــات األولـيــة مع ا
أفــضت إلى إقــدامـهــا عـلـى انـتــحـال
هــذه الــصـفــة بــغـيــة حتــقــيق مـآرب
شــخــصـيــة بــتـعــقــيب مـعــامالتٍ من
خالل الـــــوكــــاالت الـــــتـي ضُــــبِـــــطَت
ــراجــعــون بـــحــوزتــهــا الــتـي كــان ا
ـنــحـونـهـا لـهـا كــونـهـا مـحـامـيـة)
ــتــهـــمــة احــيــلت الى مـــبــيــنــا ان (ا
اجلهات القـضائية اخملتـصة صحبة
ضبوطة في العملية بغية برزات ا ا
اتخاذ اإلجراءات القانونية بحقها).
 وفي ديـالى افـادت الـهـيـئـة بـصـدور
أمــري اســتــقــدام مــســؤولــ اثــنـ
سـابـقـ في احملـافـظـة اسـتنـاداً إلى
ـــــادة 340 من قـــــانـــــون أحـــــكـــــام ا

العقوبات العراقي. 
W¼«eM « U¹UC

وذكــر الـبــيـان ان (مــحـكــمـة حتــقـيق
ُختصـة بالنظـر في قضايا بعقوبـة ا
دير النزاهة اصـدرت أمر استـقدام ا
الـــعــــام لـــشــــركـــة ديــــالى الــــعـــامـــة
للصناعات الكهربـائية سابقًا لقيامه
بـتـنـفــيـذ عـقـود جتـهـيـز مـوادّ أولـيـة
خـاصـة بـإنـتـاج مـحـوالتٍ كـهـربـائـية
مـشـيرا بـشـكلٍ مـخـالفٍ لـلـضـوابط) ,
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مـاحـصل في ســاحـة احلـبـوبي بـهـجـوم جـمـاعـة من الـتـيـار الـصـدري عـلى
ـتظاهرين تشـكل سابقة خطـيرة معلنـة انكشف  في ظل الهوس اإلعالمي ا
وتـضخم االنا وهـذا يعني الـكشف واالقتـراب  من الطرف الـثالث الذي ظل
تعاقبة تعرفه مـخفيا سنوات رغم ان كل الدالئل تشير الى ان احلـكومات ا
جــيـدا لــكـنــهــا التـقــوى عــلى الـتــصــريح به  النه اقــوى مـنــهـا واســتــهـدافه
ـاضية هذا الـفعل يعكسه  الـتغيير تـظاهرين طيـلة السنوات ا الـناشط وا
الـب في بوصـلة  التـيار الصدري اجتـاه حركة تـشرين العـظيمـة وماعبرت
ـنـحـرفـ عـنه تــغـريـدات مـؤخـرا والـتي تــكـثـر من مـسـمـيــات االنـحـراف وا
ـا حظـيت به ثورة تـشرين ـسيـئ وان كـانت مفـردات غـايتـها الـتسـقيط  وا
ي واهـتمام إعالمي واسع النطاق جعل موقع من  تـعاطف كبير محلي وعا
وحجم السياسي في زاوية ضيقة ان هذه الواقعة جتعلنا نعيد النظر قي
راجـعـة عمـيقـة تـستـجلي كل الـعمـلـية الـسيـاسـية مـنذ بـدايـتهـا والى االن 
عـطـيـات الـعـملـيـة الـسـيـاسـية ذاتـهـا وقـد اكـدنـا مرارا اخلـطـأ والـصـواب 
نـفلت وتـكرارا ضـرورة ابـتعـاد القـوى السـيـاسيـة عن االحتـمـاء بالـسالح ا
ـتــبـادل بـ كل االطـراف الن واعـتــبـاره طـرف حـوار فـي عـمـلـيــة االقـنـاع ا
ـقـراطـية التـتـحمل مـثل هـذا الـشرخ الـكـبـير ولـهـذا نؤكـد هـنا الـعـملـيـة الد
ضـرورة عزل األحـزاب السيـاسية الـتي تمـتلك اجـنحة مـسلحـة حتتـمي بها
وابـعادهـا عن االنتـخابـات بتـشريع الـقوانـ  ولالسف الشـديد يـحدث هذا
ـتهـرئة امـتالك االحزاب في الـعراق فـقط لم نـسمع قط سـوى في االنظـمة ا
الـسـيــاسـيـة لـلـسـالح وبـوجـود جـيش وقــوى امـنـيـة رسـمــيـة تـشـكل الـدرع
احلـص لـهذا الـوطن ولكن مـشكـلتـنا عمـيقـة بتـراكمـات سيـاسيـة متـأصلة
مـنذ ان بدأت الـعملـية السـياسيـة بعد الـتغيـير عام 2003 الحـت في افقها
ـر نـهج ــدني بـول بــرا مـؤشــرات الـتــشـويه  واالعــاقـة ومـا رتــبه احلـاكم ا
ـكـونات الـسـيـاسـيـة والـتي بدت احملـاصـصـة لـلخـالص من استـحـقـاقـات ا
كـورطـة يـجـب اقـصـاءهـا فـأنـتج هـذا الـتــصـور نـهج احملـاصـصـة والـتـوافق
السياسي والذي  اثبت فشله وعقمه على مدى اكثر من عقد ونصف العقد
من الـزمــان بل ادت الى خـراب وفـسـاد قل نـظــيـره في كل مـفـاصل الـبالد
وفي اي مـكـان من العـالم لم يـنـتج مثـل هذا الـنـظام سـوى الـفشل واخلـيـبة
كن ان تـستـغل  بـانتـشاله  من وخـسر الـعـراق دماءا وامـواال وزمنـا كـان 
مـرحـلـة احلـروب والــصـراعـات الى الـبـنـاء واالنـشـاءات واحـداث طـفـرة في
نـال بـعد ان امـال الـعراقـيـ نحـو مـستـقـبل واعد وهـذا كـان حلـمـا بعـيـد ا
عـاثت هذه الطبقـة السياسيـة الفاسدة والتي امـتلكت زمام االمور والسالح
واالمـوال لتـبسط نـفوذها بـاالرهاب والـقوة تـارة وتزوير االنـتخـابات وشراء
الــذ تــارة اخـرى ومــنــذ ان وعت طالئـع شـعــبــنــا لــفــسـاد هــذه الــطــبــقـة
الـسياسية وأدركت ضرورة الـتغيير السـلمي حتى أطلق محتـجا بتظاهرات
من 25 شـبـاط عـام 2011 ودفع األرواح الــطـاهـرة في سـبـيل هـذا الـوطن
ـسلوب االرادة من قبل ثلة وجمـاعات انتهازية وصوليـة ونفعية وقد انبثق ا
احلـراك االحـتـجاجي الـتـشـريـني بـتظـاهـرات عـظـيمـة شـمل كل احملـافـظات
وج الـهادر الذي كـونات واالطـياف العـراقيـة فكانت كـا الـعراقـية ومن كل ا
اقض مــضــاجع الــفــاســدين وارعــبــهم بــعـد ان نــفــد صــبــر الــنــاس جـراء
سـياسـات عشـوائـية فـاشلـة وتبـعيـة والئيـة شـاذة التعـكس وعي العـراقيـي

وحبهم لوطنهم.
وقد اثمرت ثورة تشرين بعد ان روتها دماء مئات الشهداء واالف اجلرحى
الى ازاحـة نظام القـمع الدموي الذي ولـد خديجا بـتوافقات سـياسية نـفعية
ـهدي وتـعـي فـأدى هـذا احلراك الى اسـتـقـالة رئـيس الـوزراء عـادل عبـد ا
رئـيس وزراء جديد هـو مصطفى الـكاظمي ولـكننا تـيقنا
ان اختيار أي شخصية سياسية سيكون حلساب تلك
ـصـيـرهـا من ـكن ان تـضــحي  االحـزاب ألنــهـا ال 
أجل تـغيـرات استـراتيـجيـة تطـيح بامـالها فـي التربع

على سدة احلكم

dB·∫  مواطنون يسحبون مدخراتهم من احد البنوك 

{ الـديـوانــيـة (الـعـراق)) ,أ ف ب) -
يــعــاني رجــال األعــمــال فـي الــعـراق
صـرفية ما يدفعهم ضعف األنظمة ا
إلـى الــــلــــجــــوء الى مــــصــــارف دول
اجلــوار في تــعــامالتــهم الــتــجــاريـة
الــدولــيـة بــيــنــمـا ال يــثق كــثــيـر من
واطن بها ويدّخرون أموالهم في ا

منازلهم.
ويـقول اخلـبـير االقـتـصـادي ورئيس
احتاد احملام في الديـوانية عباس
عــنــيــد غــا لــوكــالــة فـرانـس بـرس
ـصـرفـيــة الـعـراقـيـة اآلن "األنـظــمـة ا

عايير الدولية". بعيدة عن ا
ـــشــــاكل وفق غـــا إلى وتـــعـــود ا
عــــــقـــــــود خــــــلـت وحتــــــديـــــــدا إلى
التسـعينـات ح تسـببت العـقوبات
فـروضة عـلى نظـام صدام في عزل ا
العـراق عن الـعالم.وعـقب غـزو قوات
ـتـحدة الـتـحـالف بقـيـادة الـواليـات ا
البلد عام 2003 أدت عمليات النهب
الـــواســـعــة إلـى إفــراغ الـــبـــنــوك من

السيولة.
وتأسس منذ ذلك احل أكثر من 70
مصـرفا لـكن القـطاع في اإلجـمال لم

يتطور.
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وأفــاد الـبــنك الــدولي عـام 2018 أن
أكبـر ثالثـة مصـارف وهي الـرافدين
ملوكة والرشيد والعراقي للتجارة ا
لــلــدولـة تــســتـحــوذ عــلى نــحـو 90
ـئـة مـن أصـول الــقـطـاع.وتــتـولى بــا
صارف العامـة الثالثة أساسا دفع ا
رواتب ثــــمـــانــــيـــة مـاليـــ مــــوظف

عراقي. 
لكن الدولة اضطرت لالقتراض منها
إثر انـهيار أسـعار الـنفط هـذا العام

ما رفع دينها احمللي.
ــديـر مـجـمــوعـة األخـيـار بـالــنـسـبـة 

ووفق الـبـنك الـدولي حـصل أقل من
ــشــاريع الــصــغــيـرة ــئــة من ا 5 بــا
ــــتـــــوســــطـــــة عــــلـى قــــروض من وا
صارف احمللية العراقية فيما جلأ ا
ــســتـثــمــرين إلى أغــلب الــتــجــار وا
االقـــــــتــــــــراض من الــــــــعـــــــائــــــــلـــــــة
واألصــــدقــــاء.وأرجـع غــــا ذلك إلى
ارتـفـاع قيـمـة الـفائـدة الـتي تـأخـذها
ــشــاريع ــصـــارف ال ســيــمـــا في ا ا
االستثمارية فهي "تراوح ب سبعة
ــئـة في حــ بــأغـلب إلى عــشـرة بــا
ـتــطـورة ال تـصل مـصــارف الـعــالم ا

ئة". إلى أكثر من واحد با
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ــرتــبـة 172 من وجــاء الـعــراق في ا
ب 190 دولــة مـصــنــفـة فـي تـقــريـر
ـارســة األعـمـال" "مــؤشـر ســهـولــة 
الـصـادر عن الـبـنك الـدولي مـتـقـدما
بــالـكـاد عــلى أفـغــانـسـتــان وسـوريـا
الـتي تـمـزقــهـا احلـرب رغم أنه ثـاني
مـنـتج لـلـخـام في مـنـظـمـة "أوبك".وال
ـــصــرفي تـــقف مـــشـــاكل الـــقــطـــاع ا
الـعــراقي عـنـد الــشـركـات إذ ال جتـد

واطن أيضا. خدماته إقباال من ا
وتـشـيـر أرقــام الـبـنك الـدولي إلى أن
ـئـة فــقط من األسـر الـعـراقـيـة 23 بـا
لـديـهـا حــسـاب في مـؤسـسـة مـالـيـة
وهي نسبة من ب األدنى في العالم
الـعـربي. وأصـحـاب تـلك احلـسـابات
هم خــصــوصــا من مــوظــفي الــدولـة
ـصارف الذين تـوزع رواتـبهم عـلى ا
العـامة نـهايـة كل شهر.لـكن الرواتب
ال تــبــقى طــويال في احلــســابـات إذ
ســرعــان مـا تــتــشـكـل طـوابــيــر أمـام
ــــوظــــفــــ الــــذين ــــصــــارف من ا ا
يسـحـبون رواتـبـهم نقـدا ويـفضـلون
إبـقاءهـا في بـيـوتـهم بـسـبب ضعف

ثقة العراقي في البنوك.

وال تــــزال ذكــــريـــات نــــهب وســــرقـــة
ـــصــارف إبــان الـــغــزو عــام 2003 ا
حـــاضـــرة في األذهــان وقـــد خـــســر
حــيـنــهـا كــثـيـرون مــدخـراتــهم.وكـان
نـبـيل كـاظم أحـد الـضـحـايـا. ويـقـول
لفرانس برس إنه بعد سرقة البنوك
"القـيت صــعـوبـة كـبــيـرة السـتـرجـاع
أمـــوالي. ولم يـــحـــصل ذلك إالّ بـــعــد

صارف". أعوام ما أفقدني الثقة با
إضـــــافــــــة إلى ذلـك يُــــــرجع كــــــاظم
احـجامه عن إبـقـاء أمـواله في الـبنك
إلى عـدم توفـر آلـيات دفع إلـكـتروني

وعبـر البـطـاقات في "تـعامالت الـبيع
والـشراء وخـصـوصـا في الـتـعامالت

بالغ الكبيرة". با
ويـفـضل كـاظـم الـلـجـوء إلى خـدمـات
صارف األهلية مكاتب الصيرفة أو ا
لـلـحـصـول عـلى حتـويالت مـاليـة من
اخلـــارج ألنـــهــا "أفـــضل وأســـرع من
ـصـارف احلـكـومـيـة بل حـتى أكـثـر ا
أمـــنـــا مـــنـــهــــا".ويـــوضح اخلـــبـــيـــر
االقــتـصــادي عــبـاس عــنـيــد غـا أن
صارف الـعراقيـة ال تسمح اإليداع "ا
بــالـــدوالر ألغــراض الــتــوفــيــر وهــذا

ـغـرب أنه من أرقّ شـعـراء الـغزل قـرأنـا في مـذكـرات احلسن الـثـاني مـلك ا
وأمـتعهم. كان يُنـشد قصائـده بصوته على إيـقاع موسيـقى آسرة تمتزج مع
ـلكيّة في لـيال مثـيرة للخـصب واخليال وكان يـحفظ عن ظهر عـبق العطور ا
تنبي وتغزّل في شبابه بفتاة حسناء كتب في علقات السبع وديوان ا قـلب ا

وصفها يقول:
لها نهــد كأنه حُقُّ عاج ٍ             وذراع يستلفتُ النظراتِ

وكـان محمود سـامي البارودي رئـيس وزراء مصر في ثـورة عرابي من كبار
شـعراء عـصـره وكـان رئيس الـوزراء الـنقـراشي راويـة شـعر أحـمـد شوقي
والـشاعر عبد الرحمن األبـنودي يقول عن الرئيس السـادات إنه كان يلهمنا

الشعر!.
وهـنـاك رئـيس وزراء الـسـودان محـمـد أحـمـد مـحـجـوب. كـان شـاعـراً رقـيـقاً

فقود" ومن قصائده: صدر له ديوان "قصة قلب" وديوان "الفردوس ا
ذكراكِ ِيبعثها السماءُ الباكي           يا آيـــةَ اإلبــداعِ في دنيــاكِ

وكـان رئيس اليـمن اجلنـوبي عبد الـفتـاح اسماعـيل شاعـراً مجيـداً ومجدّداً
وله قـصائـد في منـتهى الـعـذوبة وديـوان شعـره "جنمـة تقـود البـحر".. انـتهى

محترقاً في دبابة ولم يعثروا له على جثة ومن قصائده:
وأشواق داعبتني.. داعبت الهام وجداني 

وراحت تؤجّج في القلب.. قيــظ غرامـي!.
ومن شـطحـات كتب الـتاريخ أن غرنـاطة ضـاعت ببـيت من الشـعر والـشاعر
هـو عـبـد الـله بن األحـمـر أو أبـو عـبـد الـله الـصـغـير آخـر سـالط األنـدلس

الذي وقف يبكي على مُلك قيل إنه لم يحافظ عليه كالرجال!.
وفي الـعراق مـرّت أزمـنة كـانت الـوزارات تهـتم بالـشـعر ومـجـالس الشـعراء
ونـادراً مـا يُـعــلن عن تـشـكـيـل وزاري ال تـكـون عـدد من حـقــائـبه من نـصـيب

الشعراء.
كـان الشاعر علي الـشرقي الشهيـر برباعيّاته وزيراً فـي وزارات متعاقبة من
جــودت األيــوبي إلى أحــمــد مـخــتــار بـابــان.. وكــان الـشــاعــر مـحــمــد رضـا
الـشبـيـبي وزيراً لـلـمعـارف في وزارة نـوري السـعيـد.. وكـان الشـاعـر محـمد
حـسن أبو احملاسن أول وزير لـلمعارف في الـدولة العراقـية في وزارة جعفر
الـعـسـكــري.. وكـان الـشـاعــر غـربي احلـاج أحـمــد وزيـراً لـلـوحـدة في وزارة

ناجي طالب ثم هناك الشاعر عدنان الراوي صاحب ديوان "هذا الوطن".
وكـان الدكتور عبـد اجلبار اجلومـرد وزير اخلارجية شـاعراً ملهـماً واشتهر

بقصيدته "نحن وعرب احلوارث" التي يقول فيها:
شيَع وأحزاب يُحطّم بعضها               وجرائــد مأجــورة أقالمُـها

فضالً عن الشاعر الوزير شاذل طاقة  وكان الشعراء يتوزّعون ب الوزارة
لك فـيصل يـحفظ الـشعر أو مـجلس الـنواب كـالزهاوي واجلـواهري. وكـان ا
ويـحتفظ بصداقات عـدد من كبار الشعـراء فهو صديق شاعر الـهند العظيم
طـاغور وصـحب الـشاعـر بـشارة اخلـوري واسـتعـذب قـصائـده ولـبّى دعوة
أمـيــر الـشـعــراء أحـمــد شـوقي وزار في الــقـاهــرة "كـرمـة ابـن هـانئ" ورثـاه

شوقي في موته بقصيدته اخلالدة: يا شراعاً وراء دجلة يجري.
الـيـوم لم يـعـد مــنـاصـا من االعـتـراف أن الـشـعـر فـقـد
بــريــقه ولم يــعـــد إال الــنــادر من اجلــمـــهــور يــحــتــفي
بـالشـعـراء في زمن أصبح لـديـنا من وزراء و"زعـماء"
بـعــضــهم يــخــطــئـون فـي اإلمالء ويــحـمــلــون شــهـادة

دكتوراه!.

حسن ناظم
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ÂœUBð∫  سيارات محطمة نتيجة تصادم خمسة صهاريج في البصرة

لـلــمـقـاوالت عــادل الـصــاحلي تـكـمن
ــصـارف الـعـامــة في أنـهـا مـشــكـلـة ا
تــكـتــفي "بــالـقــروض (لـلــدولـة) ودفع
وظـف وال يـهـمهـا التـعامل رواتب ا
مـع قـــطــــاع الـــتـــجــــارة ودعم رجـــال
األعمال".وينطبق ذلك خصوصا على
مصرفي الرافدين والـرشيد وبدرجة
صـرف الـعـراقي للـتـجارة أقل عـلى ا
ؤقتة الذي أسسته سلطة االئتالف ا
ـدني األمـيــركـيــة بـإشـراف احلــاكم ا

ر عام 2003. بول بر
لــكن غــا يــوضح أن "احملــاصــصــة
الــطــائــفــيــة واحلــزبــيــة في الــنــظـام
ـالي الـسـيـاسي والـفـساد اإلداري وا
ـــؤســـســة أمـــور أثـــرت عـــلـى هـــذه ا
ـصـرفيـة" مـا حـصـر دورها تـقـريـبا ا
في إقــــــراض احلــــــكــــــومــــــة.ومع أن
ـــصــرف الـــعــراقي لـــلــتـــجــارة هــو ا
كّن الـتـجـار من فتح الـوحيـد الـذي 
اعــــتـــــمــــادات إالّ أنه "ال يـــــقــــدم أي
تـــســهــيالت مــصـــرفــيــة لــنــا (رجــال
األعــمـــال) ويــطــلب مــنــا ضــمــانــات
بــقـيـمــة عـالــيـة جــدا تـصل إلى 110
ـئـة لتـوفـيـر خـطـاب ضـمـان فقط" بـا
وفق الـصاحلي. ودفع ذلـك مجـمـوعة
األخـــيــار لــلــمــقـــاوالت إلى الــلــجــوء
خلدمات مـصارف خـارج البالد على
غرار كثـير من الشـركات التي صارت
تعـتمـد عـلى بنـوك في األردن وتركـيا
ولــبـــنــان أو حــتى إيــران لــتــســهــيل
تـــعــــامالتــــهــــا. وال يـــتــــعــــلق األمـــر
ـالـيـة فـقط بل يـطال بـالـتسـهـيالت ا
كذلك وفق الصاحلي "الشفافية" في
عامالت وتـوفيـر "موظفـ خاص ا
من داخل البنوك حـسب تقييم وعمل
ـصـارف الـعـراقـيـة الـتـاجـر" عـكس ا
الــتي "تــتــعـــامل مــعــنـــا كــمــوظــفــ

وبأسلوب جاف".

يــســبب خــســارة كــبــيــرة لــلــعــمــلــة
الصعـبة". ويـكشف ذلك ضعف الـثقة
أيضا في الـعمـلة احمللـية فكـثير من
ــواطـــنــ "يــحــوّلــون مــدخــراتــهم ا
وأمـوالـهم إلى الـدوالر ويـكـتـنـزونـها
ـنازل".ويـشـيـر غـا إلى وجود في ا
مــفـــارقـــة بـــ اخلـــطـــاب الــرســـمي
واطـن والواقع. "فـالـدولة تـناشـد ا
صارف" في ح ايداع مدخراتهم با
"ال تـــقـــوم بـــتـــعــــديل قـــوانـــ هـــذه
ـصـارف وال تـوفـر لـهم أي خـدمـات ا

أساسية".
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الى ان (احملكـمـة أصدرت أيـضـاً أمر
اسـتــقـدام عــضـو سـابق فـي مـجـلس
ديالى  لقيامه بإيهام اجمللس بإعادة
مـوجـوداتٍ كـانـت بـذمـته إلى سـاحـة
احملافـظة على أنـها تـعرضت حلادث

احتراق).
ــتــهم  أعــاد واوضح الــبــيــان ان ( ا
مــوجـوداتٍ أخــرى غـيــر الــتي كـانت
بــذمـتـه).وكـانت الــهـيــئــة قـد أعــلـنت
منـتصف تـشرين الثـاني اجلاري عن
صــدور أمــر اســتــقـدام بــحق رئــيس
هـيئـة االسـتثـمـار في ديالى مـشـيرة
إلـى أن األمـــر صـــدر اســـتـــنـــاداً إلى
ــــادَّة (340) من قــــانــــون أحــــكــــام ا
ة مـنح الـعــقـوبـات وذلك عــلى خـلـفــيـَّ
إجازةٍ اسـتثـمـاريةٍ عـلى قطـعة أرضٍ
ـــــاً خالفـــــاً ـــــســـــاحــــة (15)  دو
لــلـــضــوابـط والــتـــعــلـــيـــمــات.  وفي
الـــبــــصـــرة اكــــدت مـــديــــريـــة مـــرور
احملـــافــــظـــة تـــصـــادم  5صـــهـــاريج
وشاحنـات ببعـضها بـضعا في وقت
مــبــكـر مـن صـبــاح الــثالثــاء بــسـبب
الــضـبــاب الــكـثــيف وســوء االحـوال
اجلـويـة. وقـال مـديـر مـرور الـبـصـرة
الـعـميـد عـادل فـيـاض الـسوداني في
تــــصــــريـح امس ان (الــــصـــــهــــاريج
اخلمسـة كانت تـسيـر على شكل رتل
في الطريق السريع واصطدم احدها
بــحــاجــز كــونــكــريـتـي وان سـائــقي
الــصــهــاريج والــشــاحــنــات االخــرى
اصــطـدمــوا بـبــعـضــهم بـســبب عـدم
تــمــكــنــهم من الــوقــوف) ,مــؤكـدا ان
(احلـــــادث أدى الى قــــطـع الــــشــــارع
ــمـر اآلخــر خــشــيـة وحتــويــله الى ا
تعرض بقية مستخدمي الطريق الى
اخملـاطـر) ,وتـابع ان (احلـادث احلق
ركبات التي اضرارا مادية ببـعض ا

اصطدمت ببعضها).

