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طرحت بغـداد على انقرة  فكرة
الـــعــــودة التـــفــــاق عـــام 2009 
ودخــول الـعـراقــيـ