الي سـيئ جدا وتـاخيـر تسـديد وا
الـرواتب عالمة واضـحـة عـلى عمق
االزمــــة الــــتي تـــــتــــطــــلب حــــلــــوال
اســتـــثــنــائـــيــة من اجل تـــصــحــيح
مــســـارات الــعــمـل وزيــادة ايــرادت
اخلـــزيــنـــة وذلـك لــتـــفـــادي دخــول
ا يعد االخطر العراق في منزلق ر

في تاريخه احلديث). 
وأضــاف الــعــزاوي أن (مــيــزانــيــة
2021 لـم تـــــــصـل حـــــــتـى االن الى
مجـلس النـواب ولكن هـناك توافق
ئة من القـوى السياسية ب 90 با
عل حسمها مبكرا ومعاجلة سريعة
لـكـل اخلالفـات الــتي تــتــضـمــنــهـا
والـتــركـيــز عـلى مــبـادى اســاسـيـة
وهي ضـمـان تـسـديـد الـرواتب دون

اي تاخير مهما كانت االسباب). 
وأشــــــار الـى (اتــــــفــــــاق الــــــقــــــوى
السـياسيـة على "السـعي ألي حلول
كنة لالبتعاد عن االقتراض بظل
حتــذيــرات اقــتـــصــاديــ وخــبــراء
مــالــيــ من خــطــورة تــكــرار مــلف
االقـتراض وتـاثيـره عـلى احتـياطي
ركزي وسعر صرف الدينار البنك ا
الــعــراقي فــيــمـا بــعــد امــام بــقــيـة

العمالت االجنبية االخرى).
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ـــتـــحـــدث بــــاسم مـــجـــلس اعـــلـن ا
الـوزراء وزيـر الثـقـافـة حـسن ناظم
ــقــبل الــثالثــاء ان يــوم الـــســبت ا
سيشهد انعقـاد اجللسة اخملصصة
ـوازنة فيما اشار الى ان ناقشة ا
ــشــكــلـة احلـوار جــار إليــجــاد حل 
الرواتـب وأن احلكـومة تـعـمل على

إنشاء نظام موحد للرواتب. 
وقال ناظم في مؤتمر صحفي امس
ـقبل سـيـشهـد انعـقاد ان (الـسبت ا
ـــنــاقـــشــة اجلـــلــســـة اخملــصـــصــة 
وازنة) مـبينـا ان (رئيس الوزراء ا
مــصــطـفـى الـكــاظــمي وجه الـوزراء
طالب بحشد اإلمـكانيات لتـحقيق ا
شروعـة ألهالي ذي قار). واضاف ا
ان (احلـــكــومـــة مــاضـــيــة بـــإجــراء
االنـتـخـابـات في مـوعـدهـا) مـشـيرا
الى ان (الـــكــــاظـــمي أوعـــز لـــوزارة
ـوضـوع الــنـفط بـإيـجــاد حل بـديل 

ستورد).  الغاز ا
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وتـــابع (لـــديــنـــا غــاز مـــبــدد يـــقــدر
ـليـارات الـدوالرات) الفـتا الى ان
(احلــــوارات جـــاريــــة إليـــجــــاد حل
ـشــكـلـة الــرواتب" كـذلك أشـار إلى
"الـعــمل عــلى انـشــاء نــظـام مــوحـد
للرواتب).  واكد ناظم ان (الكاظمي
دعــا إلى إبـعــاد اجلـانب اإلنــسـاني
عـن الـــصـــراعـــات الـــســـيـــاســـيـــة)
موضـحا ان (القـوان والـصراعات
ـــان يــجـب أن ال تــمس داخل الــبـــر

أقوات الناس اليومية). 
وكـان عــضـو مـجـلس الـنـواب عـبـد
اخلــالق الـــعــزاوي قــد أكـــد تــوافق
الـقوى الـسـياسـية بـنـسبـة تتـجاوز
ـــئــة عـــلى حــسم مـــبــكــر الـ 90بــا
الـيـة.  وقال ـقبـل ا ـوازنـة العـام ا
عبـد اخلـالق العـزاوي في تـصريح
إن (وضع الــــعــــراق االقـــتــــصـــادي
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ضمن سلسـلة دراسات اجتـماعية
سـيـاسـيـة.  وكتب مـقـدمـة الـكـتاب

الدكتور عبد احلس شعبان . 
وتـــــــــــســـلـط فـــصـــول الـــكـــتـــاب
الـضــوء عـلـى الـصــ الـشــعـبــيـة
وعالقــــــاتها الدولية والسيما مع
واشـنطن ومـسـاراتهـا بـعد ظـهور
جــائــحـة كــورونــا كــمــا تــتــنـاول
احلـضـارة الـصـيـنـيـة وفـلـسـفـتـها
وأديـــــانــــهـــــا مــــثـل الــــتــــــــاويــــة
ـشـكالت والـكونـفـوشيـوسـية  وا
الداخـلـية مـثل التـعامل مع الـتبت
ـسلمة  البوذيـة وأقليـة اإليغور ا
وقضايا هونغ كونغ وماكاو (الس
فيـغاس الشـرق) وتايـوان (جزيرة
فــورمــوزا).  ودور الــصــ كــقــوة

صاعدة في عالم 

وعرف بجـديته ومثـابرته العـلمية
ــعـرفـيــة حـيث نــال االسـتـاذيـة وا
(بــروفـيــســور) في الــفــلــســفـة من
جامعة بغداد وزاول التدريس في

قسم الفلسفة بكلية االداب.
وعــلى الـصــعـيــد الـصـحــفي كـتب
ـقــالـة والــعــمـود الــصــحـفي في ا
صحف مـحليـة وعربيـة كما رأس
ـستـقلة حتريـر عدد من اجلـرائد ا
كــــــــالـــــــزوراء واالعـالم والـــــــوطن

وااليام. 
 öŠd « »œ«

ـسـابـقـة وفـاز بــاجلـائـزة االولى 
نــاجي جـواد الــســاعـاتي في ادب
الـرحالت بـدورتـهـا الـتـاسـعـة عـام
2018. وصـدر كـتــابه اجلـديـد عن
ـيـة في بـغداد  دار دجـلـة األكـاد

شـــهـــدهـــا مـــقـــهى رضـــا عـــلــوان
بــالـكـرادة الـشـرقــيـة لـيل الـثالثـاء
ـــقــــربــــ من ــــاضي ضــــمـت ا ا
زمالئه الــصــحــفــيـ واصــدقــائه
ــقــهى قــد .  وكــان ا ــيــ االكــاد
اضي حـفال موسـعا شهـد العـام ا
لتقد الكتـاب السابق جرى فيه
عـــرض ومــنـــاقـــشــة ابـــرز افـــكــار
ـعـنــون (كـابـوس لــيـلـة الـكـتــاب ا
صــــــــيـف). وســـــــــبـق ان اصــــــــدر
ـدينة (يوتـوبيـا.. جدل العـدالة وا
الــفـاضـلـة) و(بــ الـغـيـوم.. حتت

الغيوم). 
وتــــلــــقـى جــــزاع الــــتــــهـــــاني من
احلــــضــــور وهــــو يـــوقـع كـــتــــابه
اخلــامس ضـــمن مــؤلــفـــاته الــتي

صدر اولها عام 2014.

.. مـخالب الـتـن اجلـديد (الـصـ
الـنــاعــمــة) في جــلـســة مــحـدودة
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بغداد

نبض القلم

كن ألي مـراقب  من الـداخل  وحـتى من اخلارج  أو أي مـواطن  غـير
وازنة ال واالقتصاد أن تتكون لديه فكرة ومالحظات عن ا متخصص  با

  النها تمس حياته مباشرة وتعكس مستوى بالده  االقتصادي ..
الية  ألي بالد في الدنيا   وتعكس وازنة أحد مؤشرات السياسـة ا  - ا
الـتــنـوع االقــتـصــادي  ومـســتـوى الــنـمــو فـيه من خـالل أداء الـقــطـاعـات
االنـتاجـيـة واخلـدمـيـة وأبواب االنـفـاق عـلـيـها وحتـفـيـزهـا لـكي تسـاهم في
زيادة  هـذا الـنمـو  وبـالتـالي جتـد أثارهـا واضـحة سـنـة بعـد أخـرى على
ـواطن واخلـدمات تطـور الـبالد نـحو االفـضل وارتـفاع مـسـتـوى معـيـشة ا

التي تقدم له  ..
وازنـة تعـكس سيـاسة الـدولة  أيـضـا وفلـسفـة النـظام وخـطط احلكـومة وا
ـسـتقـبـليـة مجـسـدة باالرقـام عـلى الورق وبرامـجـها الـتـنمـويـة السـنـوية وا

لتراها فيما بعد فعال على االرض ..
فأين نحن من هذه القاعدة السياسية - االقتصادية  ?

وازنة  في العراق هذا الهدف ? وهل حتقق ا
- أيام وينتهي عام  2020  دون موازنة   وكان صعبـا جدا من الناحية
االقــتــصــاديــة والـصــحــيــة  فــيــمــا يــدور االن حــراك اعالمي وســيــاسي

وتكهنات حول  موازنة عام 2021 قبل صدورها ..
اضـية  أم موازنة أمر فهل ستكون مـختلفـة أم  كسابقاتـها في االعوام ا
واقع  فرضته جـائحة كـورونا وتداعـياتـها  االجتـماعيـة واالقتصـادية على

ا في ذلك اسعار النفط ? العالم 
وازنـات ألنـهـا تـعـتـمـد  كـلـيـا عـلى الـنـفط كـمورد -في الـعـراق تـشابـهـت ا

رئيس   باستثناء نسبة بسيطة جدا  من موارد اخرى كالضرائب  ..
وازنات ويزداد الـعجز كلما تراجعت -والعجز هو السمـة االساسية في ا
وازنة  اسعار النفط  ناهيك عن حالة عدم االستقرار التي تنعكس على ا

وفرص االستثمار فيها .
وازنات  خالية من التنوع االقتصادي .. - ا

ـفاجآت  كـما حصل مع وازنات  تـكثر ا - عندمـا يغيب  الـتخطـيط عن ا
تأخر الرواتب  ويلعب فيها احلظ والقدر  النها مرتبطة بسعر النفط ..
وازنات اكثـر من جداول  تخمـينية لاليرادات والـنفقات  على - لم تكن  ا

حد تعبير أحد اخلبراء االقتصادي ..
ـصـالح ـثل   ـان الى  - ولـذلك حتـولت احلـكـومـة الى مـحـاسب  والـبـر
ضيـقة وسـاحة لـصراعـات سنـوية بـ الكـتل   وجتلى ذلك بـوضوح  في
ـوازنة وصـرف رواتب مـوظفي اخلالف حول نـسـبة  حـصـة االقلـيم  في ا
االقـليم مـا لم يـسـدد االقـلـيم ايـرادات الـنـفط وغيـرهـا وحـصـة احملـافـظات
وغـالبـا مـا يـحل  اخلالف بـالـتـوافق  وتـغيب الـنـظـرة الـوطـنـية الـتـكـامـلـية

للعراق . .
 وهناك توقعـات بان اخلالفات  ستكون أكـبر من السابق لـتزامن مناقشة
ـركـز واالقـلـيم  بـعد وازنـة واقـرارهـا مع  االنـتـخـابـات واخلالفات بـ ا ا

اقرار قانون االقراض .
-حالـة غـريبـة أن  تـتحـول حـكومـة الـعـراق  الى محـاسب  وهي حـالة  ال
تـــنـــاسب حـــجـــــمه ودوره  وســـمـــــعـــته الـــدولـــيـــة وتـــاريـــخه  في االدارة

واحلضارة ..
وازنات مع العراق وكأنه  وجد على االرض ليعيش يومه - لقد تعاملت  ا
 أو يـحـيـا مـواطـنه لـيـأكل فـقـط  ومع ذلك  حـرمت نـسـبـة الـفـقـر الـعـالـيـة

واطن الفقير من أدنى مستلزمات احلياة الطبيعية لالنسان .. ا
-إن أخطر ما في النفط أنه أصبح (يعـيل) وزارات ومؤسسات  بضمنها
ـؤسـسـات االنـتـاجـيـة الـتي يـفـتـرض بهـا  أن (تـعـيل) مـا يُـصـنف ضـمن ا
البالد  وتكون لها حصـتها  الواضحة في النـهوض بها  وتساعدها في
االنفاق على مؤسسات أخرى  كالصناعة والزراعة والسياحة  وليس أن
(تُعـال) أو تـكون عـبـئا عـلـيهـا  أو تـشاركـها أوتـنـافسـهـا في عائـد الـنفط

اآلخذ بالتناقص .
- الـنـفط يــخـضع لـلــسـوق ولـيس الرادة الــدولـة  وحـاجــتـهـا ولـذلـك يـقـيـد
عاجلة االزمات االقتصادية   فلتجأ حركتها وقدرتها على تقد احللول 

الى االقتراض كما حصل مع ازمة الرواتب .
الية كبيرة لقد كشف تراجع  أسعار النفط  كم هي االزمة االقتصادية وا
  وكم هو مـؤثر غـياب دور الـقطـاع اخلاص   وكم هـو خطـير الـفساد 
ا  فـي االدارة أيضا عـندمـا  ال يكـون االنسان ـال  فقط  وا ليس  في ا
ـنح  وظـيـفــة أو مـنـصـبـا  لـيـس من اسـتـحـقـاقه ـنــاسب  و في مـكـانه ا
ؤسسة وتمكينها نصب في قيادة ا الوظيفي ودون تقدير لدور الوظيفة وا
من أن تؤدي دورها الوطني والـتنموي في عمـلية البنـاء والنهوض  وليس
وازنة  وتأخذ من نصيب مؤسسات خدمية اخرى.. أن تكون عبئا على ا

وذلك من صلب مهمة االصالح أيضا .. 
وا -إصالح يعتـمد رؤية مـستقـبليـة  تقوم عـلى   اسس وبرنامج يـحقق 
اقتصاديا يؤهلها  لتـحقيق اقتصاد حقيقي متـنوع مستدام تقل فيه نسبة

االعتماد على النفط سنة بعد أخرى .. 
-اصالح يـعـتـمـد اجـراءات سـريـعـة وحـاسـمـة  والـعـمل بـسـيـاقـات الـدولة
الصـحـيحـة واجـراءاتـها  الـقـانونـيـة في التـخـلص  من الـفسـاد والـوظائف
الـوهــمـيــة والـفــائــضـة والــفـضــائـيــة  وازدواج الـرواتـب  وتـقــلـيص رواتب
ـوارد غـير ومخـصـصـات الـدرجات اخلـاصـة وتـقلـيص الـنـفـقات وزيـادة ا

توقفة وغيرها  . صانع ا نافذ احلدودية  وتشغيل ا النفطية من ا
-نـعم  هـو امـر كـبـيـر  لـكـنه لـيس بـاالمـر الـعـسـيـر اذا ما

توفرت  إرادة سياسية قوية وروح وطنية ..
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حـددت مــحـافــظــة كـربالء ســعـر
االمبير لـلمولدات االهلـية لشهر
كــــانــــون االول بــــالــــتـــــزامن مع
حتسن ساعات التجـهيز للطاقة
الكـهربـائيـة بـ (الفي) ديـنار لكل
امــبــيــر مـــقــابل ثالث  ســاعــات
تــشـغــيل لــلـخط الــعــادي فـيــمـا
قــررت ان يـكــون ســعـر االمــبــيـر
ــبــلغ 4 االف لــلــخط الـــذهــبي 
ديــنــار وبــالـتــنــاوب مع الــتــيـار

الوطني. 
واكــد بـيـان لــلـمــحـافــظـة تـلــقـته
(الـــزمــان) امس ان (احلـــكـــومــة
احملـــــلـــــيــــة الـــــزمت اصـــــحــــاب
ـــولــدات االهــلــيـــة بــتــعــويض ا
ــــــواطــــــنــــــ فـي حــــــال عـــــدم ا
ـطلـوبة). تـشغـيلـهم لـلسـاعات ا
ودعـا الـبيـان (رؤسـاء الـوحدات
ـتـابـعـة اآللـيـة لـنـفس االداريـة 
االشـهر الـسابـقـة والتـأكيـد على
ـولـدات الى االلـتـزام اصـحـاب ا
بـسعـر االمـبيـر). من جـانب اخر
ـــزروعــات نـــظم قـــسم وقـــايـــة ا
ــديــريــة زراعــة كــربالء الــتــابع 
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ــديــريــة وقــال مــســؤول اعالم ا
بـاهـر غـالي لـ (الـزمان) امس ان
(قـسم الـوقايـة الـتابع لـلـمديـرية
ـكــافـحـة نــظم حـمــلـة مـجــانـيــة 
ـتوسط ذبـابـتي فـاكـهة الـبـحـر ا
واخلــوخ والــيــاســمــ من اجل
احلد من اضـرارها). مضـيفا ان
ـــــديــــــريــــــة فـي وحـــــدة (مـالك ا
الـوقـايـة نـفـذوا تـلك احلـمـلة في
بيدات منطقة عون بعد توفير ا
ـؤمل مــكـافـحـة 540 لــهـا ومن ا
.( ــا من اشـجــار الـبــسـاتـ دو
ويــــذكــــر ان حـــــشــــرتي ذبــــابــــة
الـفـاكـهـة والـيـاسـمـ من اخـطر
احلـشـرات التي تـصـيب اشـجار

ــشـمش والـكـوجـة الـبـرتـقـال وا
ـــا ســـبب اضـــراراً والـــرمــــان 
اقـــتــصــاديــة فـــادحــة. واعــلــنت
نـتـجـات النـفـطـية في مـديـريـة ا
مــحـافــظــة كـربـالء عن اطالقــهـا
الــبــطـاقــة الـوقــوديــة لـتــجـهــيـز
ـــواطـــنـــ بـــالــنـــفط االبـــيض ا
وبــواقع 100 لــتــر لــكل عــائــلــة
اسـتــعـدادا لـلــمـوسم الــشـتـوي.
ـنـتجـات الـنـفـطـية وقـال مـديـر ا

حسـ مجـيد اخلـرسان انه (
اطالق الــــبـــطـــاقــــة الـــوقـــوديـــة
بـــتـــاريخ  15/10/2020حــسب
تــوجـــيـــهــات شـــركـــة الـــتــوزيع
وبــواقع 100 لــتــر لــكل عــائــلــة
وسيتم التجهيز بواسطة منافذ
التـجـهـيـز احلـكـومـيـة واالهـلـية
والبـالغ عـددها 42 منـفذا. وعن
طريق الوكالء اجلوال والبالغ
عـــــددهم 115 وكـــــيال جـــــواال).
مـــشــــيـــرا الـى ان الـــبــــطـــاقـــات
الـوقـوديـة سـيــتم تـوزيـعـهـا عن
ــراكــز اخملـصــصــة في طــريق ا
ـركز مـناطق احملـافـظة ومـنـها ا
الـتـوزيـعي في سـاحـة اجلـامـعة
ومـــحــطـــة الــهــنـــديــة- اجلــدول
الــــغـــربي - اخلــــيـــرات (مـــركـــز
خـاص بـنـاحـيـة احلـر) ومـحـطة
عـــون في قـــضــاء احلـــســيـــنــيــة
ومــحـطـة عـ الـتـمـر في قـضـاء
عـ الــتـمـر). وطـالب اخلـرسـان
ــواد الــغــذائــيـة وكالء تــوزيع ا
راجعة مراكـز التوزيع لتسلم
البـطاقـات الوقـودية اخملـصصة

ناطقهم).
وأكـدت مــديـريــة تـربـيــة كـربالء
اسـتـعـداد مـدارسـهـا ومالكـاتـها
لـلــعـام الـدراسي اجلـديـد 2020

.– 2021
وقــال مــديـــر قــســــــم االشــراف
ـديريـة جـواد نصــــــر الله في ا
لـ (الــزمــان) امـس ان (مــديــريــة

تــربــيــة كــربالء عــلـى اســتــعـداد
لــلـــعــام الــدراسـي اجلــديــد وفق
االجـــراءات الـــتي ســـتــتـــخـــذهــا
وزارة الــتــربــيــة بــالـتــشــاور مع
مـعــهـا). واضــاف نـصــر الـله ان
ـــديــريـــة الـــعـــامـــة لـالشــراف (ا
الـــتـــربـــوي طـــلـــبت من اقـــســـام
ــــديــــريــــات رفع االشــــراف فـي ا
الــــتــــوصــــيـــات بــــشــــأن الــــعـــام

الـــــدراسي اجلــــــديـــــد حـــــيث 
تــشـــكــيل جلـــان اوصت بــحــذف
ــــواد او بـــــعض فـــــصــــول مـن ا
احلــصص او الـغــاء عـطــلـة يـوم
الــســبـت او اســتــخــدام مــنــصــة

نــيـــوتن االلـــكــتـــرونــيـــة وقــد 
اتــخـاذ الـعـديــد من الـرؤى بـهـذا
الــشــأن. من جـانـب اخـر تــسـعى
مــــحــــافــــظــــة كـــربـالء الى وضع
احلجـر االساس النـشاء مـشروع

ســكـني لــلــعـمــال وقــال احملـافظ
نـــــــــصــــــــيـف اخلــــــــطـــــــــابـي في
تـصريـحات صـحفـية ان (اتـفاقا
قـد جـرى بـ احلكـومـة احملـلـية
واالحتاد الـعام لنـقابات الـعمال
عــــلى وضـع احلــــجــــر االســـاس
لبـناء وحـدات سكـنيـة تخصص
لـلعـمال من ابـنـاء احملافـظة كـما
تـــمت مـــنـــاقــشـــة تـــفـــعــيـل هــذا
شروع الذي سيكون بالتعاون ا
مع االحتـــــاد ومــــســــتــــثــــمــــرين
عراقي من اصحاب االموال). 
مــــشــــيــــرا الى ان (احلــــكــــومــــة
احملـلـيـة تـعـمل عـلى تـخـصـيص
قـــــــــطـع االراضـي اخلـــــــــاصـــــــــة
ــشــروع ووضع آلـيــة الــعـمل بـا
لـــذلـك). الفـــتــــا الـــنــــظـــر الى ان
(احملـافـظـة تـدعم الـعـمـال بـشكل

كامل وفي مختلف اجملاالت).
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طــــالب عـــضــــو جلـــنـــة االقــــتـــصـــاد
الــنــيـابــيــة مــازن الــفــيــلي بــإيــقـاف
زاد استنزاف الـعملة الـصعبة في ا
الـذي تـضيع فـيه مـليـارات الـدنانـير
ـصـارف عـائـديـة مـلـكـيـتـها اربـاحـاً 
الــصـرفــة او بــالــشـراكــة مع جــهـات

سياسية متنفذة. 
وقـال الـفـيـلي في بـيـان امس (جندد
مطـالبتـنا بايـقاف استـنزاف العـملة
الصعبة في مزاد البيع الذي تضيع
لـيـارات شهـريا اربـاحا فـيه مئـات ا
غـيــر مــشـروعــة تــسـتــحــوذ عـلــيــهـا
مصـارف تثـار عليـها مـؤشرات على
عـــائــديـــة مــلـــكــيــتـــهــا الـــصــرفــة او
بــالــشـــراكــة مع جــهــات ســـيــاســيــة

. متنفذة)
مـــشـــيـــرا الى انـه (بـــســـبب غـــيـــاب
الشفافية والـوضوح في نشر مقدار
مــايــبــاع لـــكل مــصــرف يـــومــيــا من
ـتـوفـرة ــعـلـومــات ا الـدوالر  فـان ا
ـصارف تربح تشـير الى ان بعض ا
شهريًا اكـثر من ثمان مـليار دينار
ــصـرف لــوحـده ـعــنى ان هــذا ا  
يــســتـــحــوذ عــلـى مــا يــكـــفي راتــبًــا
ـــقــدار 400 الف ديـــنــار شــهـــريًــا 
ألكـــــــثــــــــر من 200 الـف مــــــــواطن),
مــضــيــفــا (وإذا احــتــســبــنــا مــعـدل
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الــعــائــلــة  5أشــخــاص فــهي تــكــفي
إلعـالـة ملـيـون عراقي شـهـريا  وإذا
ـصارف اضـفنـا الـيهـا ارباح بـقـية ا
لــتـــوفــرت تــريــلــيـــونــات الــدنــانــيــر

سنويا).
واقــتـرح الـفـيــلي (وضع نـشـاط بـيع
الـعمـلـة في كل مـراحلـة حتت أنـظار
الـرأي الـعـام والـســلـطـات الـرقـابـيـة
ــنع الــتـالعب وانــهــاء الــربح غــيــر
ـشروع من قـبل مـصارف مـعتـاشة ا

ال العام). على استنزاف ا
ركزي مشدد على ان (يتـخذ البنك ا
ـبـاشـر إجــراءات واضـحـة بـالـبـيع ا
لـــلــدوالر الى الـــتــجـــار الــفـــعــلـــيــ
ـصـارف ــرور بـا ــواطـنـ دون ا وا
الــوسـيــطـة الــتي التــقـدم اي نــشـاط

اقتصادي تنموي).
كـن احتسـاب ضريبة  وتابع انه (
اربــــاح بـــشـــكـل مـــســـبـق لـــضـــمـــان
حتصيل ايرادات إضافية من عملية
بـــيع الـــدوالر في مـــزاد الـــعـــمـــلـــة).
وطـــالب الـــنـــائب مـــحـــمـــد صـــاحب
الــــدراجي رئــــيـس االدعــــاء الــــعــــام
بـالتـحـقـيق بـنـا يـجـري بـنـافـذة بيع

العملة . 
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واطلعت (الزمان) على وثيقة حتمل
تــوقـــيع الــدراجي  ,جـــاء فــيــهــا انه
من ـــــــادة 61  (اســــــــتـــــــنـــــــادا الـى ا
الـدسـتور ودورنـا الـرقابي كـأعـضاء
فـي مــجـــلس الـــنــواب  نـــود مـــنــكم
حتــريك شــكــوى وفــتح حتــقــيق في
مــــزاد الـــــعــــمــــلــــة  حــــيث تــــواردت
مـعـلــومـات عن عـدم صــحـة الـقـوائم
اخلـاصـة بـاحلـواالت او الـتـعـامالت
اخلـــــاصــــــة بـــــاالعــــــتـــــمــــــــــــــادات
تعاملة ببيع ستندية للمصارف ا ا
وشـراء العـمـلة الـصعـبـة وعدم قـيام
الـبــنك بــواجـبــاته وفـرض غــرامـات
والـــــكــــــشف عـن الـــــوثـــــائـق غـــــيـــــر

الصحيحة).
مـــــؤكـــــدا ان (اجملـــــلـس اشـــــر عــــدم
ــالــيـة مــطــابــقــة قــيــمــة الــواردات ا
الـكـمـركـيـة والـضـريـبـيـة نسـبـيـا مع
ـبــالغ احملـولـة لــلـخـارج عن قـيــمـة ا

طريق بيع الدوالر فـي النافذة وعدم
قـيام الـبنك وهـيـئة الـكمـارك بتـقد
ـتهـرب من تلك كشـوفات بـاسماء ا

االلتزامات).
الفتا الى ان (تـلك اخلروقات اضرت
بــاالقـــتـــصـــاد وقـــادت الى تـــهـــريب
العملـة وتقليل االيـرادات احلكومية
واعـتـماد قـيـمة غـيـر حقـيـقة لـلدوالر

مقابل الدينار .
ـا ادى ذلك الى تضـعـيف النـشاط
الـــــزراعـي والـــــصـــــنــــــاعي وجلـــــوء
احلــــكــــومـــــة الى االقـــــتــــراض). في

غضون ذلك ,.
جـه االدعـاء الـعــام مـوفق مــحـمـود ,
مـحمـكة حتـقيق الـرصافـة اخملتـصة
بـقـضـايـا الـنـزاهـة وغـسـيل االمـوال
ا ورد ة بأجراء التحقيق  واجلر

بطلب الدراجي.

فيـما رأى اخلبـير االقتـصادي منار
الـعــبـيــدي ان أسـبـاب الــتـغــيـيـرات
األخـــيـــرة الــتـي طــرأت عـــلى ســـعــر
صــــــــــرف الــــــــــدوالر فـي األســـــــــواق
العراقـية سبـبها تـراجع االحتياطي

لدى البنك. 
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واوضح العبـيدي في تصريح امس
إنه (ســوق بـيع الــدوالر في الـعـراق
يــعــتــمــد عــلى الــعــرض والــطــلب و
ـبـلغ الــعـرض يـنـــــــــتج من كـمـيـة ا
الــذي يـــعــرضه الـــبــنـك لــلـــبــــــــــيع
مـقـابل الـطـلب الـذي يـطـلـبه الـسوق
وكـلــمـا زاد الــعــرض مـقــابل تـراجع
الطلب ينخفض سعر صرف الدوالر
ــــوضــــوع أمــــام الـــــديــــنــــار وذات ا

بالعكس).
وأضـاف ان (انـخـفـاض الـعرض من

وكـشـفت األمـانـة الـعـامـة جمللس
الـوزراء تـفاصـيل مـشـروع بـناء
ــــدارس من قــــبل الــــشــــركــــات ا

الصينية.
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ــتـــحــدث بــاسم األمــانــة وقــال ا
الــعـامــة جملــلس الــوزراء حــيـدر
مـجـيـد في تـصـريـح إن (الـلـجـنة
ـدارس قررت في العـليـا لبـناء ا
نعقدة بتأريخ جلستها األولى ا
ــــاضي 22 تــــشــــرين الــــثــــاني ا
تـوجـيه الـدعـوات إلى الـشـركـات
الـــصـــيـــنــيـــة الـــراغـــبــة بـــبـــنــاء
ـــرشـــحـــة من قـــبل ـــدارس وا ا
الـسـفـارة الـصـيـنـيـة في بـغداد)
الفـــتـــاً إلى أن (الـــلـــجـــنـــة أقــرت
ــدارس عــلى تــصــامــيـم بــنــاء ا
وفق مـحـضــر اجـتـمــاع اخـتـيـار
ــتـضـمن اخــتـيـار الـتــصـامـيم ا

ثـالثـــة تـــصـــامـــيم األقل ســـعـــراً
كـنـمــاذج أسـاس لـبــنـاء مـدارس
.( 12 صفاً 18صفاً و  24صفاً

وأضــــاف أن (الـــعـــقــــد تـــضـــمن
ـــدارس وقـــيــام وزارة تـــأثــيث ا
ـــشــروع الـــتـــخــطـــيط بـــإدراج ا
ــشــاريع االسـتــثـمــاريـة ضـمن ا

لغرض البدء بالتنفيذ). 
وكــان مــجــلس الــوزراء قــد قــرر
تـشــكـيل الـلـجــنـة الـعـلــيـا لـبـنـاء
ـدارس مقـرها األمـانـة العـامة ا
الـتي قــالت فـي بـيــان إنه (بــنـاءً
ــصـــلــحــة عــلى مـــقــتــضـــيــات ا
الــعـامــة وانــطالقــاً من أهــمــيـة
الـتــعـلـيم في الـعـراق ومـا له من
أثر مباشر وفـعال في بناء جيل
سـتقبل وتـوفير فـرص العمل ا
ــســاهــمــة بـــتــنــمــيــة قــدرات وا
العـامل ونـظراً للـنقص احلاد
ـدرسـيـة في في أعـداد األبـنـيـة ا
عـمـوم الـعـراق فـضالً عـن تـلـكؤ
ـــدارس خالل مـــشـــاريع بـــنــاء ا
ــاضــيــة وعــدم قـدرة الــســنــ ا
ـتــبـعــة عــلى مـواكــبـة اخلــطط ا
نـسـبـة الـنمـو في أعـداد الـطـلـبة
ــتـوسط والــبـعــيـد ــدى ا عـلى ا
قــرر مــجــلس الــوزراء تــشـكــيل

دارس).  اللجنة العليا لبناء ا
وأضـافت أن (الـلــجـنـة ســتـكـون
برئـاسة رئـيس مجـلس الوزراء
وعضويـة وزير التـربية واألم
الـــــــــعــــــــام جملـــــــــلـس الــــــــوزراء
وســكــرتــاريــة الــهــيــأة الــعــلــيــا
لــلــتـــنــســـيق بــ احملـــافــظــات
إضـــــافــــة إلى وكــــيـــــلي وزارتي
ـــالــيــة وأمــانــة الـــتــخــطــيط وا
ــثــلـــ عن األمــانــة بــغـــداد و
الــعـامــة جملــلس الــوزراء الــتي
ستتولى مهـام اإلدارة التنفيذية
لـلـجـنـة وعـدد من اجلـهـات ذات

العالقة).

قـبل الـبنك جـاء نـتـيجـة عـوامل عدة
من بــيـــنــهــا عــدم تــوفـــر الــســيــولــة
والـــتـــجـــديـــدات الــتـي حتــدث عـــلى
الـــســـيـــولـــة الـــنـــقـــديـــة واحلــواالت
وبـالــتــالي يــــــــــقـلل ذلك مـن كـمــيـة
ـزاد وهـذا يــؤثــــر عـلى الــبـيع فـي ا
قوة الـعملـة باإلضافـة إلى أن هناك
عــوامل أخـــرى تــؤثـــــــــــر عــلى ذلك
وهي حجم االحتياطي في البنك من
الـــعــمالت األجــنــبـــــــــيــة أو الــنــقــد
ـوجــود لــلـتــغــطـيــة عــلى الـعــمــلـة ا
الــعــراقــيــة وكل عــمــلــة حتـتــاج إلى
غـطاء وهـذا الغـطـاء يتـمثل بـالذهب
أو عملة نـقدية أجنبـية معروفة مثل
الدوالر أو اليورو).مضيفا (ونتيجة
سحب االحـتيـاطي من البـنك بسبب
االقـتـراض الـداخـلي لـلـحـكـومـة ادى
ذلك إلى تأثر قيمة العملة احمللية).
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مازال وباء الكورونا .. يثير فينا اخملاوف  ويخطرنا بالعواصف .. حتى
اللقاحات اجلديـدة  التي استثمـرت جتاريا  وسياسيـا .. ال نعرف شيئا
ـرحلـية .. هل سـتسـبب لنا سـتقـبلـية.. وال عن نـتائجـها ا عن تاثـيراتهـا ا
صــداعــا في الــرؤوس ..ام ارقــا في الــنــفــوس  ام انــهــا سـتــقــصــر من

اعمارنا االفتراضية .. وتزيد من مشاكلنا الصحية .
وباء كورنا .. فضح حقيقة استخدام  اسلحة وأدوات  ومختبرات سرية
تدميرية .. وحـشرنا في متاهـات احلروب اجلرثوميـة .. وكل الذي مر بنا
 من هلع وفزع .. كـان  حقال للـتجارب .. وتـلويحـا   بسيـاسة اخملالب 

وت الرجيم  ونكران  الرب الرحيم . والقبول  بفكرة ا
الـبـارحـة .. وفي جـلـسـة نـقـاش فـي مـقـهى غـيـر مـبـتـذل .. ومـا بـ اجلـد

والهزل .. والسجع والهچع .. طرحت سؤاال مثيرا :
ماذا لو .. حصلت حربـا جرثومية اخـرى  مستهدفة (جـهازنا  البصري)
.. فـنـصــبح  بال رؤيـة  وال حـركــة  وال حـراك  وال صالة وال اشـراك 
حـتى تـمـسـي حـيـاتـنـا فـصــوال من عـمى االلـوان .. نـتــذكـر عـنـدهـا روايـة
جزيـرة الـعمـيـان .. وعقـوبـة  الرجل الـوحـيد الـذي يـبصـر  ويـرى اجلمع
والثقـل  ويـحكم عـليه بـفقء العـين  .. فال احـتجـاجات  وال عـصيان 

وال جهاز مكافحة الشعب  وال منشورات .. والقراءة بيان .
والنتيجة .. ستتـغير صور الكمامـات  وتروج  جتارة العكازات  وترتفع
قتدر اسعار االنسـان اآللي والرواتب مؤجلـة للتالي  ويـقودنا  السـيد (ا
اآللي) الى احلمـام  ويتفـرج على عـوراتنـا  وعورات الـنسـوان .. وجنبر
ـستهـانة  وهي باخلـروج معه الى مـتنـزهات االمـانة  وعـبور الـشوارع ا

رور .. خاليـة  من السـيارات واالنـسان  وشـرطة ا
وصاحب الزمان .

قـلت مـرة .. ان الـعـقـد هــذا  سـيـكـون فـريـدا في
فـــصـــوله وفـــضـــوله  فـي دهـــشـــته ورعـــشـــته ..
وسـيعـاقب رجـال الـسـيـاسـة .. فـهـؤالء قـد انـفرط
عقدهم .. وذهبت ريحهم .. وماتت ضمائرهم...

الـقـلـوب وتـعـيث بـهم بـطـشـا وقتال
وفتكا دون هوادة.
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ـــقــابــر اجلــمــاعــيــة الــتي لم ومــا ا
تُكْتَشَفْ جميعا حتى اآلن وحمالت
االغـتـيـال الــتي لم يـنجُ مــنـهـا كـبـارُ
مــراجع الـــدين  والــتي اخـــتــطــفت
حياة الكـثير الكثـير من رجال العلم
واألدب والثقافة واالبداع والوطنية
حــــتى لــــيــــتـــعــــذر عــــلى الــــبـــاحث

احـصـاءهم االّ الـشـواهـد الـنـاطـقـة
رّة . بتلك احلقيقة ا
-3-
وباختصار شديد :

ـقـــبـور لـقـد أدخل الــطــــــــــاغـيــة ا
الــــنــــائـــحــــة الى مــــعــــظم بــــيـــوت
ـقـهـورين  وكــــــان ال الـعـراقـيـ ا
يــسـمـح ألهـالي الــشــهـداء بــاقــامـة
مـــراسم الـــتــأبـــ إمــعــــــــــانــاً في
االيــــذاء واالضـــــرار واالمــــتـــــهــــان

لكراماتهم .
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واذا كان من الصحيح القول :
بـــانَّ الــعــرب والــكـــرد والــتــركــمــان
سـيحيـ وسائر االقـليات ذاقوا وا
ــريـر في ظل تـلك كــؤوس الـعـذاب ا

احلقبة العفلقية السوداء 
فانّ من الصحيح أيضاً أنْ يقال :
انّ طـــاحــونـــة الـــقـــتل والـــتــعـــذيب
اسـتهـدفتْ بشـكل خاص الـرسالـي
من أبــنـــاء احلــركــة االسـالمــيــة في
العراق فتوالت قوافل الشهداء دون

انقطاع...
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ولقـد كان االمـام القـائد الـشهـيد آية
الـله الـعــظـمى الـسـيــد مـحـمـد بـاقـر
الـصدر – رضـوان الـله عـليه  –هو
الـــــــــطَـــــــــوْدُ األشـم الـــــــــذي نــــــــازل
الـــدكــتــاتـــوريــة وهي فـي عــنــفــوان
جبروتـها وحرّم االنـتماء الى حزب
السلطة  ودفع بالعلماء االعالم من
وكالئه وطـالبه والــطــلـــيــعــيــ من
االحـــرار واحلــــرائـــر الى ســـاحـــات
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ـطـلق لـكل مـا الـصــمـود والـرفض ا
اتـــسم به الـــنـــظـــام االســـتـــبـــدادي

قبور من مظالم وجرائم . ا
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وفـي أواخـــــر عــــام  1979 وقـــــبل
اسـتـشـهـاده كـتـبـنـا هـذه الـقـصـيدة
ــرحـلـة مِنْ لـتــصـويــر مـا شــهـدَتْه ا
مـعارضـةٍ عـراقيـةٍ بـاسلـةٍ ومِنْ دماءٍ
سخيّة سالت وهي تناضل من اجل
ازاحـة الـكـابـوس عن صـدر الـعـراق

احلبيب .
قوافل الشهداء 

في كلِ يومٍ قافلهْ 
الى اجلنانِ راحِلَهْ 

طريقها طريقنا 
ليست هناك فاصِلَهْ

فالشهداءُ ثورة 
موصولة وواصلهْ

 ###
جزّارُ ( بغدادٍ ) له 

كَرّةُ غَدْرٍ فاشِله 
َكْرِ وللمكرِ  يصولُ با

سيوف عاطِلَهْ 

 W¹—U c²Ý≈ WH Ë
ويشمخُ الصدرُ 

ُحاوَلهْ وتُخزى هذه ا
###

الشعبُ للصدِر 
وللصدرِ خُطاه الباسلِهْ 

قيادة قُدْسِية 
ِة وعامَلَهْ عا

هذا العطاء غَرْسُها 
صدى قواها الفاعِلهْ

 ###
الصدر حُسٌّ ثائر

قصةُ شعبٍ كامِلَهْ 
ملحمة من اجلهاد 

والسدادِ فاصِلَهْ 
###

الشهداء عَالَم
عاني الفاضِلَهْ ِمنَ ا

ذِكْراهُمُ خالدة 
في كُل ذهنٍ ماثِلَهْ

هُمُ القناديلُ 
وكانوا للسَنا مَشاعِلَهْ

وتهمْ حياتُهمْ 
ُعادَلَهْ  ونعمتِ ا

-1-
ن هم الكثير من الشباب العراقي 
دون الــــثـالثـــــ من أعـــــمـــــارهم لم
يـســتـطـيـعــوا أنْ يُـحـيـطــوا بـأبـعـاد
الوضع الرهيب الـذي عاشه العراق
احلبيب في ظل النـظام االستبدادي
البائد الذي حرم العراقي كافة من
حـقوقـهم وحـرياتـهم وسـلّط علـيهم
األجهزة القمعيـة الرهيبة تبتكر من
وسـائل الـتـعـذيب مـا تـنـخـلع لـهوله
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لـلـمرة (االولـى) وبكـلـفـة تخـمـيـنيـة مـقـدارهـا(١٣٨٫١٨٠٫٠٠٠) دينـار عـراقي (مـائة وثـمـانـية
ـوجب ـدة جتــهـيــز (٩٠ يـوم)  وثالثــون مـلــيـون ومــائـة وثـمــانـون الف ديــنـار عــراقي) و
ـكن احلـصـول عـلـيـهـا من امـانـة الـصـنـدوق لـقاء مـبـلـغ قدره ـواصـفـات والـشـروط الـتي  ا
(١٥٠٫٠٠٠) ديــنـار (مـائـة وخــمـسـون الف ديــنـار الغـيــر ) غـيـر قـابـل لـلـرد فـعــلى اجملـهـزين
ـشاركة تقد عروض  بالدينار الـعراقي  (مع مراعاة ترقيم صفحات اخملتص الراغب با
ــدة التــقل عن (١٢٠ يــوم) مع ارفــاق الـتــأمــيـنــات االولــيـة هــذه الــعـروض) ويــكــون نـافــذاً 
والبالغة(٤٫١٤٥٫٤٠٠) دينار عراقي (اربعـة مالي ومائة وخمسة واربعون الف واربعمائة

علومات التالية:-  دينار عراقي) على ان يتضمن العرض ا
ناقصة/ موضوعها - رقم ا

- تاريخ الغلق 
قدم  - تاريخ نفاذ السعر التجاري ا

- تاريخ نفاذ التامينات االولية 
كتب - العناوين الصريحة للشركة او ا

وتــسـلم الى اسـتـعالمـات الـشـركـة بـأغـلـفـة مـغــلـقـة ومـخـتـومـة مـثـبت عـلـيـهـا رقـمي االعالن
والطلـبية في مدة اقصاها الـساعة (الواحدة ) بعد الظـهر ليوم (١٥ / ١٢ / ٢٠٢٠) ويتحمل

ناقصة اجور نشر االعالن  .. مع التقدير .  من ترسو عليه ا
 ≠∫ WEŠö

١- يـتم تـقـد الـعـروض وفـقـاً للـوثـائق الـقـيـاسـيـة وفي حـال عدم الـتـزام مـقـدم الـعـطاء في
ا يقـتضي مراعاة تـطبيق الوثـيقة الـقياسـية بكافـة اقسامـها فانه سـيتم استبـعاد عطـاءه 

ذلك عند التقد 
درجة ادناه عند القطع وشراء التنادر :- ٢- جلب الوثائق ا

أ- كتاب تخويل اصلي مصدق ونافذ. 
قدم العطاء او من ينوب عنه.  دنية او جواز سفر نافذ  ب- هوية االحوال ا

٣- اذا تـصـادف تـاريخ الـغـلق اعاله عـطـلـة رسـمـيــة يـرحل الى الـيـوم الـتـالي بـعـد الـعـطـلـة
مباشرة. 

سـاهم في الشركة فوض او احد ا ٤- تقدم التـامينات االوليـة باسم الشركة او مديـرها ا
وجب عقد مشاركة.  او الشركات 

نـاقـصـة الـتـواجـد في مـقر ـشـتـرك فـي ا ـثلـي الشـركـات واجملـهـزين ا ٥- بـإمـكـان كـافـة 
الشـركـة حلـضـور ومتـابـعـة فتح الـعـطـاءات من قـبل اللـجـنـة وذلك في الـيوم الـتـالي لـتاريخ

الغلق الساعة العاشرة صباحا.ً 
٦- في حـالـة وجـود مـخـالفـات من قـبل اجملـهـزين تـوجه االنـذارات من الـقـسم الـقانـوني في

شركتنا دون الرجوع الى دائرة كاتب العدل. 
٧- تصـادر التأميـنات االولية لـلشركات في حالـة عدم االستجـابة للمـراسالت اثناء الدراسة

الفنية والتجارية للطلبيات. 
٨- تـقـدم التـامـينـات االولـيـة على شـكل ( خـطـاب ضمـان او صك مـصـدق او سفـتـجة ) ومن

رفقة. درجة في القائمة ا عتمدة ا صارف ا ا
٩- ال تـتم مـطـالـبـة شـركـتـنـا بـكـتـاب تـسـهيـل مـهـمـة من الـكـمـارك وكـذلك الـضـريـبـة واجازة
واد الى ـادة اعاله ويـتحـمل اجملـهـز مـسـؤولـية جتـهـيـز وايـصـال ا االسـتيـراد اخلـاصـة بـا

شركتنا.
ثـبتـة اعاله السبـاب تتـعلق بـاخراج ـطالـبة بـاي تمـديدات لـفـترات الـتجـهيـز ا ١٠- ال تتم ا

وانئ. واد من ا ا
١١- يتم استبعاد العطاء الذي يزيد مبلغه بنسبة ٢٠% فأكثر من الكلفة التخمينية.

ــــوقع االلــــكـــتــــروني :- ــــكن االطـالع عــــلى شــــروط تـــقــــد الــــعـــطــــاءات وعــــلى ا  -١٢
www.mrc.oil.gov.iq 

١٣- سـيـتم اسـتـقـطـاع (١٠٠٠ ديـنـار) الف ديـنـار عـراقي رسـم طـابع لـبـنـاء مـدارس ورياض
اطفال.

ـنـاقـصـة اعاله تـقـد كـتـاب تـأيـيد من وزارة ـتـقـدمة لـالشتـراك في ا ١٤- عـلى الـشـركـات ا
الــعـمل والـشــؤون االجـتـمـاعــيـة/ دائـرة الـتــقـاعـد والـضــمـان االجـتـمــاعي الكـمـال اجـراءات

وافقات االمنية في حال التأهل ا
١٥- ال تــصـرف اي مـســتـحــقـات الـى اجملـهـز اال بــعـد جــلب بــراءة ذمـة من دائــرة الـتــقـاعـد

والضمان االجتماعي.
ـنــاقـصــات من الــشـركـات ١٦- يــتم اسـتــقـطــاع مـبــلغ (٢٥٠٠٠) الف ديــنـار عــراقي عن كل ا

العراقية الستحصال صحة صدور من غرفة  جتارة بغداد.
Ê«dLŽ dÐUł bzUŽ Æœ
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األمـطــار في بــدايــة مــوسم شــتــاء هــذا الــعـام    2020هي دمــوع مــعــانـاة
هني لألرصفـة والشجـر  واحلجر وبـالتالي فهـي صورة معبّـرة عن األداء ا
ياه الـفائضة.  إذن في صرف  تخـصيصـات  ماليّـة للتـمكّن من تصـريف ا
ـياه وكأنّها هي صـرف قد حتقّق على مدى أكثر من  17عـاماً  وتصريف  ا
لـيــست سـائــلــة في مـحــاكـاة مــاقــيل ومـا يــقـال حــ تــفـيض بــيـوت ودروب

الصابرين.
رحم الـله شـاعرنـا الـكـبـيـر بدر شـاكـر الـسـيّـاب وهو  يـرقـد في ثـرى مـقـبرة
احلـسن الـبصـريّ والذي أنـشـد شعـراً لـلمـطـر الذي حـمل منـه وإليه احلـن
الى العراق حـ كان الورد يـتفتّح وخوص الـنخيل يتـمايل بعطـر هو يتذهّب
ـعلنـة هنا في وسائط يـزانيّة الـسنويّة ا وجب ا شـرقة. و بشمس األنـحاء ا
اإلعالم ومـنـصّـات التـواصل لـهـذا الـعـام فـقط فإن مـعـدّل صـرفـهـا هو  12
الى   13 ملـيون دوالر في الـساعة وهـنا يـطلّ سؤال من مـعانـاة فيـضانات

وطفــح مياه األمطار وهو:
بالغ في تصريف مياه األمطار ?! أين إجناز  صرف ا

نـحن نـرى ب احلـ واآلخـر حـفـريّات هـنـا وهـنـاك وبالـتـحـديـد في أيّام من
األشــهـر تـشـرين األول أكــتـوبـر-كـانـون األوّلــديـسـمـبـر فــلـعلّ ذلك له عالقـة
واطنـ وصبرهم الذي أضـحى معلّباً بالـصرف للتصـريف من أجل راحة ا
سـمـوع هي األخرى ومن أجـل بغـداد أنـظف التي بـاتت صـابرة بـصـمتـهـا ا
من أجل أن تقنع مطربتنا الكبيرة فيروز  ح تغنّي بغداد هل مجد  ورائعة

ماكان منكِ اليهما سفر. 
لـقــد قـرأنـا وفـهـمــنـا في بـعض من صـفــحـات مـقـدّمـة إبـن خـلـدون بـأنّ عـقل
ـسيـطر عـلى بيـئـته والعـوامل احمليـطة فـي عيـشه لكنّ مـانراه اإلنـسان هـو ا
ـقـدّمـة هـو أنّ الـنـاس تـنـظـر  وتـنـتـظـر  في وبـعـدحـوالي  650عـام من تـلك ا
واسم وجغـرافية األحـداث مثلـما تتـلهّف الى سمـاع خبر طوابيـر مفاجـآت ا
تـوزيع الـرواتب الشـهـريّة فـتتـحـوّل األنظـار  الى الـصرف والـتصـريف بـنمط

جفاف وصورة صرّاف.
ـتـعة في وال ضـير  أن نـتـذكّر  مـشـاعر حتـويل الـلـعنـة والـعذاب الى لـعـبة 
دحـرجــة الــصــخـرة الى أعــالي قــمــة اجلــبل ونــزولـهــا ثم يــقــوم ذلك الــفـتى
بـدحــرجـتـهـا نـحـو األعـلـى وهـكـذا  جتـمّـعت األحـداث فـي مـلـحـمـة إسـطـورة
ـقــصــــــودة هـنــا صــخـرة ن يــقـرأهــا ولم يــتــمـرّد أبــداً لــيـسـت ا ســيــزيف 

مجاري!.  
كن أن يكون عنواناً وأقـول معذرة أيّها الصابرون فاألحالم وهنـا أكرّر  ما

تبحث عن وسادة.
علومات  العلميّة إستوجب ا أنّه في كلّ نص يـورده هذا العمود بعض ا و
عـليّ أن أذكـر  هـذه  الـسطـور عن بـاطن األرض لـكي تتـطـابق احملـاور  على
ــتـشــكّل بــ الـصـرف ـائي ا ـســتـنــقع ا خــطـوات الــصـبــر وحـجــر عـبــور ا

والتصريف.
األرض هي كوكب  سـاخن ومليء بـالطاقـةوهذا  مـايظـهر جلـيّاً عـند  اندالع
بـركـان ومـشـاهـدة مـاتـرمـيه  األرض من بـاطـنـهـا. فـكـلّـمـا تـوغّـلـنـا الى بـاطن
ركز بـعيـداً عن قشـرتهـا ترداد احلـرارة أكثـر فأكـثر حتى األرض بإجتـاه ا
تصل الى درجـات حرارة مـقاربـة لدرجـات حرارة سـطح الشـمس بعـد عمق

عدّة كيلومترات.
‰UFH½ô« …—«dŠ

قال نتحدّث عن صورة حلرارة اإلنفعال  والتي تبدو ساخنة لكنّنا في هذا ا
عندمـا يطوف مراسلوا القنوات اإلعالميّة وكاميراتهم في شوارع أفقيّة ترى
ـطـر  بوقـاره  أمـام عـيـون مـجـرّدة.  فهل عابـري الـسـبـيل وأبـنـية تـسـتـقـبل ا
وسـم القادم? عانـاة في ا واطن والـبيـئة هـذا ا يسـتطـيع اإلعالم أن يجـنّب ا
أو ربّما يـجبـره الواقع عـلى جلب كـاميـرا جديدة ومـراسل جديـد ليـقفان في
ــاثـلــة أو بـحــال أثـقـل مـثل تــزايـد وتــشـابك أسالك ـكــان وصـورة  نــفس ا
مولّـدات الديـزل في الشـوارع وإمـتدادهـا فوق أغـصان األشـجار اخلـضراء
شاة دون أن  تـقاس  اجملاالت الكهرومـغناطيسيّة وعلى مقـربة من أرصفة ا

تولّدة ويتم جتنّبها. ا
ومن صفـحات قـرطـاس اإلعالم وواقع  الصـابرين أيـضـا  نفـتح سجـلّاً في
دائـرة التـسـجيـل العـقـاري في مكـان مـا ونتـحـسّس  معـانـاة صابـر أو أكـثر
ّن أُخـذ حـقه في قـطـعـة أرض وبـأوراق غـيـر حـقـيـقـيّـة أو غـيـرهـا بـوضوح
اليــقـبل  أدنى لـبس وإبــتـعـاد اإلعالم نـســبـيّـاً في حتـريــر مـثل هـذه احلـقـوق
ـسـؤولـة مـالم تـتـعـرّف علـيه الـشـخـصـيَـة أو إضـاءتـهـا كي تـعـرف اجلـهـات ا
واطن وليس الدولةوأنا أعـيش شخصيّاً حالة قيد من هذا بشأن عـقارات ا
الـنـوع مفـروض عـلى قطـعـة أرض خصّـصـتهـا  لي  الـدولة في الـعام 1996
في محـافظة مـسقط الـرأس لكـوني من حمـلة شهـادة الدكـتوراه.   فـقرطاس
ــلف لــكي تــداعـبه ــعــنــيّــة مـدعــوّة الى فــتح مــثل هــذا ا اإلعالم واجلــهـات ا
ـواد الـقـانونـيّـة الـتي تـعـيـد احلـقوق ـوضـوعـيّـة الكـفـوف وبـنـود ا وتـمـسـكه 

ألهلها بنداء احلق.
وهـنا البـدّ أن نـقـول بـأنّه ال يجـوز لـلـبـعض اإلستـقـواء  بـدوافع غـير قـانـونـيّة
وتـبـنّي موقف أو تـوكـيل أمـام دعوى قـانـونـيّة واضـحـة والكـلّ يعـرف  ويـتفق

على ذلك.  
وهــنـاك الـكـثـيـر في  قـرطـاس اإلعالم عن الـتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث الـعـلـمي
قاديـر في اجلـامعـات والكلـيّات األهـليّـة وال أفهم عـاييـر وا وإدارة  مـناهـج ا
ــاذا تـســمّى أهــلــيّـة!.  لــقــد كـتـب الـعــديــد من اخملــتـصّــ األكــفّـاء  عــنــهـا
ـوضوعـيّـة ورسم صـورة  تـشريـحـيّـة أو سـريريّـة أحـيـاناً عـن واقعـهـا بـعد
الـغزو  واإلحتالل في العام 2003.  فمـعظم الصـحف العراقـيّةومنـهاالزمان
قـد أوردت عـنـاوين ومـسـاحـات مـتـون مـقاالت عـديـدة  فـي صـفـحاتـهـا بـقـلم
هنـيّة  والتحليل باإلضـافة الى متحدّثي قاعات أسماء  مـتميّزة  في  تاريخ ا

تنبي. ركز الثقافي في شارع ا ا
  ويـسـتوجب أن أشـير هـنا الـى أنّ عدد الـكلـيّات األهـلـيّة كـان بعـدد أصابع
الـيد قبل العام   2003 وبـإدارة ومالمح ومقوّمات واضحة وبارزة من حيث
ـهنـيّة سـيـرة التـعلـيـميّـة والعالقـة ا أسمـاء الـتشـكيالت وسـيـرتهـا الذاتـيّـة وا
ؤسـسات اخلدميّـة احلكوميّـة في إطار التعـاون والتنسيق مع تفـاعلة مع ا ا
اجلــامـعـات آنـذاك. واآلن وقـد تـأسّــست جـامـعـات أهـلــيّـة في عـمـوم الـعـراق
والـقارىء عـلى عـلم وبـيّـنـة بـالـكم والـعـدد. وهـنـا أعـيـد  مـاكـانت تـدعـو والدة
قدوني إلبـنها بأن يـكون له حظّ يسـتخدم به أصحـاب العقول وال اإلسكنـر ا
يكون له عـقل يستخدمه أصحـاب احلظوظ مقالي بعنـوان- التعليم اجلامعي

قاربات-صحيفة الزمان 2018/12/19.  األهلي..تقريب ا
ومن باطن األرض وفـوقها والصفحـات والسطور تخـتلج العوامل وتصطفّ
كن أن يـقال  مثل إعـراب حرف الواو  في اجملاهـيل واألعداد  لتـشكيـل ما
ّـا جتود لنا به أبـجديّة القـرطاس وصبر وإذا وهو حسب مـاقبلهـا وغيرها 
الناس. ونـبقى في القـرطاس نبحث عـن اإلستيضـاح  ولو بكلـمات ح نرى
أو نـسمع عـبر الـوسائط  كـتنـاقل خبـر مقـتل الرجل الـثاني لـتنـظيم الـقاعدة
في طــهـران  آب  2020 الـذي يـعــتـبــر من اخملـطّــطـ وكــمـا قـالـت األنـبـاء
لتفـجير السفارة األمريكيّة في تنزانيا وكينيا  في العام 1998. وقد قيل في
ـتـوافق مع احلـدثـ  وفي هـذا وذاك ّ إخـتـيــار نـفس الـيـوم ا األخـبـار أنّه 

زيد.  ننتظر التأكيد  وا
وح يسـتمر النـبض في معايـير ومقاديـر العناوين اإلعالمـيّة نشيـد بعمود
نــبض الـقـلم فـي صـحـيـفــة الـزمـان والـذي يــكـتـبه كلّ يــوم خـمـيس اإلعالمي
ـسـاحـات األنـيق  األسـتـاذ  طـالب سـعـدون ومـجــمـوعـة مـقـاالته في تـوزيع ا
ـبـاشر ـواطن والـنبض ا وتـسـاوي األبعـاد عـلى إمـتداد  شـوارع ومـشاعـر ا
ــعــبّــر  دون رتــوش  أو تــزويق ألنّ األنــيق اليــحــتــاجــهـمــا في إدارة وأداء ا

دبّب. التعبير ا
ÂU²)« —uDÝ

بريق األفـعال التخفـيه مياه األمـطار بل هو تـذكير  بـإعراب حرف الواو في
عـاناً حـتى وإن كانت وإذا وهو حـسب ماقـبلـها فـتزداد األفـعال  وضوحـاً و

! التُرى بالع
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الـــفـــوضى بـــ الـــشـــعــوب ودول
الـعـالم كي تـبـقى األمـة األمـريـكـيـة
عـــــلى رأس زعــــامــــة الــــعـــــالم بال
مــنــافس وفق شـــعـــــــار "أمــريــكــا

 ." أوالً
ّا أرهق سـياسـة الشـعوب وهـذا 
وخــلق غـضـبًــا مـكـنـونًــا مـسـتـتـرًا
وغــيـر مــكـشـوف عــنـد الــعـديـد من
زعـمـاء الــعـالم ومــنـهم بــطـبــيـعـة
احلـال حـلفـاؤُه في أوربـا السـائرة
في ركـبـهـا ومـنافـسـوه األنـداد من
دول الــروس والـــيــابــان والــصــ
الذين سيكون لهم شأن في تسيير
دفـة العـالم في السـنوات الـقليالت
الــقــادمــات ال مـــحــالــة وخــاصــة

تنامي. التن الصينيّ ا
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الرئـيس األمريكي الـقادم "جوزيف
ــولــود في  20تـــشــرين بــايـــدن" ا
ثاني  1942 والـذي سيـحلُّ سـيّدًا
في البـيت األبيض لـيس نكرة وال
ــشـاكل بالده غـريــبًـا وال جــاهالً 
وسيـاستها اخلـارجية والـداخلية.
بل هــو شـــخص مــخـــضــرم خــبــرَ
الـســيـاسـة واالقـتــصـاد والـقـانـون
والــدين واجملــتــمع واألســرة. وقـد
أمــــضى ســـــنــــوات من تـــــاريــــخه
ـقـراطـيًا السـيـاسي سـيـنـاتورًا د
مــنـذ  1973وخـاض غــمـار حــيـاة
ّا أكـسبه خبرة سيـاسية صعـبة 
مـتـمرسـة بـتنـقله وعـمـله في جلان
مـخـتـلفـة في الـكونـغـرس. هذا إلى
جـانب تـأهله لـقـيادة مـتـقدمـة على
مـسـتـوى األمة األمـريـكـيـة حـيـنـما
ـقـراطي "بـاراك الزمَ الــرئـيس الـد
أوبامـا" مـثيـر اجلـدل نـائبًـا فـائزًا
في انـــتـــخـــابــات  2008 بـــفـــضل
درايـــته فـي مـــجـــال الــــســـيـــاســـة
اخلــارجــيــة لــبـالده وفي قــضــايــا
الـــدفــــاع عن األمــــة األمــــريـــكــــيـــة
بـــأســـلــوب اجملـــاراة والـــتــمـــاهي
والــتـغــاضـي عن ســيــاســة بــلـدان
حـاولت حتـاشي التـعـرّض خملالب

ؤذية.   البيت األبيض ا
ما يـنتـظر الرئـيس الفائـز "بايدن "
لـن يـــكــون ســـهالً. فـــهـــو واقع في

وسط نيـران متـأججة داخـليًا أوالً
من حـيث الــتـحـديــات الـتي مـازالت
تـشـكــلـهـا جـائــحـة كـورونــا بـسـبب
سيـاسة فتح أبـواب احلياة مـشرعة
لـلحـياة الـطبـيعـية والـتي سعت من
ورائهـا انـتشـالَ الـنـمو االقـتـصادي
الي تـهاوي ودعم الوضع ا العام ا
ـتـهالك بـسبب الـعـجز الـذي ترزح ا
حتـته احلـكـومـة الـفـدرالـيـة نـتـيـجة
لــتــمـــويــلــهـــا الــواسع لـــلــشــركــات
اخلـــاســـرة وتــــبـــنــــيـــهــــا أشـــكـــال
ساعدات من أجل انـتشال القطاع ا
ـــواطـــنـــ اخلـــاص ومـــســـاعـــدة ا
ــواصـلـة احلـيـاة الـطــبـيـعـيـة. فـقـد
وضــعـت اخلــســائـــر الــكـــبــيــرة في
األرواح الــتي أتت بــهــا اجلــائــحـة
وتواصل تزايـد اإلصابات الـيومية
وعــدم الـرســوّ لــغـايــة الـســاعـة إلى
عالج ناجع وانـتظار الـتوافق على
ـواطـنـ لـقـاح فـعــال يـقي صـحـة ا
ــــشـــاكل واألجـــيـــال الــــقـــادمـــة وا
الــعـرقـيـة األخــيـرة ومـا خــلـفـته من
اضـطـرابـات داخـلـية وأعـمـال عـنف
مدمّرة كلّ هذه وغـيرها قد وضعت
أمــريــكــاا "الــدولـة الــعــظــمى" عــلى
احملكّ ســـيـــاســـيًـــا واقـــتـــصـــاديًـــا
واجـتــمــاعــيًــا وطــبــقــيًــا وعــرقــيًـا.
ـقراطي وسـوف يـرث الـرئـيس الـد
الــقـادم هـذه الـتـركـة الــثـقـيـلـة الـتي
تـوجب عـليـه التـعـامل مـعـهـا بـحذر
ــثــابـة ورويــة لـكــونــهـا ســتــكـون 
الـشــوكـة الالســعــة في جـسم بالده
ــتــرنــحــة في وحــدتــهــا وقــوتــهــا ا
وأمـــــنــــــهـــــا واقــــــتـــــــــــصــــــادهـــــا
قـراطيـتهـا وسـمعـتهـا الدولـية ود

تراجعة.  ا
أمـا الـتـحـديـات اخلـارجـيـة فـهي ال
تــقلّ في خــطــورتــهــا وأهــمــيــتــهـا.
فــالــعــقــد الــســيــاسي الــذي يــؤطــر
العالقة القائمة منذ ح ب حلفاء
أمــريــكـاا مـن دول االحتـاد األوربي
قد تـكون له نـتائج عكـسية تـصطدم
مع رغـــبــة اإلدارة اجلـــديــدة إذا مــا
قـرّر األوربــيـون اخلـروج عـن عـصـا
الـطاعـة التي فـرضتـها إدارة الـبيت
األبـيـض احلـالــيـة. وفي ضــوء هـذا
الـــتــطــور ســـيــتــحـــرك األوربــيــون
بـــحــريــة أوسع وفق شــراكــة أكــثــر
مــعـقـولـيــة واسـتـقالالً ألجـل تـقـريـر
ـــهـــددة هي ســـيــاســـة بـــلـــدانـــهم ا
األخــرى بــالــتــراجـع بــفــعل أزمــات
عـديـدة مـتالحـقـة مـنـهـا مـا يـتـعـلق
ــشــكــلــة بــكــيــفــيــة الــتـــعــامل مع ا
ـغرافيـة التي تؤرّق عـموم هذه الد
الــبـلــدان وتــهـدّد كــيــانـهــا الــغـربي
ــتــمـّدن وتــركــيـبــتــهـا الــعــلـمــاني ا
سيحية التي "القومية" وأصولـها ا
ــكن الــتـغــافل عن تــرســيــخــهـا ال 
واحلـفـاظ عـليـهـا من االندثـار بـفعل
الــعــابــثــ بــهــا بــحــجــة تــطــبــيق
الـعــلـمـانـيـة واحلــفـاظ عـلى مـبـاد
حـــقـــوق اإلنــــســـان عـــلـى حـــســـاب
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بغداد

أصــــــــــــــحـــــــــــــاب األصـل واألرض
واحلضارة والـتاريخ. وليس بأقلّ
من هــذه األهـمــيــة خـروج اإلدارة
األمــريـكــيــة بــقـيــادة اجلــمــهـوري
اخلـــاســر "تـــرامب" عن اإلجـــمــاع
ــنـاخ الــدولي بــصــدد اتــفــاقــات ا
الـتي تبـنتهـا باريس ومـا يسـتلزم
مـنـها من الـتـزامات دولـيـة لم ترق
إلدارة الرئـيس األمريـكي اخلاسر.
كما أضافت االنتخابات األمريكية
األخيرة عبـئًا آخر لإلدارة القادمة
مـــتــمـــثـالً بــكـــيـــفـــيــة إدامـــة زخم
ـــهـــدَّدة والــتي ـــقــراطـــيــة ا الـــد
عـرفــتــهـا احلــكـومــات الــفـدرالــيـة
ــــتــــعــــاقــــبـــة وتــــســــعى اإلدارة ا
اخلاسـرة لفرط عـقدها واهـتزازها
ــتـهـالك الـذي يـطـعن بـاألسـلـوب ا
في شــرعـيـتــهـا وفي سـلــمـيـة نـقل
الـسـلـطـة خلـلفـه الرابح مـن حيث
ـــبـــدأ. إالّ ألـــلّــــهمّ لـــو شـــهـــدنـــا ا
أعـجــوبـة غــيـر طــبـيــعـيـة تــعـكس

احلال. 
كن فصل إلى جانب هذا كـله ال 
ـقـراطي مـا يـتـبـنـاه الـرئـيس الـد
ـذهب الـفـائـز وهــو كـاثـولـيـكي ا
من أفكار ليبـرالية تخص اجملتمع
األمـريــكي ومـنــهـا مــا هـو حـديث

الشارع الساخن. 
فـمـا يـؤمن بـه من قـنـاعـات ديـنـيـة
شـخـصيـة قـد تتـقاطع مـع تمـاهيه
مع فــــكـــر الـــشـــارع الـــلــــيـــبـــرالي
بخصوص موضوع اجتماعي
يـرفضـهـمـا معـتـقـده الكـاثـولـيكي
وهما يتـعلقان بتوفـر قناعة وافية
ـثــلـيـ ـوضـوعــة جـواز ا لـديـه 
وإجـازة حـريـة اإلجـهـاض. وهذان
ـوضــوعــان يـرفــضـهــمــا تـمــامًـا ا
ـذهـب الـكـاثــولـيـكـي. وفي حـالـة ا
ــثل هـذه الـتــشـريـعـات انــسـيـاقه 
الــــــشــــــاذة بــــــدفع مـن الــــــشـــــارع
ـنظـمـات واجلـهات الـفـوضـوي وا
الـــــــتي تـــــــقـف وراء مــــــثـل هــــــذه
ــشــبــوهــة بــحــجــة ــطــالــبــات ا ا
االنـسـجـام مع الـرغـبـات الـطـاغـية
بتبني احلريات الشخصية في كلّ
شيء وأيّ شيء فإنه سيـكون لها
انـعـكــاس أخالقيّ عــام عـلى أدائه
اجملـــتــمـــعـي وســوف تـــطـــعن في
ـانه ـعـتــقـديـة وفي إ صـدقـيــته ا

الذي يخفيه ظاهريًا. 
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هـنـاك مَن يـتـرقب أيـضًـا سـيـاسة
مــــخــــتـــلــــفــــة فـي حــــالــــة دخـــول
ـــقـــراطي "بـــايـــدن" لـــلــبـــيت الــد
األبيض جتـاه مواضيع سـياسية
عــامـة تـتـعـلق بـســيـاسـة أمـريـكـاا
جتاه دول كانت إدارة اجلـمهوري
ا تعـدّها ضمن قـائمة "ترامب" طـا
الـــعــــصـــيـــان عـــلى أوامـــرهـــا في
مختـلف دول القارات ومـنها على
وجه الـــتــخـــصـــيص ال احلـــصــر
ـكسـيـك وكـوبـا والـص إيـران وا

وروسـيا. ومـا على الـقادم اجلـديد
لـلـبـيت الـبـيـضـاوي إالّ أن يـحـتـكم
إلـى رجـــاحــة الـــعـــقـل واحلـــكـــمــة
والــنـــظــرة اإلنــســانـــيــة لألشــيــاء
واألحـداث وفق مـنــظـور االحـتـرام
ـتـبـادل مع شـعـوب ودول الـنـدّي ا
الــعـالـم كي يـســتـحق تــقـديــر هـذه
جميعًا ويتفاعل مع القوى اخليّرة
من أجـل بــــنــــاء عــــالمٍ مــــتــــفــــاهم
نفعة ومتحـضّر قائم على تبـادل ا
واخلـيــر الـعـام لـلــجـمـيع. هـذا إذا
أراد حقًـا تغـييـر الـنظـرة السـلبـية
والـــســـوداويـــة جتــاه بـالده الــتي
تسـعى للسـطوة بل تتـسيّد فـعليًا
ا حـركة العـالم بقطـبيـة سالبـة طا
قهورة أثارت اشمـئزاز الشعـوب ا
الــــتي تــــئـنّ حتـــت نــــيــــر مــــبــــدأ
ـصـلـحـة العـلـيـا لـلـقـطب الـواحد ا
وتــضـرب مــصـالح غــيـرهــا عـرض
احلـائط في الـوقت والـظـرف الـذي

تريده هي. 
ـرشح الـفـائز وبـالـرغم من إعالن ا
عن إجـراء تــغـيـيـرات فـي سـيـاسـة
بـالده وإشــــــــــــــارتـه إلــى عـــــــــــــدم
اســتــنـــســاخه لـــســيــاســـة ســلــفه
ـــقــراطـي أوبــامـــا في إدارته الـــد
القادمة إالّ أنّ مراقب يرون بغير
ذلك. فـالسـياسة األمـريكـية الـعامة
الـعـليـا تُـرسم من خلف الـكـواليس
ووفق ســـــــيــــــاقــــــات مــــــدروســــــة
واسـتـراتيـجـيـة كـمـا هـو مـعروف.
ومن ثمَّ قد ال يشكل الرئيس سوى
حـلـقـة من حـلـقـات هـذه اإلدارة مع
احـتـفاظه بـالـزرّ الـنـووي كـامـتـيازٍ
رئـاسيّ في أحـسن األحـوال ومنه
إعـالن شنّ احلـــروب اخلــــارجـــيـــة
وغـزو الـبـلـدان وفـرض الـعـقـوبات
عـلى أقـراد ومؤسـسـات ودول. أما
نــحن في الــعــراق فــيــكــفــيــنــا أن

نتوقع األسوأ. 
ــرتـقب سـيــظلّ أسـيـر فـالــرئـيس ا
ســيــاســة بـالده الــعــلــيــا في تــرك
احلـــبل عـــلـى الـــغـــارب في إدامـــة
هــوس الــســلــطــة بــأيــدي أحــزاب
احملـاصـصــة لـتـكـمـلَ مـا أكـلـته من
حــرث الــبالد وتــنــهي وجــودَه في
حـالـة بـقــاء ذات الـوجـوه وتـسـلّط
ذات األحـزاب بـأدواتـهــا الـفـاسـدة
واللصـوصية والتـرهيبيـة للقضاء
عـــلـى مـــا تــــبــــقى مـن حـــضــــارته
وثــرواته وطيّ صـفــحــة مـكــوّنـاته
األصــيـلــة الـتي تـتــزايـد هـجــرتُـهـا
بسبب توالي تردّي األحوال وعدم
تــعــويض ضــحـايــاهـا بــعــكس مـا
ــثــلث حــصل ويــحــصـل ألتــبــاع ا
احلـــاكم الـــفـــاســـد. فـال فـــرق بــ

ــقـراطي. رئــيس جـمــهــوري أو د
فـاالثـنان سـيّـانِ لـنـا بـإبـقـاء البالد
تــابـعـة خـانـعـة خــاضـعـة لـسـطـوة
اجلـارة الـشـرقـيـة وفـريـسـة سـهـلة
لكلّ مَن يسيلُ لـعابُه لالغتناء على

حساب الوطن والشعب.

بــعـد أن صــار شــبه مــؤكـد إعالن
ــقــراطي "جــو ـــرشح الــد فــوز ا
بـايــدن" الــرئــيس  46ألكــبــر قـوة
ـيـة حتـكم الـبـشـريـة وتـتـحـكم عـا
قدّرات الشعوب بقطبية واحدة
حـتى الـساعـة يـتـرقب مـتـنـبـئون
ــــســـتـــقـــبـل حـــصـــول هـــزّات بـــا
سيـاسية وتـغييـرات في اخلارطة
األمريكـية قد تعـيد فيهـا تداعيات
انحالل دولـة السـوفيات الـعظمى
فـي الـــعــقـــد األخـــيـــر مـن الـــقــرن
ـــنـــصـــرم الــذي خـــتمَ األلـــفـــيــة ا
الـــثــــانـــيـــة بـــتـــفـــكّك دوله وزوال
دكــتـاتــوريـات لـصــيـقــة به. هـكـذا
شاء أسـيادُ الـعالم تـرسيم قدرات
ــقــاســات ال الــشــعــوب والــدول 
تـــتـــعـــارض مـع مـــصـــاحلـــهم بل
تـتـجـاذبُ مع تـطـورات الـسـيـاسة
واالقــــتـــصــــاد والـــزمن الــــرقـــمي
الـناعم. ومع ذلك كـله فـقد تـخرج
األمـور عن نـصـابـهـا اسـتـثـنـائـيًـا
حينما يطـفح الكيل وتتفاقم شدّة
الـــتــنـــافس الـــدولي لــهـــاثًــا وراء
ـــــصـــــالـح وإنْ تـــــعـــــارض ذلك ا
إجـــــمــــاالً مـع رغـــــبــــة األســـــيــــاد
وشـركائـهـم في حـقـبة حـرجـة من
تاريخ البشرية إثر تسيّد أمريكاا
ـعـسـكر عـلى الـعـالم بـعـد تـفـكك ا
االشــــتــــراكي من دون مــــنــــافس.
سـتقـبل تخـبرنا فـتنـبؤات قـرّاء ا
بتغيرات قادمة ال مناص منها قد
تـــكـــون هي الـــســـائـــدة في عـــالم
ـتغـيـرات الـسـريع فـي مـسارات ا
مهمة من حـياة البشر واأل في
حتــوالت الــسـيــاســة واالقـتــصـاد
والسلطة وفي أشـكالها ودروبها
وأدواتــــــهــــــا. لـــــكـنّ مـــــثـل هـــــذه
الـــفــــرضـــيــــات في الـــتــــنـــبـــؤات
احلاصـلة إنْ صحّ الـتعبـير تظلّ
مـــحـلّ شـــؤمٍ حــــيــــنًـــا وتــــفـــاؤلٍ
ستقبـلٍ أفضل حينًا آخر. وهي
في كـّل األحــوال مـــتــراوحـــةً بــ
فـعم بـاإليـجابـية تفـاؤل الـيقـ ا
وأشـكال الـشكّ الذي ال يـخرج عن
سلبيات اإلحـباط بسبب التراجع
احلـــاصـل في بــــنـــاء عـــالـمٍ عـــلى
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مالـية فـادحة. احلقـيقـة التي يجب
أن تـدركــهــا حـكــومــتـنــا جــيـداً أن
مــيــنـاء الــفــاو الــكـبــيــر هــو طـوق
الــنـجــاة لـلــعـراق والــذي يـجب أن
تعـمل بـكل جهـودهـا وامكـانـياتـها
ــــــشــــــروع وأن الكــــــمــــــال هــــــذا ا
ـــوقع اجلــغــرافي تــســـســتــثــمــر ا
االستراتيجي للعراق والعمل على
جـعله جـسراً أرضـياً يربـط الشرق
بــالـغــرب جتــاريـاً ويــصــبح مـحط
أنــظـار الــعـالـم وسـيــغـيــر خـارطـة
العالم التجاريـة وسيحقق للعراق
ـكن احــصـاؤهـا فـوائــد رائـعــة ال
ـشـروع لـو اكـتـمل عـلـمـاً أن هــذا ا
سـيـكـون أكــبـر مـيـنـاء في اخلـلـيج
الــعـربي وعــاشـر أكــبـر مـيــنـاء في
الـعـالم ويـضم أكـبـر كـاسـر أمـواج
في الـــعــــالم وســــتـــكـــون طــــاقـــته
اإلنـتـاجـيـة االبـتـدائـية من  20 الى
  45 مــلــيــون طن ســنــويـاً وتــصل
بعـدها الى  99 ملـيون طن سـنوياً
ولـــو تـــطـــرقــنـــا لـــلـــفـــوائــد الـــتي
سـيـجنـيـها الـعـراق من انشـاء هذا
ـكن ـيـنـاء فـهي كـثـيرة جـداً وال ا
حـصرهـا في هـذه األسطـر القـليـلة

ومن أهما مايلي:  
توفير أكثر من  70ألف فرصة .1
عـمل لـشـبـابـنـا تـعـمل عـلى تـقـلـيل

معدالت البطالة.
حتــقــيق إيــرادات هــائـلــة من .2

رسوم الترانزيت.
حتــقــيق إيــرادات هــائـلــة من .3

أموال النقل البحري والسككي.

اآلسـيــويـة الى جــمـيع دول أوروبـا
بـأقل الـتـكالـيـف وبأرخـص األثـمان
قيـاساً بـنقـلهـا عـبر قـناة الـسويس
وطـــريق رأس الـــرجــــاء الـــصـــالح,
وهذه الفرصـة سنحت للعراق واذا
مـاطلـة والتـأخير في مـا استـمر بـا
تـنفـيذ مـشروع مـينـاء الفـاو الكـبير
الذي وضع احلجر األساسي له في
 5نـيـسان  2010واليـزال بـعـد مرور
عـشـرة سـنوات في مـراحـله األولـية
فـأن الــفــرصــة سـتــضــيع مــنـا ولن
تـنتـظر الـص لفـترة طـويلـة وانها

. ستجد البدائل حتماً
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لــو أخـذت احلــكــومــة بــاحلــســبـان
ـوانيء الــعـراقــيـة الــعـديـدة حــال ا
لـــوجـــدت أنــهـــا التــفـي بــالـــغــرض
ـطــلــوب في تـلــبــيـة احــتـيــاجـات ا
العراق في عمليـة التبادل التجاري
بسبب ماتعرضت له من دمار هائل
تـعاقـبة واهـمال نـتيـجة احلـروب ا
الـتي مـرّ بـهـا الـبـلـد وكـذلك بـسـبب
الحــة الــبـحــريــة بــسـبب عــرقـلــة ا
اإلرسـاب الـنـهـري وكـثـرة الـغـوارق
إضــافـة لــعـدم وجــود أيـة مــشـاريع
ــوانيء تــنــمـويــة لــتــطــويــر هـذه ا
والـنـهـوض بـها وكـذلك ظـهـور حتد
خـــطــيـــر جــداً يـــهــدد أمن الـــعــراق
االقــتــصــادي وهــو قــيــام الــكــويت
بــانـشــاء مـيـنــاء مـبـارك في الــقـنـاة
شتركة بينها وب العراق والذي ا
لــو  اكـمــاله سـيــعـمل عــلى خـنق
الـعــراق بـحــريـاً ويــكـبــده خـســائـر

تـــمــكـــ الــعـــراق من تــقـــلــيل .4
االعتماد على الـنفط كمورد رئيسي

في رفد موازنة الدولة.
تــــمــــكـــــ الــــعــــراق من خالل .5
ـتـحــقـقـة من الـعـائــدات الـكـبـيــرة ا
ـــشـــروع مـن انـــشـــاء مــــحـــطـــات ا

كهربائية عمالقة.
تــــمــــكـــــ الــــعــــراق من خالل .6
ـتـحــقـقـة من الـعـائــدات الـكـبـيــرة ا
ـــــشــــروع مـن انــــشـــــاء مــــعـــــامل ا

البتروكيمياويات.
ســـيــمــكن الــعــراق من انــشــاء .7
يناء مطار جوي كبيـر يكون رديفاً 

الفاو الكبير.
سـيــعــمل عــلى تـنــشــيط كــافـة .8
مـفـاصـل االقـتـصـاد الــعـراقي الـذي
ــــشــــاكل يــــعــــاني من الــــركــــود وا

االقتصادية.
انــعــاش مــحــافــظــة الــبــصـرة .9
اقــتـصـاديـاً بـشـكل كــبـيـر وجـعـلـهـا

عاصمة العراق االقتصادية.
انــعـاش الــقـطــاع الـصــنـاعي .10

والزراعي في العراق.
انـــعـــاش الـــقـــطـــاع اخلــاص .11
الـــعـــراقي وزيـــادة تـــشـــغــــــــــــــيل
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األيدي العـــــاملة في هذا القطاع.
الـنـهوض بـاقـتصـاد الـعراق .12
وانـعاشـه بـالكـامـل واطفـاء ديـونه
ـعانـاة الكبـيرة لـلمواطن وتـقليل ا
ـر بـأسـوء حاالته الـعـراقي الذي 

عيشية واالقتصادية. ا
 ôƒU ð ÕdÞ

هــــنــــا يـــــجب أن نــــطـــــرح بــــعض
الـتـساؤالت عـلـى طـاولـة احلـكـومة
اذا هـذا التـهاون ـان أولهـا  والـبر
اذا شروع و واإلهمال في اكمـال ا
شروع الـتغاضـي عن أهمـية هـذا ا
الذي سيغير مصير العراق وينهي
واذا كــان الــعــذر هــو كل مــشــاكــله,
ر به الي احلـرج الـذي  الـوضع ا
ــشــروع اقــتــصــادنـــا وأن كــلــفــة ا
والـبــالـغـة خــمـسـة ونـصـف مـلـيـار
ــكـن تـــأمــيـــنـــهـــا في ظل دوالر ال
الـــــوضع االقـــــتــــصـــــادي احلــــالي
فجوابنا بأن هذا العذر غير مقبول
ألن كثير من الشركات االستثمارية
مــســتـعــدة لــتــمــويـل وإجنــاز هـذا
ــــشـــروع دون أن يـــدفع الـــعـــراق ا
دوالراً واحــداً عـلى أن تـســتـحـصل
تحققة أموالها الحقاً من األرباح ا

للـمشروع. ما أريـد قوله حلكـومتنا
انـنا بـأن القـضية حتـتاج الى وبـر
قرار شجاع ووطنية عالية وموقف
حــازم بــتــوحـيــد الــرؤى لـلــجــمـيع
وتــرك كـل اخلالفــات الــســيــاســيــة
ـصـالح الـشـخـصـيـة واحلـزبـيـة وا
صـلـحـة البـلـد ومصـلـحة والنـظـر 
ـواطـن الـعــراقي الــذي خــسـر كل ا
شيء بسبب سوء إدارة احلكومات
التي تـعـاقـبت عـلى الـبـلـد وبـسبب
الـصـراعــات احلـزبـيـة والــكـتـلـويـة
والـطـائفـيـة التي أوصـلـته الى هذا
الــوضع احلــرج ,فــمن أجـل عــيـون
الـعــراق ومن أجل عــيــون الــشـعب
الــعــراقـي أنــاشــدكم  الــعــمل عــلى
ــشــروع وإخـراج اكــمــال تـنــفــيـذ ا
اقـتـصاد الـعـراق من الهـاويـة التي
يــقف عــلى حــافــتـهــا ومن مــصــيـر
ــكــنه الــتــكــهن مــجـهــول ال أحــد 
بنـتـائـجه الـكـارثيـة إمـسـكـوا طوق
الــنـجــاة الـذي ســاقــته األقـدار لــنـا
والتــضــيــعــوا الـــفــرصــة الــتي لــو
ضـاعت من أيـدينـا فـلن تتـكـرر مرة

أخرى.
{ باحث وخبير اقتصادي

ـديـنـة الـتي تقـع على الفـاو تـلك ا
اخلــلـــيج الــعـــربي والـــتي عــرفت
أهميتـها االقتصاديـة واجلغرافية
لـلـعـراق مـنـذ غـابـر األزمـان حـيث
ـــلـك اآلشــوري أطـــلـق عــلـــيـــهـــا ا
ســــنــــحـــاريب قــــبل أربــــعـــة آالف
وخمـسـمـائة وعـشـرون عـامـاً لقب
ـــو  ومــعـــنــاهـــا بــاب ريــبـــو ســا
الــسالمـــة وكــذلك أطــلـق عــلــيــهــا
الــوالي الـــعــثـــمــاني فـي الــعــراق
مـدحت بـاشـا لـقب مفـتـاح الـعراق
وذلك ألهـــمــيـــتــهـــا اجلـــغــرافـــيــة

ميز. وموقعها ا
هـــذه األهــمـــيــة اجلـــغــرافـــيــة مع
األسف لم تـدركهـا ولم تـسـتـغـلـها
احلكومات العـراقية التي تعاقبت
عــلـى حــكم الـــعــراق واآلن ونــحن
ــر بـظــروف اقـتــصـاديــة مـريـرة
نـتيـجـة التـحـديـات الكـبـيـرة التي
تــواجه بــلــدنــا يــجب أن نــتــوقف
كـثـيــراً ونـســتـغل فــرصـة ذهــبـيـة
ســـنـــحت لـــبـــلــــدنـــا وهي طـــريق
ــشــروع احلـــريــر الــدولـي  هــذا ا
العـمالق الذي تـبنته الـص التي
تـعــد أضـخم اقــتـصـاد فـي الـعـالم
والـتي اخــتـارت الـعــراق ومـديـنـة
ـــفـــاتــيح الــفـــاو لـــتـــكــون أحـــد ا
الرئـيـسـيـة في هـذا الـطـريق الذي
تروم به ربط الـشرق بـالغـرب عبر
ايسـمى بالقـناة اجلافة العـراق 
والـتي تتـألف من ربط سكـكي ب
الـعــراق وتـركـيـا وســوريـا والـتي
ــوجــبـــهــا الــبــضــائع ســـتــنــقل 
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أسسٍ تـرضي خـليـقـة الله وعـباده
ـــقـــهـــورين وإرادة هـــذا اخلـــالق ا
الـذي حـيّـرَ هـؤالء فـي طـول صـبره
وأنــاتـه عــلى الـــبــشــر وأفـــعــالــهم
الــســـمــجــة بــفــعـل فــســاد وفــسق
وشــرور مَـن يــديــرون دفــة الــعــالم
وســيــاســة الــشــعــوب والــدول بال
رحــمـــة وال شــفـــقــة وال غـــيــرة وال

ضمير. 
كلّ الدالئل تشـير إلى أسرار قادمة
قــابــلــة الــتـــطــبــيق واحلــدوث في
حتــوالتـهــا وتــطــوراتــهــا في بــلـد
"الـــكــاوبـــوي" و"الــعـم ســام" الــذي
بــإشــارة مـنه كــان الــعـالـمُ وقـادتُه
يـتـحـركـون مـثل بـيـادق الـشـطرجن
قـــدومًــا وخـــروجًــا من الـــســلـــطــة
وتــنــفـيــذًا ألوامـر األســيــاد حـسب
احلاجـة والرغبـة وحصول اإلرادة
ـــصــالـح الــكـــبــرى لـــهــؤالء وفق ا
األسياد الذين مازلـنا نشكّ بصحة
نواياهم وحـسن سلوكيـاتهم رغمًا
ـغـلـوبـة. وال عن إرادة الـشـعــوب ا
أعــتــقـــد أنّ مــا يــتمّ تـــســريــبُه من
معـلومـات وفرضيـات وترشـيحات
ألحــــداث وتــــطــــورات ســــواءً في
وسـائل اإلعالم أو عـبــر تـغـريـدات
خـــاصــة أو في مـــخــتـــلف وســائل
الـتـواصل االجـتـمـاعي يـخـرج عن
سياق هذه اإلرادة الشعبوية التي
تـقتـرن بـكلّ تـأكيـد بـاسـتراتـيـجـية
شمولية تسـعى لتجديد القائم من
هـــيـــاكل األمس وفـق مـــتـــغـــيــرات
الــســـاعــة وشــيــوع نـــظــام الــرمــز
ــتـنــامي الـذي ســيـؤطّـرُ الــرقـمي ا
حــيــاة الــبــشـر واأل والــدول في
الــســنــوات الـــقــادمــات من حــيــاة

البشرية. 
فـيــمـا يـرى كـثــيـرون أن سـنـوات "
ــــســـالم جـــو بــــايـــدن" احلــــلـــيم ا
ظاهريًا ستكون ساخنة باألحداث
بــعـد عــبــثـيــة ســلـفه اجلــمــهـوري
"دونـــــالــــد تــــرامـب" الــــذي ســــعى
لتـأسـيس سـيـاسة خـاصـة به عـبر
"الـــــنــــــزعــــــة الــــــتـــــرامــــــبــــــيـــــة"
ـــــالــــيــــة وبـــــإمــــبـــــراطــــوريـــــته ا
واالقتـصادية عبـر ترسيخ هيـكلية



: تـــمت مـــنــاقـــشــة آلـــيــة وأضــافَ
وشـــــــــــروط مـــــــــــنـح االجـــــــــــازات
ـيـات عـلى والــتـراخـيص لالكــاد
وفـق مـيـثـاق الـتـعـاون اآلسـيـوي
ووضع استـراتيـجيـة للـتعاون

مـع وزارة الـــــشـــــبــــاب
والــــريــــاضــــة
بـــشـــأن مــلف
ـيـات االكـاد
الــريــاضــيـة
وذلـــــــــــــــــــــــك
لـــتــــطـــويـــر
الــــقـــاعـــدة
االساسية
لـــــــكـــــــرة

القدم.
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وتسـلم يورنـتي كـرة داخل منـطقـة اجلزاء
لــكــنه أطـاح بــالــكـرة بــغـرابــة أعــلى مـرمى
حــارس بـــايـــرن لــيـــذهب أتـــلــتـــيـــكــو إلى

االستراحة متقدمًا (1-0).
بـدأ أتــلــتــيــكــو الـشــوط الــثــاني بــانــدفـاع
ــبــاراة رغم ــاثـل النــطالقـــة ا هـــجــومي 
محـاوالت بـايرن بـالسـيـطرة عـلى مجـريات

اللعب.
ووقــفت الــعــارضـة حــائــلًـا أمــام تــســجـيل
فـيلـكس هـدفًا ثـانـيًـا لألتلـيـتي بعـدمـا سدد

سة مباشرة نحو مرمى نوبل. الكرة من 
وغابت اخلطورة عن كافة محاوالت بايرن
إذ بــدا الـفــريق مـتــأثــرًا من غـيــاب جنـومه
ـــا ســـهّل مــــهـــمـــة دفـــاع األســـاســـيــــ 

الروخيبالنكوس طيلة اللقاء.
 وقــبل نــهــايــة الــوقت األصــلي بـ5 دقـائق
فـقط جنح مــولـر في احلـصــول عـلى ركـلـة
ـنطـقة لـيـنفـذها جزاء بـعـد إعاقـته داخل ا
بنفسه بـنجاح معادلًـا النتيجـة للبايرن في

الوقت القاتل.
وكــاد هـيــرمـوســو أن يـخــطف هـدفًــا قـاتالً
لألتلـيتي بـعدمـا ارتقى لـعرضـية لـيمار من
ركلة حـرة ليقـابلهـا بضربـة رأسية مـتقنة
لــكـنــهـا عــلت عــارضــــــــة مــرمى الـبــايـرن
لـيـنـتـهي الـلـقـاء بـالـتـعـادل بـهـــــــــدف لـكل

فريق.

خــطف هـدف الــتــعـادل من ركــلــة جـزاء في
الدقيقة 86.

بــهـــذه الــنــتـــيــجـــة عــزز بــايـــرن صــدارته
للـمجمـوعة األولى بـرصيد 13 نقـطة فـيما
ــركــز الــثــاني واصـل أتــلـتــيــكــو احــتالل ا
برصيد 6 نقاط لـيؤجل حسم تـأهله للدور

القادم حتى نهاية مرحلة اجملموعات.
ـبـاراة بـتـشـكـيـلـة الـفـريق الـبـافـاري دخل ا
درب مليئة بالالعب البدالء بعدما فضل ا
هــانــز فــلــيك إراحــة بــعض الــنــجــوم بــعـد

ضمان التأهل لدور الـ16.
كـان أتلـتـيكـو الـباد بـالـهجـوم مـنذ بـداية
باراة وهدد مرمى أليكسندر نوبل بأكثر ا
من فـرصـة لـكـن مـحـاوالته األولى لم تـرتق

رحلة اخلطورة.
وتــلــقـى كــاراسـكــو تــمــريــرة بــالــكــعب من
فـيـلـيـكس لـيـتـسـلم الـكـرة ويـسـدد أرضـيـة

زاحفة سكنت شباك نوبل من اخلارج.
ومع انتصاف الشوط األول ترجم أتلتيكو
ستمرة بهدف أول بعد عرضية محاوالته ا
من يـورنــتي قــابــلـهــا فــيـلــيــكس بـلــمــسـة

مباشرة إلى داخل الشباك.
جـهود وأقدم جـمال مـوسيـاال على لـقطـة 
فـردي مــراوغًـا أحـد العــبي أتـلـتــيـكـو قـبل
اقـتـحـام مـنـطـقـة اجلـزاء ومن ثم سـدد كـرة

قوية علت مرمى يان أوبالك.

كانت ضعيفة.
وكاد تـيتي أن يُضـاعف النـتيجـة لشـاختار
في الــدقــيــقــة 71 بــتــســـديــدة عــلى حــدود

نطقة تألق كورتوا في التصدي لها. ا
وأرسل فيرالند ميندي تـصويبة قوية على
حـدود مــنـطـقـة اجلـزاء لــكـنـهـا جـاءت بـ
أحضان تـروب حارس مـرمى شاختار في

الدقيقة 74.
وجنح ســــولـــومــــون العب شــــاخـــتــــار في
تــسـجــيل الـهــدف الـثـانـي في الـدقــيـقـة 82
حــيث تــلــقى كــرة عــلى الــطــرف األيــسـر

وسدد بقوة على  كورتوا.
ولـم يُــظــهـــر ريــال مــدريـــد رد الــفــعل
ـنــتـظــر حـيث كــانت احملـاوالت في ا
الــدقـائق األخــيـرة ضــعـيـفــة بـيــنـمـا
حافظ العـبو شـاخـتار عـلى التـماسك

. الدفاعي ليخرجوا بفوز ثم
ضياع الفوز

فرط أتـلتـيـكو مـدريد في فـوز كان في
متناول اليد بتعادله مع ضيفه بايرن
مـــيـــونخ (1-1)  في خـــامس جـــوالت
دور مجـمـوعات بـطـولة دوري أبـطال

أوروبا.
اجلـناح الـبـرتـغالـي جواو فـيـلـيكس
ســجل هـدف الـتــقـدم ألتــلـتــيـكـو في
الــدقــيــقــة 26 لــكن تــومــاس مــولــر

له أوديـجـارد وسـددهـا بـقـوة لـوال تـصـدي
تروبـ حارس شـاخـتار الـذي حولـها إلى

ركلة ركنية.
واستـمـرت بعض احملـاوالت الـضعـيـفة من
ريـال مـدريد مـن أجل التـقـدم في الـنـتـيـجة
لـــكن دون جــدوى في مـــواجــهــة الـــتــحــفظ
الدفاعي الشـديد لشاخـتار لينـتهي الشوط

األول بالتعادل السلبي.
ومع بـداية الـشـوط الـثاني كـاد نـاتـشو أن
يُـســجل الـهـدف األول لـريــال مـدريـد حـيث
ــا عــلى الــطـرف تــلــقى تــمــريـرة مـن بـنــز
ن لـــكـــنه ســـدد بـــجـــانـب الـــقـــائم في األ

الدقيقة 50.
وتـألق تـيـبـو كـورتـوا حـارس ريـال مـدريـد
في الـتـصـدي لـتـسـديـدة من تـايسـون العب
شـــاخـــتــار فـي الــدقـــيـــقــة 53 داخل

منطقة اجلزاء.
وجنح ديــنـتــيـنــيـو مــهـاجم
شـــاخــتـــار في تـــســـجــيل
الـهـدف األول لفـريـقه في
الدقيقة 57 حيث استغل
خطـأ مـشتـرك بـ فاران
ومــيـــنــدي وســـدد عــلى

 كورتوا.
باراة ركلة ومنح حكم ا
حــرة غــيــر مــبــاشــرة في
الدقـيقة 58 لريـال مدريد
نــــــفـــــذهـــــا كـــــروس داخل
نـطـقة وسـدد فاران ا
كـــرة بـــالــرأس
لــكـــنــهــا
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جـــدد شـــاخـــتـــار دونـــيــــتـــسك األوكـــراني
انـتصـاره عـلى ريـال مدريـد بـنتـيـجة (2-0)
في إطـار مـنـافـسـات اجلـولـة اخلـامـسـة من

دور اجملموعات لدوري أبطال أوروبا.
سجل هدفي شاختار دينتينيو في الدقيقة
57 وســولـومــون في الــدقـيــقـة 82 لـيُــجـدد
الفـريق األوكراني انـتصـاره بعـدما فاز في

لقاء الذهاب بنتيجة (3-2). 
وبهذا االنـتصـار رفع شاختـار رصيده إلى
ــركـز الـثــالث بـيــنـمــا جتـمـد  7نــقـاط في ا
ـركز رصـيد ريـال مـدريـد عـند  7نـقـاط في ا

الثاني.
ــبــاراة كــان عــبــر ريــال أول تــهـــديــد في ا
ـنطـقة ـا داخل ا مدريـد حـيث انطـلق بـنز
ومـرر عـرضـية ألسـيـنـسـيـو الـذي ارتـطمت
ـــرمى ن  تـــســـديـــدتـه بـــالـــقـــائم األ

شاختار في الدقيقة الرابعة.
وتــــألق تـــروبــــ حـــارس مـــرمى
شاختـار في التـصدي لتـسديدة
ـا في الــدقـيـقـة من كـر بــنـز

.11
ومـن ركــلـــة ركـــنـــيــة نـــفـــذهــا
أوديــجـــارد في الــدقـــيــقــة 29
وصلت إلى نـاتشـو الذي سدد
بـــالـــرأس بــ يـــدي تـــروبــ

حارس شاختار.
وفـي الـــــدقـــــيـــــقــــة 30 تـــــلـــــقى

أسيـنـسـيو تـمـريرة في
الـــــعـــــمـق من

زمـي
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اعلنت الهيـئة التطبيـعية في االحتاد العـراقي بكرة القدم عن تـأم مباراة ودية ب
نتخب الوطني ونظيره الكويتي على ملعب البصرة الدولي. ا

وقال الناطق باسم التـطبيعية هـشام محمد في حـديث صحفي  ان التطبـيعية اتفقت
. نتخب مع االحتاد الكويتي على تأم مباراة دولية ودية ب ا

قبل على باراة ستقام في السابع والعشرين من شهر كانون الثاني ا واوضح ان ا
باراة ستقام بعد البطولة الرباعية ملعب جذع النخلة في البصرة مشيراً الى ان "ا

في االمارات.
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من موبـقات العهد اجلديد ان اإلصالح غدا شعاراًِ ومـغنماً يستفيد منه اغلب من
أراد ركوب مـوجة احللب والظهور والتـكسب وحتويل ذلك اجندة لالنتخاب او أي
حتصـيل حاصل تـعـلمـنا مـنه وعايـشنـاه خالل سـنوات خـلت ..  (ال فرق بـ زيد
رحـلة).. فكل مـرحلة سـوء تخلـفها أخـرى .. جتتر مـساؤي ما قـبلها وعبيـد اال با
وحتلب مـا حتت يدها .. اما احلصيـلة  اإلصالحية تكاد تـكون ( صفرية الرقم ..
بـعـيـريـة احملـمل ) .. رحم الـله شــاعـر جـاهـلـيـة لـبـيـد ابن االعـوص الـذي يـعـد من
ـكي والقريشي آنذاك علـقات األشهر الـذي قال ناقدا فـساد اجملتمع ا مشـاهير ا
ـاء عـلى حـيـنــمـا رثى احلـال بـاكـيـا :-(كـالـعـيس في الــبـيـداء يـقـتـلـهـا الـضـمـأ  وا

ظهورها محمول)..
العب لم تعد مـيداناً تبـارياً فحسب بل تابعـ باعتبـار ا كما نـعلم وكذا ماليـ ا
أصـبـحـت الـريـاضـة أداة اصالح مـجـتـمـعي يـنـبـغي ان نـسـتـفـيـد مـنـهـا ونـوظـفـهـا
ة وكما يـعيشها اهل العلم في الدول بالطـريقة األمثل التي تتنـاسب مع عالم العو
تـحضـرة .. وان احلـال قبل اسـتالم األخ الكـاب عـدنـان درجال كـان ليس كـما ا
يرام وال اريد أقول عنه  –فاسد  –كي ال اوصم اخـرين بالفساد .. لكنه وضع ال
يلـيق بتـاريخ الريـاضيـ وال إمـكانـات و تطـلعـات رياضـييـنا   –في اقل تـقـدير –
وان الـوزارة الــدرجـالــيـة جــاءت إصالحـيــة لـتــجـاوز ذلك اإلخــفـاق ووضع أسس

جديدة للنهوض العام ..
عالي درجال اكثر من طاقته .. لكننا نتلمس الضوء في آخر النفق هنا ال نحمل ا

من خالل اول خطوات تتجاوز عثرات النفق ..
وقرة وكيـانها احملترم الذي جاء كـخطوة اصالحية من قبل ان الهيـئة التطبيـعية ا
باركـة البـيت الكـروي العراقي تـخصصـة (الفـيفـا) و نـظمـته ا اجملتمـع الدولي 
امال بــاإلصالح  ال غـيــره .. نـعم اإلصالح .. (ولــيس لـغــرض تـعــ فالن وسـفـر
ــضــمــون شيء .. عالن) .. لــكن اخلــطــوات مــا زالت مـــتــلــكــئــة لم يــتــغــيــر في ا
فــالـدوريــات كـان االخــوة في احتـاد الــقـدم الــسـابـق يـقــيـمــوهـا بــاحـلك الــظـروف

اإلرهابية والعسكرية وغيرها ..
ان انديـة الدرجة األولى تـمثل نبض مـساحة الـوطن وحراكه اجملتـمعي الفـقير منه
.. في اغلب احملـافظات واالقضية بأكثر من مائـة نادي تخوض غمار تصفيات ما
الكات تعـمل مجانا .. في وقت تصرف ظاليم ..  لـدرجة اغلب ا يسـمى بدوري ا

به مليارات الدنانير سنويا حتت عناوين رياضية برغم بؤس حال العراقي ..
نامل من األسـتاذين العـزيزين (عدنـان درجال واياد بـنيان) وهـما ذراعان لـقضية
واحدة ويـتحركـان معا فـي ميدان ولـهدف ينـبغي ان يـكون اسمى .. االلـتفات الى
دوري الـدرجـة األولى وحـضـور بـعض مـبـاريـاتـهـا وحتـسس مـعـانـاتـهـا .. وتـقد
الدعم في األقل عـبر رفع تكاليف أجور احلـكام عنهم التي تمـثل كسر ظهر الندية

اء  .. ال تمتلك نثرية ا
قال احد الشعراء :-

(وما من يد إال يد الله فوقها  وال ظالم إال سيبلى بأظلم) .
هنا احتدث بلغة العموم فانها اعم .. وال احدد ..

سـؤولية ليـست سفراً وايفـاداً (وكشخة ونـفخة) وتصـريحات واعالم واموال ان ا
.. (فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته) ...

يـزة الـوحـيدة الـتي جتـمع بـ الـناجـحـ في الـعالم اذ ان ا
ـسـؤولـيـة ــسـؤولـيـة .. وا تـكـمـن في قـدرتـهم عـلى حتـمل ا
ـقــصـودة لــيـست تــطـبـيـل مـدفـوع الــثـمن بـل هـو نـزول ا
ـتـاعب الـنـاس ـيـدان بـكل وحـله من اجل اإلحـسـاس  ا
ومحـاولة الـتـخفـيف عنـهم .. والله من وراء الـقصـد وهو

ولي التوفيق ..
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œUFð‰∫ البايرن يقتنص التعادل في الوقت القاتل امام اتلتيكو مدريد

اياد بنيان

معـاقبة الالعـب (محمـد سعد) من
فـريق الــظـفــر الـذي يـحــمل الـرقم
(19)  بــاإليـقــاف ألربع مــبـاريـات
وتـــنـــفــــيـــذ الــــعـــقــــوبـــة اإلداريـــة
الــصــادرة مـن جلــنــة االنــضــبــاط
بـالــتـعـاقـب مع الـعـقــوبـة الـفــنـيـة
ـــبــــاراة (الـــطـــرد) وذلك حلــــكم ا
ادة (1 /51) من استنادًا ألحكام ا

الئحة االنضباط.
وأيــضـــا مــعــاقــبـــة الالعب (عــلي
) من فــريق االسـكــان والـذي كــر
باراة يحـمل الرقم (9) باإليقـاف 
واحدة وتـنفـيذ الـعقـوبة اإلدارية
الــصــادرة مـن جلــنــة االنــضــبــاط
بـالــتـعـاقـب مع الـعـقــوبـة الـفــنـيـة
ـــبــــاراة (الـــطـــرد) وذلك حلــــكم ا
ادة (51/1) من استـنادًا ألحـكام ا
الئـحـة االنـضـبـاط عـلى أن تـكون
جـمـيع الــقـرارات الـصــادرة لـهـذا
الـيوم الـثالثاء قـابلـة لالستـئناف
ـدة الـقانـونـيـة البـالـغة 7 ضـمن ا

أيام من تاريخ التبليغ .

ومـن جـهـة اخـرى عـقـدت الـلـجـنـة
الــفــنــيــة والـتــطــويــر في الــهــيـأة
الــتـطـبـيــعـيـة اجــتـمـاعــاً بـرئـاسـة
الـــدكــتـــور شــامـل كــامل ومـــديــر
الــدائـرة الــفـنــيـة الــدكـتــور قـاسم
لـــــزام ومـــــديــــــر قـــــسم اجلـــــذور
الدكتور ناجي كاظم ومدير قسم
تـطــويـر الـشــبـاب الـنــخـبـة كـر
فـرحـان ومـقـرر الـلـجـنـة الـدكـتور
وســام صـلــيــوة لــبـحـثِ عـدد من
الــقــضـــايــا مـــنــهــا شـــروط مــنح
ـيـات اجــازات تـراخــيص االكــاد
الــريـاضــيــة إضــافــة الى إصـدار
تـــعــلـــيــمـــات وضــوابط الـــتــرشح

للدورات التدريبية اآلسيوية.
وقالَ مقرر اللـجنة وسام صليوة:
ان االجـتمـاع تـمـخض عن إصدار
عــددٍ من الـتـعـلـيـمـات والـضـوابط
الــتي تــخص الــتــرشح لــلــدورات
الـــتـــدريـــبـــبـــة االســـيـــويـــة بـــعـــد
مـــصـــادقــتـــهـــا من قـــبل الـــهـــيــأة

التطبيعية.

بـــاإليـــقــاف عـن مـــرافـــقــة فـــريـــقه
ــبــاراتــيْن مع تــنــفــيـذ الــعــقــوبـة
اإلداريــــة الــــصـــــادرة من جلــــنــــة
االنضـباط بـالتعـاقب مع العـقوبة
ــبـاراة (الــطـرد) الـفــنـيــة حلـكم ا

ادة (/53 وذلك استـنادًا ألحـكام ا
2) من الئـــحــة االحتـــاد الـــعــراقي

لكرة القدم داخل الصاالت.
وكـذلك معـاقبـة مـدير فـريق بلـدية
ـار خلف) باإليقاف الناصرية (أ
ــبــاراتـــيْن وتــنــفــيـــذ الــعــقــوبــة
اإلداريــــة الــــصـــــادرة من جلــــنــــة
االنضـباط بـالتعـاقب مع العـقوبة
ــبـاراة (الــطـرد) الـفــنـيــة حلـكم ا

ادة (/53 وذلك استـنادًا ألحـكام ا
2) من الئـــحــة االحتـــاد الـــعــراقي
لــــكــــرة الــــقــــدم داخل الــــصــــاالت
.وقــررتْ جلـنــة االنــضـبــاط بــعـد
االطالع عــــلى تــــقـــريــــر مــــشـــرف
مــبـاراة (الـظـفــر واالسـكـان) الـتي
جرت على ملعب (التحدي) ضمن
مــبــاريــات دوري الــدرجـة االولى

جـبــار اربع مـبـاريـات ابـتـداءً من
الـدور الـسادس لـلـمسـابـقة وذلك
اسـتـنـاداََ لـلـمـادة 5/50 من الئـحـة

االنضباط.
وصــدرَ الـقــرار بـاألغــلــبـيــة قـراراً
ــدة قــابـالََ لالســتــئـــنــاف ضــمن ا
القانـونية الـبالغة سـبعة أيام من

تاريخ التبليغ بالقرار.
وفـي سـيـاق مــتـصل قــررتْ جلـنـة
االنضـباط في الـهيئـة التـطبيـعية
إصدارَ جمـلة من العـقوبات بحق
العــبَــيْن ومــدربَـيْـن من دوري كـرة
الـصـاالت ودوري الـدرجة األولى
بــعـد الــنــظـر في تــقــريـر مــشـرفي

باريات  . ا
ـا ورد في تـقـريـر مـشـرف ووفـقـاً 
مـبــاراة (الـقــوة اجلـويــة وبـلــديـة
النـاصريـة) التي جـرت علـى قاعة
(الشباب) ضمن مـباريات اجلولة
الـثـالـثـة لـلـمـرحـلـة األولى لـدوري
كرة الصاالت تقررَ معاقبة مدرب
( بـلديـة النـاصريـة (محـمد حـس
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قررتْ جلنـة االنضباط في الـهيئة
الـتطبـيعـية مـعاقـبة مـشرف فريق
أمـــــانــــة بــــغـــــداد احــــمــــد عــــزت
ـــوســـوي والعب فـــريق الـــقــوة ا
اجلـــويـــة حـــســـ جـــبـــار عـــلى
خـلـفـيـة أحـداث مـبـاراة الـفـريـق
الـــتي اقـــيـــمت ضـــمن مـــبـــاريــات
اجلــولـــة اخلـــامـــســـة في مـــلـــعب

كربالء الدولي.
وجـاءت الــعـقــوبـة بـعــد مـنــاقـشـة
ـــبـــاراة ونــصـت عــلى مـــشــرف ا
إيقاف مشرف فـريق أمانة بغداد
ـــوســـوي وعـــدم احــــمـــد عـــزت ا
مــرافــقــة فــريـقـه ألربع مــبــاريـات
وتنـفذ الـعقـوبة اإلداريـة اخلاصة
بـلـجـنـة االنـضـبـاط بـالـتعـاقب مع
ـبـاراة الـعــقـوبــة الـفـنــيـة حلــكم ا
ــادة  52 من اســتــنــاداََ ألحــكــام ا
الئـــحــة االنـــضــبـــاط وتــنـــفــذ من
الـدور السـابع فـيمـا تـقررَ إيـقاف
العـب الـــقـــوة اجلــــويـــة حـــســـ
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أوضـحت الـهـيـئـة االداريـة لـنـادي
الــقــوة اجلــويــة الــريــاضي انــهــا
تـفــاجـأت من الــقـرار الــصـادر من
قـبـل جلــنـة االنــضــبــاط لــلــهــيــئـة
ـعاقبة التطـبيعيـة الحتاد الكرة 
الالعب حس جبار وعدم مرافقة
الفريق اربع مـباريات على خـلفية
األحــــداث الـــتـي رافـــقت مــــبـــاراة
الـــفــريـق امــام امـــانــة بـــغــداد في
اجلـــولــة اخلـــامــســـة من الــدوري

متاز. ا
وأكدت ادارة نـادي الـقوة اجلـوية
الـــريــــاضي في بـــيـــان أن عـــضـــو
ـثل الـنادي في الـهيـئـة االدارية 
احتــاد الـكـرة الـكـابـ عـلي زغـيـر
جـــــلس مـع رئـــــيـس الـــــهـــــيـــــئـــــة
الـتـطبـيـعـيـة ايـاد بـنـيـان والـسـيد

عالء عـــبــد الــقــادر رئـــيس جلــنــة
ـــبــاراة احلــكـــام بــعـــد انــتـــهــاء ا
مـــبــاشـــرة وشـــرح لـــهـم تـــعــرض

الــفـريق الـى ظـلـم كـبــيــر.وبـ أن
الهـيـئة الـتـطبـيـعيـة بـاشخـاصـها
ــوضــوع واكــدت عــلى تــفــهــمت ا
تواجد الطرف حلل ذلك االشكال
ـفـتـرض بـعـد انـتـهاء والـذي من ا
ـباراة امـام زاخو والـتي ستـقام ا
ــقـــبل حلــســاب يــوم اخلـــمــيس ا
اجلــــــــولــــــــة الــــــــســــــــادســــــــة من
ـسـابقـة.ولـفـتت الى ان العـقـوبة ا
التي صـدرت بحق الالعب حـس
ـة والتـسـتوجب كل ذلك جـبـار ظا
كـون مـشــرف فـريق امـانــة بـغـداد
استـفز الالعـب بشكـل كبـير وامام
انـظـار عـدسـات الـكـامـيـرا اضـافـة
الى سـحب الالعب ودخـوله ارض
ــدرب الـقــديـر ـلــعب وتــعـرض ا ا
ايـــــــوب اوديــــــشـــــــو الى الـــــــسب

والشتم. عالء عبد القادر
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هندس عالء التقى أم بغداد ا
مــعن في مـــقــر ديــوان االمــانــة
رئـيس الــهــيـئــة االداريـة لــنـادي
امــــانــــة بـــــغــــداد فالح مــــنــــدب
ثال سعودي محمد فرحان  ا
عن الـهـيـئة الـتـطـبيـعـيـة وجرى
خالل الـلقـاء تقـد التـهنـئة الى
األم لتسـنمه مهام عـمله أمينا

للعاصــــمة.
سـعـودي شرحـا مـفصال وقـدم ا
ـنضـوية لـعمل الـنادي والـفرق ا
حتـت لـــوائه وأبـــرز اإلجنـــازات
الـتي حتـقـقت من خالل حـصـول
عـــدد مـن الـــفــــرق عـــلى مــــراكـــز
مـتـقـدمـة في الـبـطـوالت احملـلـيـة
الــــتي جــــرت مــــؤخــــرا واطــــلع
ـــــشــــاكل مـــــعــــنى عـــــلى ابــــرز ا
ـعوقـات الـتي تواجـه مسـيرة وا

ـرحـلـة احلـالـيـة الـنـادي خالل ا
باعتبارها مرحلة صعــــــــبة من
ـاديـة نـظـرا حلـالة الـنـاحـيــــــة ا
الــتــقـــــــــشف الــــــــشــديـد الــتي
تـــمــــر بـــهــــا جــــمـــــــــيع وزارات
الـــدولــة ومن ضـــمــنــهـــا امــانــة
بغداد وانـتشار جائـحة كورونا
التي اوقـفــت احلركـة الريـاضية
لــفــــــــتـرة لــيــست بــالـقــصــيـرة
وتــــــســــــــــــبـــــــبت بـــــــتــــــوقـــــف
مـــشــــــــــروع اإلعـــمـــار لـــلـــبـــنى
الـتحـتـــــية في جـمـيع مرافــــــق

النادي .
مـن جـــانـــبه  فـــرحـــان حتـــيـــات
ومباركة  رئيس واعضاء الهيئة
ــنــاســبــة ــعن  الــتــطــبــيــعــيــة 

تسنمه مهام أم العاصمة.
وابدى األمـ اهتـمامـا ملـحوظا
بــــهــــذه الــــزيــــارة مـــعــــبــــرا عن

اسـتـعـداده لـتـقـد الـدعم الالزم
جلــمــيع الــفـــــــــرق الــريــاضــيــة
الــتــابــعــة لــنــادي أمــانــة بــغـداد
والـــــذي مـن شــــــأنه ان يــــــعـــــود
بــالـفــائـدة عـلى الــنـادي من اجل
تـــــعــــظــــيـم اإلجنــــــــــازات خالل
قـــــــبلـة وأيضا وضع الفـترة ا
كـل إمـــكـــانـــيــــات األمـــانـــة حتت
ا ـنتخـبات الوطـنية  تصرف ا
يــخـــدم الـــريــاضـــة في عـــراقـــنــا

احلبيب .
وفـي خـتـام الــلـقــاء قـدم  رئـيس
النـادي شكره وامـتنانه الهـتمام
مــــعن وتــــعـــاونـه مع الــــهـــيــــئـــة
االداريـــة لــنـــادي أمـــانــة بـــغــداد
الـريـاضي مـتـمـنـ له الـتـوفيق
والنجاح بخدمة أبناء العاصمة
بـــغـــداد ومن الـــله الـــتـــوفـــــــق

غداد مع رئيس نادي العاصمةوالسداد .
جانب من لقاء ام ب

ا كر بنز
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يــجب أن تـتـفـاءل عـنــد الـذهـاب لـلـعــمل حـتى تـشـعـر
بالسعادة والنشاط .

qL(«

تـغيرات إيـجابيـة فى حيـاتك العاطـفيـة نتيـجة حرصك
على جناح العالقة احلالية.

Ê«eO*«

اعتـمـد األفـكـار الـتى تسـاعـدك عـلى جنـاح مـشروعك
وتشعرك بالرضا.

—u¦ «

تــنـــجح فـي مــحـــاوالتك الـــدائـــمــة إلنـــهـــاء اخلالفــات
العائلية.يوم السعد االحد.

»dIF «

ال تـتردد فى الـتعـبـير عن مـشاعـرك لـلشـريك وحاول
أن تظهر له حقيقة مشاعرك .

¡«“u'«

ــتك ال تـــســمح ألى شـىء حــولـك يــضـــعف من عـــز
ان والشجاعة. وحتلى باإل

”uI «

لـراحـتك تــخـلص من الــشـكــوك والـظـنــون الـتى تـدور
برأسه جتاه الشريك.

ÊUÞd «

ـشروعك وابدأ فى تـنفيـذ اخلطوات على أرض خطط 
الواقع.رقم احلظ.9

Íb'«

ال تسـتـهون بـاأللم البـسـيط وأجرى الـفـحوص الـطبـية
لالطمئنان على صحتك .

bÝô«

ال تلتـزم الصمت وحاول أن تعبر للشريك عن غضبك
منه نتيجة أفعاله.

Ë«b «

اعــتــمــد الـتــغــذيــة اجلـيــدة حــتى تــشــعـر بــالــتــحـسن
وتستعيد عافيتك ونشاطك من جديد.

¡«—cF «

اعتمـد الصراحـة مع الشريك حـتى يصلح مـا أفسده
وبالتالى تقوى العالقة بينكما.

 u(«
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ضع الـــكــلـــمـــات في مـــكــانـــهــا
ــنــاسب مع احلـل الــصــحــيح ا
طلوبة : (والية تكتشف الكلمة ا

امريكية):
خريـطة  –قـاموس  –معـجم –
تـضـاريس  –وسام  –رواج –
كـــرات  –ســــمك  –هــــوائي –
اسالم  –جـــبـــلــة  –مـــصــر –
سبـها  –تراب  –رياح  –تاس

 –يافا.
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ـطرب كـمال مـحمـد عن عمر وت امـس االربعاء ا غيب ا
ـضـاعـفــات فـايـروس كـورونـا نـاهز 75 عـامـا مـتــأثـراً 
ــديــنـة وتــوفي مــحــمــد في في مــســتــشــفـى الــشــفــاء 

الناصرية حيث كان يرقد هناك لتلقي العالج . 
والــراحل من مـــوالــيــد عــام 1945 تــخــرج فـي مــعــهــد
ـعـلـمـ في بـعـقـوبـة عـام 1965 ثم تـخـرج فـي مـعـهـد ا
تطوير الـلغة االنـكليزيـة في بغداد عام 1975 وعمل في
دارس طيلة اجملال التربوي من خالل ادارته لـعدد من ا
ع جنم مــحــمــد عـام 1971 في اغــنــيـة ثالثــ عـامــاً و
معاتـب من احلـان عبـد احلسـ السـماوي ومن كـلمات
عـبــد الـرضـا الـالمي وقـدّم بــعـدهـا 12 اغـنـيــة آخـرهـا
(كـلـشي يــهـون) في عـام 1978 لـيـتــرك بـعــدهـا اجملـال

الفني
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بعث رئيس مـؤتمـر القـمة الثـقافي الـعربي االديب مـحمد
رشيد برقية إلى كل عـراقي محب للثقـافة وبناء اإلنسان
ؤتمرجاء فيـها ان (مؤتمر القمة ناسبة قرب انعـقاد ا  
الثـقـافي الـعربي الـثـاني عـلى وشك االنـعقـاد او اإللـغاء
قـرب كم واجهنا حتـديات امام انعقاد وال يخفى على ا
اول مؤتـمـر قـمة ثـقـافي عـربي في مـدينـة الـعـمارة نـهـاية
عـام 2018 واحلـمــد لــله القى جنــاحــا كــبـيــرا بــعـد أن
ـبـلغ  10 ماليـ ديـنار عـراقي دعـمـته وزارة الـثـقـافـة 
لكن جنـاحه بـحـضـور شخـصـيـات عديـدة ومـهـمة كـبـلـنا
بـ(الـديـون) الى يــومـنـا هـذا يــعـلم الـله وحــده كم عـانـيت
ــالــيــة  لـوحــدي ومن مــالي الطــفـاء هــذه  االلــتــزامــات ا
اخلـاص. بـعــد أيـام وحتــديـدا يـوم 27 من كـانـون االول
اجلاري سـينـعـقد مـؤتـمر الـقمـة الـثقـافي الـعربي الـثاني
بحـضور عـربي ايضـا واول احلاضـرين سيـكون الـفنان
التونسي لطفي بوشناق كما ابلغني برسالة صوتية قبل
يوم  ...نحـتاج وقفة مـشرفة من وزارة الثـقافة وايضا
من الشخـصيات الـوطنيـة ومن السادة الـنواب واجلهات
الـثـقافـيـة واالجـتـمـاعـيـة الـتي تـهـتم بـالـتـنـمـيـة مثـل نادي
الـصـيــد ونـادي الـعــلـويــة وغـيـرهم لــلـوقـوف مــعـنـا
ـؤتمـر العربي. (شركاء مـثمـرين)  إلجناز هذا ا
الـذي يــسـهم في بــنـاء االنــسـان

والوطن).
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الـكـاتب الـعـراقي صـدر له عن دار سـطـور لـلـنـشـر والـتوزيع
ـدن روح ــكــان ا ــتـنــبي كــتــاب بــعـنــوان (داخل ا بـشــارع ا

توسط. ومعنى) يقع في 176 صفحة من القطع ا
ÍbÝô« s Š b UŠ
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سرح بالتعاون تقيم دائرة السينـما وا
ديرية العامة لـلثقافة والفنون في مع ا
السليمانية  وجمـعية الفنون اجلميلة
الـكردية لـيالـيها االبـداعيـة باستـضافة
(ليالي الـسليـمانية) وذلك عـصر اليوم
ـوافق 4-3 اخلمـيس وغدا اجلمـعة ا
كـــانـــون االول اجلـــاري فـي الـــســـاعــة
اخلـــامــــســـة عـــصـــرا عــــلى مـــســـارح
الـرافـدين والوطـني واشـور في مـبنى
الـدائـرة.. وسـيـتضـمن مـنـهـاج احلفل
عروضا فـنية متنـوعة منهـا مسرحية
ولـــوحــــات اســـتــــعـــراضــــيـــة وافالم

سينمائية ومعارض تشكيلية.

d¼UÞ s Š ÊU½bŽ ≠ vM¦*«

دبي - الزمان
كـرّم مـهرجـان ضيـافة  بـدورته الرابـعة
فـي دبي الـفــنــان الــعــراقي مــصــطـفى
الـعبد الله بجـائزة تُمنح لـلشخصيات
مـيزة وذلك بحضـور نخبة ـبدعة وا ا
ـيـ والـعـرب.وشمل من الـنـجـوم الـعا
ـهــرجــان كـذلك الــتــكـر الــذي قــدمه ا
وفـقـا لـفن وثـقـافـة عـدداً مـن الـفـنـان
هـم: أحالم مــحـــمــد رمـــضــان ديـــانــا
حـــداد يــــارا جـــيـــمس مـن فـــرنـــســـا

غرب وغيرهم. رضوان من ا
عــلى صــعــيــد اخــر عــرض في الــبــيت
الــتـراثـي  في الـســمـاوة مــؤخـرا فــيـلم
(روح الـسـماوة) لـلـمخـرج الـسيـنـمائي
هــادي مــاهــود ويــتــحــدث الـفــيــلم عن

{ لـــــوس اجنـــــلـــــوس  –وكــــاالت -
ــيـة  كــامـيال شـاركـت الـنــجـمــة الـعــا
ــتـابــعـ عـبــر صـفـحــتـهـا كـابــيـلـو ا
اخلــــاصــــة عــــلى مــــوقع الــــتــــواصل
اإلجتماعي صورة رومنسية جمعتها
ي  شون مينديز بحبيبها النجم العا
ظــهـرا فــيــهـا وهــمــا يــجـلــســان عـلى
شاطئ البحر ويقبالن بعضهما قبلة
حـمــيـمـة. وأرفــقت كـابــيـلــو الـصـورة
برسـالة حتدثـت فيهـا عن احلب الذي
ينديز وكيف أن هذا احلب جمعها 
غير فيها الكثير وقالت:(عندما تكون
على عالقة مع شخص ما يبدو األمر
ـرآة الـتي تـعكـس نفـسك بـها وكأنه ا
مــرة أخــرى وألنــني يــجب أن أواجه

بــاســـتــمـــرار مــخـــاوفي من انـــعــدام
األمــــان وطـــــريــــقــــة تــــفــــكــــيــــري
ومـعــتـقــداتي عن احلــيـاة وعن
نــفـسـي فـاحلــيــاة ال تــكـون
بالـبـساطـة التـي تظـهر
في الصـور في بعض
األحـيـان وأحــيـانـاً
مــا يـــكـــون األمــر
فوضـويًا وغـير

مريح وقبيح.

ـعهـد الـعالي لـلـتطـويـر االمني واالداري في التـدريـسي في ا
الـــعـــراق نـــعــاه اجملـــلـس الـــتــأســـيـــسـي جملــلـس احلـــكـــمــاء

سائل الله تعالى ان يسكنه فسيح جناته. لالصالح

ـطـرب السـوري اطـلق  أغـنـية جـديـدة بـعـنوان (بـتـتـخـيلي) ا
كلمـات الشاعرة السورية رامية بدور وأحلان مهند األيوبي

وتوزيع روي توما.

النـاشطة الـنسـوية العـراقية مـنسـقة حمـلة (اسنـاد)اعلنت ان
ــاضي بـهـدف االســراع بـتـشـريع احلــمـلـة اطـلــقت االثـنـ ا
قانون منـاهظة العنف االسري التي تنظمها منظمات اجملتمع

دني. ا
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الـشـــــــــــاعــر الـعـراقي الــراحل يـسـتــذكـره مـنــتـدى بـيــتـنـا
ناسبة الثقافي في بـغداد ظهر اليوم اخلميس بفـعالية تقام 
بـحــضــور نــخــبــة من الــشــعـراء الـذكــرى الــثــانــيــة لــرحــيـلـه

واصدقائه.

كاميال كابيلو
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مـر في االول من الـشـهـر اجلاري 13
عامـا على رحـيل فـنان الـشعب راسم
اجلمـيـلي الذي انـتـقل الى جوار ربه
في االول من كـانــون االول من الـعـام
2007والذي يرقد بجوار اجلواهري
والـــبـــيـــاتي في مـــقـــبـــرة الـــغـــربـــاء
بــســـوريــا.  و اكــد اعــضــاء الــفــرقــة
الـقـومـيـة لــلـتـمـثـيل ان (رحـيل فـنـان
الشعب راسم اجلـميلي بـجسده فقط

االمـاكن الـتـراثـيـة في مديـنـة الـسـماوة
وفي بـدايـة احلـفل عـزف الفـنـان جـمال
عـبـد الـعـزيـز بـعض االحلـان الـتـراثـيـة
اجلـميـلة وحـضر عـرض الفـيلم عـضوا
ـركـز الــعـام عـلي نــقـابـة الــفـنـانــ / ا
خـيون و جمـال عبد العـزيز ولفيف من

مثقفي احملافظة.
الـى ذلك حـــضـــر نــــقـــيب الــــفـــنـــانـــ
اضي العراقي جبار جودي السبت ا
انـتـخابـات الـنقـابـة لفـرع نيـنـوى التي
فـاز بـهـا الفـنـان حتـس حـداد رئـيـساً
لـــلـــفـــرع ورافق جـــودي نـــائب نـــقـــيب
الـفنان الـعراقي الـفنانة اسـيا كمال
و امــ ســر الــنــقــابــة الــفــنـان فــاضل
لـلـوقـوف عـلى واقع احملـافـظـة وتــوت 
ـستـقبل. فـنيـاً وإمكـانيـة تطـويره في ا
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قـبول خـريـجي كلـيـات االعالم أعضـاءً مـشاركـ في نـقابـة الصـحـفيـ يـعد إجـراءً مـهنـيا
وأخالقيا.. تـأمليا نابـعاً من مسؤولـية مهنيـة حتتوي أجيـاال من صحفي يـتطلعـون لتوطيد

وجودها على الساحة.. بل تسعى لبلوغ القمة والثبات عليها.. فالقمة تتسع للجميع.
ـن شاء فـرصة ودع التـجربـة العـملـية.. مـيدانـيا.. تـختـبره; فـيتـب اخلـيط االبيض من إعط 
وجـهـة رسمـيـا الى جهـات عـدة; بغـيـة إيجـاد فرص االسـود. تتـأكـد جديـة الـنقـابـة بالـكـتب ا
ـوجه من تـخـرج وأبـلـغهـا الـكتـاب ذو الـعدد 1072 في 15 آب 2020 ا تـعـي لـلـطلـبـة ا
النقـابة الى وزير التربـية علي حميد مـخلف بإستحـداث مادة التربيـة االعالمية وخصوصا
توسطة واالعدادية; خللق جيل طالبي يواكب مستجدات العالم الرقـمية ضمن الدراست ا
تـوزعة ب احلديث ويـستوعب االعـداد التي تـتخرج في كـليـات االعالم بجامـعات الـعراق ا
بغداد واحملـافظات. حـتى وإن أقدمت النـقابة عـلى هذه اخلطـوة التاريـخية.. تـربويا; حلـلحلة
أزمـة تــعـيـ خـريـجي كـلـيـات االعـالم لـكـنـهـا بـالـنـتـيــجـة إجـراء ريـادي في مـيـداني االعالم
والتربـية له أثر إيجابي ثر في اجملتمـع. الكتاب صادر عن نقابة الصـحفي بتوقيع رئيس
مـجلـسـها مـؤيـد الالمي تـضافـرا مع كـتب نـظيـرة بـالتـكـييف ذاتـه موجـهـة من النـقـابة الى
.. واحدا واحدا.. يـلتمسـهم إيجاد فـرص تعي لـلخريـج الشبـاب. وألن محاولة احملافظـ
التـعي لـيست من شـأن النقـابة وال تدرج مـع فقرات نـظامهـا الداخـلي; فهي إجراء أخالقي
ـسـؤولـية ـهـنـيـة الـتي تـشـكل جـوهـر عـمل أيـة نـقـابـة. الـنـقـابـة تـصل ا ـسـؤولـيـة ا ـوازاة ا
ـهنـيـة; في تـلبـيـة طلـبـات خـريجي االعالم ـنـاطة بـاحملـافـظ مع مـسـؤولـيتـهـا ا نـاطـقـية ا ا
وتفعـيل دور الشباب لصنع مستقـبل الصحافة العراقية كـقلب نابض بحياة العراق يفيض

من مقـاعد الدراسة الى واقع العمل اليومي في اجملتمع. وبهذا فإن جهود
ـوازاة كل اجلـهود اخلـيـرة الرامـية الى النـقابـة تـأخذ دورهـا الـوطني 
موازنـة االختالالت العامة في البلد عاملة على ردم الفجوة ب االعالم
والـسـلــطـة الـنــاجتـة عن ظــروف االرهـاب والــفـسـاد وجــعل مـســتـقـبل

ي. الصحافة واحة خضراء يستجم فيها الشباب االكاد
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ركز ان العراقي حتدث في الندوة الشهرية  النائب في الـبر
الـقرار السـياسـي للـدراســــــات االستـراتيـجيـة التي اقـيمت
ـاضي بـعـنـوان (قـرار الـقـضـاء في نـادي الـعـلـويـة الـسـبـت ا
الــعـراقي بــوقف تـراخــيص الـهــاتف الـنــقـال وقـانــون جـرائم

علوماتية). ا
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رئـيس الـتـحـريـر الـتـنـفـيـذي جلـريـدة
الـبيـنـة اجلـديدة الـبـغـدادية يـتـحدث
صـبــاح غــد اجلــمــعــة عن مــسـيــرته
متـدة منـذ اربعـة عقود الـصحـفيـة ا
وذلك في مركـز عزيـز السـيد جاسم

تنبي. ركز الثقافي البغدادي بشارع ا في ا

ــلك. مــهـــنــدســا زراعــيــا فـي ضــيــاع ا
وسـبقـتها أخـتهـا عفـاف إلى عالم الفن
قـبل أن حتـتـرف األخـت الصـغـرى هي

األخرى الغناء والتمثيل عام 1947.
 وطـوال مشوارها الفني قدمت شادية
مـئة وسـبعـة عشـر فيـلمـا (من أشهـرها
مــعـبـودة اجلـمــاهـيـر مع عــبـد احلـلـيم
حـافظ) ونـحـو خـمـسـمـئـة عـمل غـنائي
(من أشــهــرهــا يـاحــبــيـبــتي يــامــصـر)

ومسرحية واحدة.
أبـرز سـمـات الـكـتـاب هـو أنه يـضم كل
مــا كـتـبــته شـاديـة بــقـلـمـهــا أو قـالـته
بـنفسـها طوال مشـوارها الفـني مرتبا
تـرتيـبا زمنـيا وحتـكي فيه أدق أسرار
ـتـصـلـة بــالـفن والـسـيـاسـة حـيــاتـهـا ا
واجملـتــمع فـيـمـا هـو أقـرب لـلـمـذكـرات
الـشخصية. ولذلك اخـتار غريب لكتابه

عنوان (شادية تتحدث عن نفسها).
يـقول غـريب لبي بي سي (ونـحن نترك
شــاديـة تـتــحـدث عن نـفــسـهـا أولــيـنـا
اهــتــمـامــا في هــذا اإلصـدار بــعـدد من
الـدراسات الـعمـيقـة عن عطـائهـا الفني
ـثــلــة وقـوائـم تـشــمل كل مــطــربــة و
تـراثها الغنائي والسينمائي باإلضافة
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قــلـمــا جتـد بــيـتــا في مـصــر به أحـد ال
يـعـرف الـفـنـانـة شـاديـة.ورغم رحـيـلـهـا
قـــــبل ثـالث ســــنـــــوات يـــــتــــذكـــــرهــــا
ـــصــــريـــون وغـــيـــرهـم من الـــعـــرب ا
البــسـات بــأغــانــيــهــا وأفالمــهـا ثـم ا
الـدرامية التي أحاطت بـاعتزالها الفن.
ـــنــاســبـــة ذكــرى رحـــيل الــفـــنــانــة و
اضي الـشـهيـرة الـتي حلت الـسـبت ا
ـــؤرخ الــســيـــنــمــائي وثق الـــنــاقــد وا
ــــصـــري أشـــرف غـــريـب في كـــتـــاب ا
جــديـد حـيـاة شـاديــة الـتي اشـتـهـرت

بأوصاف أهمها (صوت مصر).
عــامــر ســلــطــان اطــلع عــلـى الــكــتـاب
وحتـدث مع كاتـبه الذي وصف مـسيرة
شــاديــة بــأنــهــا (تــمــثل تــاريـخ عــصـر
بـأكـملـه تداخل فـيه الـفن مع السـيـاسة
فى مـجتمع كان منـفتحا على اآلخرين
ظـهر واجلـوهر ومـنـاخ تظـلله حـريـة ا
عــلى الــسـواء).وحــسب الـكــتـاب فــقـد
ولــدت فـاطـمـة كـمــال شـاكـر وهـذا هـو
اسـم شاديـة احلـقيـقي في الـتاسع من
شـــبـــاط عـــام 1931 ألم مـــصـــريـــة من
أصـــول تــركـــيــة وأب مـــصــري يـــعــمل

الـتـكهـنات عـن شخـصيـة شـادية . غـير
أن كـثيرا من هذا الكالم حـسبما يقول
غريب (شوهه الهوى والشطط أحيانا

بدافع احملبة الزائدة لها).
ويــضـيف (إذا أردنـا الـدقــة نـسـتـطـيع
الــقــول إن قــرار االعــتــزال كــان نــصف
مــفــاجــأة أو نــصف مــتـوقـع.. كالهــمـا
صــــحــــيح وكالهــــمــــا بــــحـــاجــــة إلى
تـــوضــيح).ويــروي الــكـــتــاب أنه مــنــذ

إلى مـجموعـة نادرة للغـاية من الصور
الـتي تسجـل نحو سـتة وثمـان عاما

هى عمر الفنانة الكبيرة).
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عــنـدمـا اعـتـزلـــــــــت شـاديــــــــــة الـفن
عام 1986 كـانت حديـث الناس بـسبب
الـظـروف التي أحـاطت بـقرار االعـتزال

فاجيء. ا
ومـنذ ذلك احل وحتى اآلن لم تتوقف

الـتاسع عشر من تـشرين الثاني 1984
حينما عُرض فيلمها األخير(ال 

تـسألـني من أنا) وحتـى قرار اعتـزالها
بــعـد عـامـ لم تـفــكـر الـفـنـانـة في أي

مشروع سينمائي جديد.
ولم تـنشـر الصـحافـة أي خبـر في هذا
تابعـة نشاطها الـصدد كما لم تـهتم 
ــسـرحي بــعـد انــتـهــائـهــا من عـرض ا
ـســرحـيــة الـوحــيـدة (ريـا جتــربـتــهـا ا
ــنـعم وســكــيــنـة) مـع الـنــجــوم عــبــد ا
مـدبولي وسهـير البـابلي وأحـمد بدير
فــضال عن غـيــابـهـا الــتـام تـقــريـبـا عن
احلــفالت الـغـنــائـيـة الـعــامـة.لـذلك بـدا

. للمتابع
وحـــسـب الـــكـــتــــاب فـــقـــد جـــاء قـــرار
االعـتـزال الـنهـائي بـعـد أسـابيع قـلـيـلة
من مـشـاركـتـهـا في حفـل تقـلـيـدي يـقام
ولد النـبوي اشتهر ناسـبة ا سـنويا 

باسم (الليلة احملمدية). 
وفـيه غنت شادية أغنيتها (خذ بإيدي)
الـتي ذاع صيـتهـا بعـد االعتـزال. يقول
غــريب (حـيــنـئــذ بـدا األمـر عــنـد إعالن
اعــتـزالـهـا كـمـا لــو أنه كـان اسـتـجـابـة
ربـانية سـريعة لـدعاء الفـنانة الـكبيرة

فــــــــــــــــــي
األغـــنـــيــة

بــــأن يــــأخـــذ
الله بيدها).

يــــــقـــــول غـــــريب إن
تـــــــوابـع الــــــقـــــــرار هي

السبب. 
فـحـسب الكـتاب فـإنه عـندمـا قررت

شـــــاديــــة االعــــتـــــزال لم يـــــكن إقــــدام
الـفـنـانـات عـلى هـذه اخلـطـوة ألسـبـاب
ديـنـية حـتى ذلك الوقت ظـاهرة مـلفـتة
إذ كـانت اثنـتان أو ثالث فـقط أبرزهن
ـمـثلـة شمـس البـارودي قد سـبـقنـها ا

اثل. إلى قرار 
ويـقــول غـريب (غـيـر أن اعـتـزال فـنـانـة
بـقيمة شاديـة وقامتها واسمـها الكبير
لـفت االنـتـبـاه لـتـلك الـظـاهـرة أو فتح
عـلى األرجـح الـبـاب لـظـاهـرة عـرفـتـها
ا حـتى احلـيـاة الـفـنـيـة واسـتـمـرت ر
نــهــايــة الــتــســعــيــنــيــات من الــقــرن

اضي). ا
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رئيس اتالف الـوطنية رئيس الوزراء
الـــعـــراقي االســـبـق تـــلـــقى تـــعـــازي
االوســاط الـــرســمــيـــة واحلــكـــومــيــة
وزعـمــاء االحــزاب بــوفــاة شــقــيـقــته
تـغـمـدهـا الله الـسـيـدة سعـاد عالوي

بواسع رحمته واسكنها فسيح جناته.

لــكـنه بــاق مـعــنـا بــاعـمـالـه اخلـالـدة
والــرائـــعـــة الـــتي تـــتـــجــدد كـل عــام
وستبقى في ذاكرة الـعراقي اجمع
نــعم رحل عــنـا اســتــاذنـا اجلــمــيـلي
وجـســده االن يـرقــد في سـوريــا لـكن
روحه حتوم يـومـيا بـينـنـا وباقـية) 
ونـاشدوا(اجلـهـات ذات الـعالقـة بان
بدع يستذكـروا مناسبـات رحيل ا
واقامة ندوات وحفالت تأب اضافة
الى تقد برامج اذاعية وتلفزيونية

ـا قـدمـوه من اعــمـال بـاهـرة احـيــاء 
للعراق) وقالـت نائبة نقـيب الفنان
ــمـثـلــة اسـيــا كـمـال (لــقـد عــودتـنـا ا
جــريـــدة (الــزمــان) عــلى مــبــادرتــهــا
بـــاســتــذكــار رمــوز الــفن والــثــقــافــة
واليوم نستذكر معلمنا الكبير راسم
اجلـمـيـلي ونـتـمـنى ان يـتـغـمده الـله
بـــوافـــر رحــمـــته ونــحـن في نــقـــابــة
الـفنـانـ نـحـاول جاهـدين اسـتـذكار
رمـوزنـا ومـتـابـعـة احلـالـة الـصـحـية
لــلـمــرضى ومــد يـد الــعـون لــهم قـدر
االمكـان)..و رحيـل اجلمـيلي خـسارة
للـفن الـعراقي التـعـوض فقـد عرفـناه
فــنـانــا شـامـال جـســد خالل مـســيـرة
جتــــاوزت الــــنــــصف قــــرن وبـــادوار
كـومـيـديـة ظـلت وسـتـبـقى عـالقـة في
ذاكـرة الـعـراقـيـ ومن مـنـا اليـتـذكـر
الشخـصية الـرائعة ابـو ضوية التي
رافـقـتـه طـوال مـسـيـرتـه الـفـنـيـة الى
جانب الـشخـصيـات البـغداديـة التي
الي كان يـجسـدها فـتدخل قـلوب ا
من الــعـراقــيـ الــذين احــزنـهم نــبـأ
وفــاة اجلــمــيــلي الــذي رحل مــبــكـرا
وكـان احـسـاس غـريب يـتـمـلـكه بـانه
سيـغادر الـدنيـا وهو يـحاور هـاتفـيا

وعــنــد غــلق هــذه اإلذاعــة.. عــاد إلى
اإلذاعة والـتلـفزيـون. وعمل في فـرقة
أسس عـام 1987 مـسرح  14تـمـوز 
مع سـامـي قـفـطـان و مــحـمـد حـسـ
عبد الرحيم فرقة مسرح دار السالم
وقـــدمــوا مـن خاللــهـــا مــســـرحــيــات
بيت شعبية كـثيرة منهـا ألف عافية 
احلبـايب وفـلوس وعـروس واستـمر
ـسرحـية الراحل في تـقـد اعمـاله ا
الـشـعــبـيـة ومـثـل الـعـديـد من االفالم
السـينـمـائيـة منـها عـمارة  13وعمل
ــثال في االذاعــة مــعــدا ومــقــدمـا و
نوعة ومخرجا للكثـير من البرامج ا
والـــدرامــيـــة  وعــنـــد مــغـــادرته الى
عـمل الــعــاصـمــة الــسـوريــة دمــشق 
هنـاك مع قنـاة ( الـشرقـية ) في اكـثر
من عمل درامي ومنوع قبل ان يشتد
مـــرضه ويـــرحل فـي غــربـــته مـــنـــهــا
مـسلـسل (بـاشـاوات آخـر زمن) الذي

عرضته القناة عام 2004.
ومــسـلــسل (ذئــاب الــلـيـل) خملـرجه
ـــســـلـــسل حــــسن حـــســـنـي وا

الـكـومــيـدي (انـبـاع الـوطن)
الذي عرضته الشرقية في

رمضان 2007.

الفنانة الكبيرة سهام السبتي رفيقة
دربه في اكــثــر من عــمل تـلــفــزيـوني
ومسـرحي ليـؤكـد لهـا (ان امنـيته ان
يـــعـــود الى احـــضـــان الــوطـن الــذي
غـــادره بــــعـــد االحـــتالل عـــام 2003
لــيـــمــوت ويــدفن فـي الــعــراق ) لــكن

ارادة الله هي االقوى.
اشــــــتــــــرك الــــــراحل فـي أول عــــــمل
مــــــســـــرحـي لـه وكـــــان فـي الــــــصف
اخلـامس االبـتـدائي وهـو مـسـرحـيـة
الــكــتــاتــيب وتــعــني (مــعــلم األوالد)
بالـلهـجة الـبغـدادية الـدارجة. ودخل
ــيـة الـفـنـون اجلــمـيـلـة - ومن أكـاد
زمالء دورتـه ضــــيـــــاء الـــــبـــــيـــــاتي
وعـــــمــــــانـــــوئـــــيـل رســـــام ورســـــام
يـة الفنون الداودي.تخـرج من أكاد
اجلمـيلة بـجامـعة بـغداد عام 1964.
عـند تـخـرجه  دعي إلى خـدمـة الـعلم
فدخل كـلية االحـتيـاط إسوة بزمالئه
مـن حــــامـــــلـي الـــــبـــــكـــــالـــــوريــــوس
ــاجــســتــيــر وبـعــد ســتــة أشــهـر وا
تخرج برتـبة مالزم ثان. لكـونة فناناً
فقد اعيـرت خدماته لـلعمل في إذاعة
ــسـلــحــة ثم عــمل مــديـرا الــقــوات ا
لإلذاعــة حـتـى رقي إلى رتـبــة نــقـيب



Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/23. Issue 6828 Thursday 3/12/2020الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6828 اخلميس 16 من ربيع الثاني 1442 هـ 3 من كانون االول  (ديسمبر) 2020م

{  فــــيــــلـــــرســــدورب (جــــنــــوب
أفريقيا)-(أ ف ب)  –حتت أشعة
الـشـمس احلـارقة خـالل الصـيف
اجلـنـوبي يـجهـد مـئـات الـعـمال
الزراعـي في مهـمة بـالغـة الدقة
تــتـــمــثل في قـــطــاف مــحــاصــيل
الـــــتــــوت األزرق بــــعــــد مــــوسم
استـثنائي هـذا العـام في منـطقة
جبلية على بعد مئة كيلومتر من
كيب تـاون. خـاضت دولة جـنوب
إفـــريــقــيـــا غــمــار هـــذه الــزراعــة
ضادات الواعدة لـفاكهـة غنيّـة 
األكــســدة وبــالــفــيــتــامــ (سي)
يـزداد الـطـلب عــلـيـهـا في الـعـالم
لـدرجــة أن الـوبـاء لم يــؤثّـر عـلى
رتقب أن يرفع صادراتها. ومن ا
الـبـلد إنـتـاجه الـزراعي من 600

طنّ ســـنـــة 2008 إلى 24 ألـــفــا
هذا العام علـما أن اجلزء األكبر
من الصادرات موجّه إلى أوروبا
وبــريـــطــانـــيــا. وتـــنــعم مـــزرعــة
تـــشــيــلــتــرن عـــنــد ســفح جــبــال
هوتنـتوتس هوالنـد والتي كانت
اضي تـنتـشر فـيهـا أشجار في ا
ـا الـتــفـاح ونـبـتــات الـفـراولـة 
ــاء لـهـذه يـكــفي من الــشـمس وا
الزراعة. ونـصبت شبـاك حلماية
الـشـجـيــرات وتـنـقل الـقـفـران كلّ

قبلة. سنة إللقاح احملاصيل ا
وال بـدّ من تـوخّي عـنـايـة شـديدة
لـتـغـلـيف الـفـواكه بـحـالـة جـيّدة
فــهــذه (الــعــمــلـيــة دقــيــقــة جـدّا)
بـــحــسب مـــا يــقــول مـــديــر هــذه

الشركة الزراعية أنتون بوث.
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{ لــــنــــدن-(أ ف ب)  –أعــــلـــــنت
(فــيــســبــوك) عن نــيّــتــهــا إطالق
خـدمــتـهـا اإلخـبـاريــة (فـيـسـبـوك
نـيـوز) في كانـون الـثـاني/يـنـاير

في بريطـانيا وهـو قسم تعرض
فـيه مقـاالت صـحافـيـة في مـقابل

بدل مالي حملرّريها.
وتـــقــام (مــفـــاوضــات حــثـــيــثــة)

{ بـربيـنـيـان (فـرنـسا)-(أ ف ب)
 –يحاول عـناصر إغـاثة الثالثاء
إخـــــراج رجـل يـــــقـــــرب وزنه من
ثالثمـئة كـيلـوغرام من مـنزله في
مـديــنـة بـربـيـنــيـان جـنـوب غـرب
فرنـسا حـيث يقـبع منـذ سنوات
في عمـلـية بـالغـة احلسـاسيـة قد
تـشـكل خـطــرا عـلى حـيـاته وفق
صــحــافـــيــ من وكــالــة فــرانس

كان.  برس في ا
ويــتـعــذر إخـراج الــفــرنـسي آالن
بانـابيـير الـبالغ  53عامـا والذي
يـعـيش عــلى األرض في مـنـزل ال
يـسـتـوفي شـروط الـسالمـة عـبر

الـــساللـم نـــظــرا إلـى عـــدم قــدرة
الـــرجل عـــلى الـــعـــبــور مـن بــاب
الــغـــرفـــة في هـــذه الـــعـــمـــلـــيــة
“الـــبــــالــــغــــة اخلــــطـــورة ”وفق

محاميه جان كودونييس.
وبعد أعمـال تدعيم أولى لـلمنزل
ـؤلف من طــبـقـتـ في حي ذي ا
ـديـنة شـوارع ضيـقـة في وسط ا
الـواقـعـة في مـنـطـقـة الـبـيـريـنـيه
الـشرقـيـة جُّـند حـوالى خـمـس
شخصا الثالثاء بينهم شرطيون
وعــنــاصــر إطـفــاء وفــرق طــبــيـة
حملــــاولـــة إخــــراج الــــرجل وفق

السلطات احمللية.
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لتـوفير خـدمة من هـذا النوع في
ــانــيــا وفق مــا أفـاد فــرنــسـا وأ

عمالق التواصل االجتماعي.
وكـانت خـدمـة (فـيـسـبـوك نـيـوز)

قـــد أطــــلـــقت في أواخـــر الـــعـــام
ـــتـــحـــدة 2019 فـي الـــواليـــات ا
ـــنـــشـــورات بـــغـــيــــة تـــعـــزيــــز ا
ـسـتـوى الـصــحـافـيــة الـعـالـيــة ا
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وتـــقــــول إلـــزيت شـــوته مـــديـــرة
جمعية منـتجي الفواكه احلمراء
في جنوب إفـريقيا “لدينا أنواع
كثـيرة وفواكه ذات نـوعيـة جيّدة
(مشيرة “نحن أقرب إلى أوروبا
مـن مــنــافــســيــنــا مــثل الــبــيــرو

وتشيلي).
وتــبــقى دولــة جــنــوب إفــريــقــيـا
مـنتـجـا مـتـوسّطـا لـلـتوت األزرق
فـي وجه عـــمـــالـــقـــة مـــثل كـــنـــدا
ـتحدة لـكنهـا تتقدّم والواليات ا
لـــــكــــسب أســـــواق في الــــصــــ
وكـــوريـــا اجلـــنــــوبـــيـــة وزيـــادة

إنتاجها.
وتــقـــول شــوته (نـــتــوقّع ازديــاد
ي على ضـوء تعميم الطلب الـعا

نافع الغذائية لهذه الفاكهة). ا
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اذا تـشــجــعت شــركـات اســتــثـمــاريــة كــبـرى في دول
اخلـلـيج أو الـعـالـم بـالـقـدوم والـتـأسـيس االسـتـثـمـاري
الصناعي والتجاري في العراق فإنَّ الهاجس األمني
هـو أكـبـر الـهـمــوم أمـامـهـا عـلى االطالق السـيـمـا إذا
كــانت جــنــســيــة الــشــركــة تــتــبع دوالً لــهــا إشــكـاالت
سـيــاسـيـة في احملـيـط االقـلـيـمي لــلـبـلـد أو مع أطـراف
عقائدية داخله. ال نستبعد أن تفرض بعض الشركات
أن ترافقها شـركات أمنية ثقيـلة الوزن لضمان سالمة
مـئـات الــعـامـلـ فـيـهــا وربّـمـا اآلالف أيـضـاً. وبـعض
الشركات االمنية في العالم هي جيوش صغيرة لديها
طائـرات هـجومـية انـقـاذية وصـواريخ مـختـلـفة االبـعاد

ورادارات متنوعة.
ــــكن أن تــــســــتــــقـــدم الــــشــــركـــات وال أعــــلم مــــاذا 
االســتـثــمـاريـة مــعـهــا لـتــحـمي نــفـســهـا الســيـمـا إذا
اسـتـذكرت حـادثة خـطف صـيادي الـصقـور الـقطـري
في الصحراء اجلنوبية للبلد قبل اكثر من سنت ح
ـارســون هـوايــتـهم ومــعـهم بـعــلم احلـكــومــة  كـانــوا

مرافق من اخملابرات العراقية.
في اجلـانب االخر من الـعراق  يـستـمر تـشظي تـوالد
ــلـيــشـيــات الــتي حتـمل عــنـاويـن فـصــائل تـدخل في ا
احلـشد الـشعـبي تارة وتـخرج مـنه تارة اخـرى وتكون

مع هذا االجادة مرة ومع سواه مرة ثانية.
ـنع اســتــحـداث مــلــيـشــيــا سـواء وال يــوجـد قــانــون 
انـــضــوت حتـت تــشـــكــيالت احلـــشـــد او لم تــنـــضــو
ـكن استـحداثـها إال ـليـشيـات ال ـعـلوم ايـضا ان ا وا
في أماكن مـعينـة وحتت رعايـات خاصة ال تـتوافر في

كثير من مناطق العراق.
إزاء هـــذا الـــوضع الـــذي رأيــنـــا فـــيه ذات مـــرة كـــفــة
ــسـلـحــة مـعــنـويـا ـلــيـشــيـات تــرجح عـلى الــقـوات ا ا
ونـخـشـى أن يـكـون الـرجـحـان ذات يــوم فـعـلـيـاً وعـلى
ـمـكن ان يـأتي الـيـوم الـذي حتـاول االرض فــإنّ من ا
جهات معيـنة فردية أو شركاتـية أو معنوية أن تؤسس
شـركــات حـمــايـة مــحـلــيـة ذات قــوة واقـتــدار وتـدريب
لتـأم نفسـها وسط هذه الـغابة العـظيمـة من البنادق

.ال يوجد شيء مستبعد أبداً .
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ـا لم يــجنِ الـعـراقــيـون بـعـد عـام 2003 سـوى حــريـة الـتـعــبـيـر عن آرائـهم ر
ـا طمـرته الـسـن في ـقـراطـية ولـو بـجـزءٍ يسـيـر  وتـطلـعـاتـهم وحلـمـهم بـالد
جـوف نـفـوســهم وأرواحـهم الـتي امــتألت بـالـورم الـتـاريــخي من جـراء تـعـسف
واسـتـبـداد األزمـنـة الـغـابـرة وكـان ثــمن هـذه احلـريـة قـد دفـعه الـعـراقـيـون من
عـيشي والتـهجير ا فـيها اجلـوع والعوز وتـردي الوضع ا مـختلف الـعذابات 
ـالي والـطـائـفــيـة والـقـتل عــلى الـهـويـة وتــراجع اخلـدمـات وحتـمُّل الــفـسـاد ا
ـتعـاقـبة بـعد االحـتالل االمريـكي للـعراق واإلداري الـذي مارسـته احلكـومات ا
وقـد كان ثمنـا باهضـا دفعه كل كائن عـراقي سواء كان رجال أو امـرأة شيخاَ
وشـبابـاَ واطـفـاال وحتى هـذه الـنفـحـة من األوكـسجـ الـتي أصـبح العـراقـيون
يـتنـفـسـونـها بـفـضل وسـائل الـتواصل االجـتـمـاعي الـتي أنـعم علـيـهم بـهـا عالم
الـتكنـولوجـيا والـتقنـية احلـديث يحـاول اليوم نـواب الزمن الـراهن أن يذبـحوها
ـعـلـومـات وبنـيـة احملـاولة في عـقرِ فـرحـتـهم احلـبيـسـة بـخـنجـرِ قـانـون جرائم ا
لـلتـصويـت علـيه وإذا ألـقيـنا نـظـرة سريـعـة على هـذا الـقانـون سيء الـصيـاغة
لـوجـدنـاه أوال يـتـعـارض بـشكـل واضح مع مـا جـاء في نـصـوص الـبـاب الثـاني
ـتضمن احلـقوق واحلريـات في الدستـور العراقي  ?2005والـتي كفـلت كافة ا
ـدنـية والـسـيـاسـية  واالجـتـمـاعـية حقـوق الـفـرد احلـيـاتيـة والـعـمـليـة وحـريـاته ا
ادة 19 التي تنص على مبدأ ال عقوبة بدون واالقتصادية والثقافية وحتديدا ا
ادة 38 الـتي تكفل حرية التعبير عن ة وال عقوبة إال بنص وا قـانون وال جر
وحـريـة الـصــحـافـة والـطـبـاعـة واالعالن الـرأي بـكل الـوسـائـل وحـريـة اإلعالم ً
واالعالم والـنشـر وحريـة التـجمع وحـريـة االجتـماع والـتظـاهر الـسلـمي كذلك
ارسة أي من احلقوق واحلريات كذلك ادة 46 التي تنص على عدم تقييد  ا
ـعلـومات وهو الـقانون الـوحيـد يحمل عـنوان اجلرائم يـتعارض قـانون جرائم ا
ـواثيق والبـروتوكـوالت الدولـية التي كـفلت وصـانت حقوق اإلنـسان ومـنها مع ا
ي حلقوق اإلنسان لعام 1948 الـذي تبنته اجلمـعية العامة لأل اإلعالن الـعا

ادة الـثانية على: ادت الـثانية والتـاسعة عشـر منه حيث نصت ا ـتحدة في ا ا
ذكـورة في هذا اإلعالن لـكل إنسـان حق الـتمـتع بـجمـيع احلـقوق واحلـريـات ا
ـا تـمـيـيـز من أي نـوع والسـيـمـا الـتــمـيـيـز بـسـبب الـعـنـصـر أو الـلـون أو دو
اجلـنس أو الــلـغـة أو الــدين أو الـرأي ســيـاسـيــا وغـيـر ســيـاسي أو األصل
ـادة ــولـد أو أي وضع آخــر إمــا ا الـوطــني أو االجــتــمـاعـي أو الـثــروة أو ا
الـتاسعة عشر فقد نصت على: لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير
ويـشمل هذا احلق حريـته في اعتناق اآلراء دون مـضايقة وفى الـتماس األنباء

ا اعتبار للحدود. واألفكار وتلقيها ونقلها إلى اآلخرين بأية وسيلة ودو
ـيـة فـقـد جـاء الـقـانـون مـتـعـسـفـا بـفـرض أمـا مـن الـنـاحـيـة الـقـانـونـيـة والـتـجـر
واد والعقوبات ـرتكب الفعل وبهذا تكون ا نصفة ال للفعل وال  الـعقوبات غير ا
الـتي تبـناهـا هذا الـقانـون قد تـعدًّت قـانون الـعقـوبات الـعراقي رقم 111 لـسنة
1996 وهي في األصل موجودة في قانون العقوبات وتولت احملاكم عقوباتها.
لـذلك أُتـهم بأنـه قانـون سـيئ الـصـياغـة وذو عـقـوبـات مجـحـفـة تـخرق احلق في
إجراءات الـتقـاضي السـليمـة وتنـتهك حريـة التـعبيـر ومن ناحـية الصـياغـة فقد
كـانت صياغاته ضعيفة وال تنسجم مع أصول صياغة النصوص العقابية لعدم
اتـخاذ االنضـباط والـدقة في تدويـنهـا وطرحهـا وهذا يـشكل خطـراً كبـيرا على
حـرية الـرأي والتـعبـير وتـهديـدا علـنـيا وسـافرا حلـرية اإلعالم والـنشـر فضال
عن أن هـذا الـقـانــون كـان قـد طُـرح لــلـمـنـاقــشـة في مـجـلـس الـنـواب في عـامي
2011 و2012 ولـم يُــفــلح فـي تــمــريــره بــســـبب مــا واجــهـهُ من اعــتــراضــات
ـدنيـة والشـعـبيـة واحتـجاج الـرأي العـام بـشدة قـصوى ألنه يـحمل ـنظـمات ا ا
مالمح دكـتـاتوريـة ويـنـذر بـالـعودة إلى عـهـد الـديـكـتاتـوريـة. حـيث تـضـمن هذا
ـشروع الالّ قـانوني التـعسفي 31 مادة 20 مـنهـا تتنـاول بحدود 63 عـقوبة ا
ؤبـد وعقـوبات مـاليـة تصل إلى 50 تـتراوح عـقوبـاتهـا ب الـسجن لـسنـوات وا
ا يـعادل نحو 40 ألف دوالر. وفـي حالة إصرار مجلس مـليون ديـنار عراقي 
النواب العراقي على التصويت وتمرير هذا القانون سيواجه ردود فعل رافضة
ـا لم تـشـهـدهـا حـتى ثـورة تـشـرين اخلـالـدة. وذلك الن تـمـريـر هـذا الـقـانون ر
سـيحول الـعراق الى مسـتنقع يـضج بالسـجناء األبـرياء ويهـدف بهذه الـصيغة
الـتي كُتب فـيهـا فقط الى حـماية الـطبـقة احلـاكمـة من االنتـقادات الـتي يوجـهها
كل فـرد من الـشعب الـعـراقي الـيهم ويـكـشف فضـائـحهم
الـتي يـنـدى لـهـا جـبـ اإلنـسـانـيـة. كـمـا إنه يـسـعى الى
إتـبــاع سـيـاســة تـكــمـيم األفــواه وقـمع احلــريـات وهـدم
الـعالقات األسـريـة واالجتـماعـية ويـقـتل احللم الـعراقي
ــقــراطــيــة ويــصــنع فـي  احلــيــاة الــعــراقــيــة لى بـــالــد

دكتاتورية جديدة ودكتاتوري جددا.
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األخـــيـــرة عـــلـى زيـــارة الـــقـــريــة
اللـــتـــقـــاط صـــور لـــهـم بـــجـــانب
لـــوحـــات مــروريـــة تـــظـــهــر اسم
القرية الذي يحمل معنى جنسيا
فاضـحا باإلنـكليـزية مع اعـتماد
الـبــعض أسـلــوبـا يـنــطـوي عـلى
ابتذال بـهدف حتـقيق رواج على

منصات اإلنترنت.
وأعـلـنت الشـرطـة في بـيـان أنـها
أوقـــفت مــســـاء اجلــمــعـــة ثالثــة
رجـــال يُــشــتـــبه بــأنـــهم ســرقــوا
لـوحـات مـروريـة إثـر إبالغ أحـد

حـاالً مـوضـحــا أن الـلـوحـة الـتي
طــرحـهـا لــلـبــيع هي نـســخـة عن
األصـــلــــيـــة ولــــيــــسـت قـــطــــعـــة

مسروقة.
وفي 23 تشرين الثاني/نوفمبر
قرر سـكان الـقرية تـغيـير اسـمها
مـن (فـــاكـــيــــنغ) إلى (فــــاغـــيـــنغ)
اعتبارا من كانون الثاني/يناير
ــفــرط أمال في جلـم االهـــتــمــام ا
بـــهــــا من جـــانب مـــســـتـــخـــدمي

اإلنترنت.
فـــقـــد دأب كـــثـــر في الـــســـنــوات

{ فيينا-(أ ف ب)  –بيعت لوحة
مـــــروريـــــة حتـــــمل اسـم قـــــريــــة
ـسـويـة غـيّـره سـكّـانـهـا أخـيـرا
عناه الفاضح باإلنكليزية نظرا 
في مــــقـــابل 2499 يـــورو عــــبـــر
االنـــتــــرنت الـــثـالثـــاء مع إعالن
الـــشـــرطــة عـن أعــمـــال تـــخــريب

متزايدة تطال لوحات باسمها.
وكــتب الــبـائـع الـنــمــسـوي عــبـر
مـــــوقع (فـــــيـــــلـــــهـــــابن احملـــــلي
بـوبة)احصـلوا على لإلعالنات ا
قــطـعــة من الــتـاريخ الــنـمــسـوي

السكان عن سمـاع صوت منشار
كــهـربــائي.وخالل الــلــيل وقـعت

حوادث أخرى مشابهة. 
وفي اجلــــوار الحـــظت دوريـــات
للشرطة أن بعض اللوحات التي
حتـمـل اسم الـقــريـة قـد انــتُـزعت

وسُرقت.
وتتبع القرية مـنطقة تارسدورف
في النمسا العـليا على بعد 350
كيـلومتـرا إلى الشـرق من فيـينا
ويــعـــيش فـــيـــهـــا حـــوالى مـــئــة

شخص.
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ـصــريـة مــسـاء الــثالثـاء عن أفــرجت الـســلـطــات ا
مصـور وعـارضة أزيـاء  تـوقيـفهـمـا االثنـ على
خلـفيـة جلـسة تـصويـر للـعارضـة وهي ترتـدي زيّاً
ـاضي عـند فرعـونـيـاً (غـير الئق) جرت األسـبـوع ا
ســفح أحــد أهــرام مــنـطــقــة ســقـارة األثــريــة غـرب

القاهرة بحسب ما قال مسؤول قضائي.
ـسـؤول لـوكـالـة فـرانس بـرس إن (الـنـيـابـة وقـال ا
الـعـامـة أخـلـت سـبـيل االثـنـ بـكـفـالـة  500جـنـيه
(حــــــــوالى  32دوالرا) لــــــــكل
مـــنـــهـــمـــا). وأضـــاف أن هــذا
شـروط سيـكون على االفراج ا
ذمــة الــتــحــقــيق في اتــهــامــهــمـا
بـ(الـــتــصــويـــر بــدون تـــصــريح في
ــنــطــقـــة االثــريــة بـــســقــارة). وأفــاد ا
مسؤول أمـني ليل االثنـ الثالثاء بـالقاء
صوّر وعارضة االزياء سلمى القبض على ا
الـشــيـمي و احـالـتــهـمـا إلى الـنــيـابـة الـعـامـة
تـابعـيهـا على للـتحـقيق. والـشيـمي تـقدّم نـفسهـا 
مــوقع فـيـسـبــوك وتـطـبـيـق إنـسـتـغــرام عـلى أنّـهـا
ـاضي عـارضــة أزيـاء ونـشـرت نـهــايـة األسـبـوع ا
على حـسابـاتـها عـبر مـواقع التـواصل االجتـماعي
سـلـسـلـة صور تـظـهـر فـيـهـا مرتـديـة زيّـاً فـرعـونـياً
ـدرّج الـذي بني قـبل حوالى وخلـفـها هـرم زوسر ا
4700 سـنة.  وكـان األمـ العـام لـلمـجـلس األعلى
لــآلثــار في مــصـر مــصــطـفـى وزيـري طــلب احــالـة
ــواقع األثــريـة واقــعــة الـتــصــويـر (داخـل إحـدى ا
بطريقة غير الئقة) إلى النيابة العامة حسب بيان
نُـشـر عـلـى الـصـفـحـة الـرسـمـيـة لـوزارة الـسـيـاحـة

صرية على فيسبوك. واالثار ا
ونــقل الـبــيــان عن وزيـري “أن أي شــخص يــثـبت
ـصرية سيتم تقصيـره في حق اآلثار واحلضارة ا
مـعـاقـبـته .”بـدأت نـيـابــة حـوادث جـنـوب اجلـيـزة
ـوديـل الـتى الـتـقـطت صـورا الـتـحــقـيق مع فـتـاة ا
ــدرج حـيث بــالـزى الــفـرعــونى امـام هــرم زوسـر ا
وجــهت لـهــا الــنــيـابــة تــهــمـة مــخــالــفـة الــقــانـون
ثل اهانة بالتصـوير بزى شـبه فرعونى وهو مـا 

للحضارة الفرعونية.
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{ واشــنــطن-(أ ف ب)  –جنح
جـورج كـلـوني في اإلبـقـاء على
ـفـضـلة رغم تـسـريـحـة شعـره ا
إغالق صالونات احلالقة خالل
ـكـافـحـة وبـاء تــدابـيـر اإلغالق 
كــــوفـــــيــــد-19 إذ إن الـــــنـــــجم
الـــهــولـــيــوودي يــقـصّ شــعــره
الشائب بـنفسه بواسـطة جهاز
يعود للثمانينات هو كناية عن

آلة حالقة شفّاطة.
ـــمــثّل األمــيــركي وقــد كــشف ا
الـبـالغ 59 عـامــا عن سـرّه هـذا
األحـد خالل مــقــابـلــة مع قــنـاة
(سـي بـي اس) قــــــــــائـال (أقصّ
شـعري بـنـفسي مـنـذ اخلامـسة
والعـشرين من الـعمـر. وشعري
كـالـقشّ يسـهل قـصّه وال مـجال

للخطأ).
وأضــاف كـلـوني مـبــتـسـمـا أنه

اســتـثــمـر مــنـذ زمـن بـعــيـد في
جهـاز (فـلووبي) وهي آلـة جلزّ
الـشـعر مـرفـقة بـشـفّاطـة حـقّقت
رواجـا واسعـا في الثـمـانيـنات
ـبيـعات الـتلـفزيونـية في عـبر ا

تّحدة. الواليات ا
وصــرّح جنم مـســلـسل (إي آر)
سـابـقــا لـلـصـحـافــيـة الـتي بـدا
عليها التعجّب (ما زلت أحتفظ
بـاجلـهـاز وال يـسـتـغرقـني قصّ

.( شعري أكثر من دقيقت
قـابلة في مـثّل هذه ا وأجرى ا
إطار احلملة الترويجية لفيلمه
اجلديـد (ذي ميـدنايت سـكاي).
وغرّد طاقم إنـتاج الفيـلم معلّقا
عــلى تـــصــريــحــات كــلــوني (ال
كنـنا ال أن نؤكّـد وال أن ننفي
اسـتــخـدام جــهـاز فــلـووبي في

موقع التصوير).

ويـزرع اجلـزء األكــبـر من الـتـوت
األزرق في الــبــلــد في مــحــافــظـة
كـــيب الــغـــربــيــة. وقـــد ارتــفــعت
صـادرات هــذه الـفــاكـهــة اآلسـيـة
الــصـــغــيــرة من 7 ماليـ يـورو
ســـنـــة 2013 إل أكـــثـــر من 55 
مــلــيــونــا ســنــة 2018 بــحــسب
إحصاءات احلـكومة. وبـات أكثر
ــنــطــقـة من 2700 هــكــتـار في ا
مــــزروعـــا بـــالــــتـــوت األزرق في
مقابل 261 قبل خـمس سنوات.
ويــؤكّـد بــيــتـر زيــتـســمـان مــديـر
وحــــدة الـــفــــواكه احلــــمـــراء في
ـشـاتل (تـوب فـروت) أن شـركـة ا
التوت األزرق هو (من اإلنتاجات
وّ البـستـنية الـتي تشـهد أكـبر 

في جنوب إفريقيا).

وهو يدرّ عائدات على االستثمار
أعــــلى من كــــثـــيـــر مـن الـــفـــواكه
األخـرى لـكـنه (يـكـلّف غـالـيـا من
حـــيث االســتـــثــمـــارات األولــيــة)
بــحـسب زيــتــسـمــان إذ يـنــبـغي
تـوفّـر عشـرين هـكـتـارا كي يـكون
اإلنـتـاج مــدرّا لألربـاح ثمّ إنـفـاق
 1,6مـــلـــيــون يـــورو لـــزرع هــذه

ساحة. ا
ـــرتـــقب أيـــضـــا أن يــزداد ومن ا
االسـتهـالك احمللـي ما مـن شأنه
ــســاعــدة عــلى زرع أنــواع أقلّ ا
كلفة بحـسب الشركة. ال تتوانى
الفنانـة والطاهيـة أليس تويتش
عن اإلفراط في اسـتـخدام الـتوت

األزرق في حلوياتها.
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ودحـض اتــــــهــــــامــــــات نــــــشــــــر
عـلـومات اخلـاطـئة الـتي تـطال ا
الـشـبـكــة. وجـاء في بـيـان صـادر
عـن اجملـــــــمــــــوعــــــة “في إطــــــار
+فــيـــســـبـــوك نـــيـــوز+ ســنـــدفع
جلـــهــــات حتــــريــــر في مــــقــــابل
مـحـتـويـات لم تـنـشـر أصال عـلى
نصّة ما يساهم في استقطاب ا
قــرّاء جـــدد ويــوفّــر لــلــمــحــرّرين
ـــــال ”من فـــــرصــــــا لـــــكــــــسب ا

مقاالتهم. 
ـتـعاونـة مع ومن بـ اجلـهـات ا
(فــــيــــســــبـــــوك) في إطــــار هــــذه
بـادرة صحـيفـة (ذي غارديان) ا
وأسبـوعـية (ذي إيـكـونومـيست)
والـتـابـلـويـد (ذي مـيـرور) فـضال
عــن مــــــــــجـــــــــــلّـــــــــــتـي (فــــــــــوغ)

و(كوزموبوليتان).
ــبـادرة فـي خـضمّ وتــأتي هــذه ا
جال أزمة ال مثيل لهـا تعصف 
الصـحـافـة مع تراجع الـعـائدات
اإلعالنية الـتي حتتكـرها عمـالقة
اإلنـتــرنت وانـخــفـاض مـبــيـعـات
الــنـــسخ الــورقـــيــة في ظلّ رواج
نشـورات اإللكتـرونية اجملـانية ا
في أغــلب األحــيــان. وقــد تــفــاقم
الـوضع من جــرّاء وبـاء كـوفـيـد-
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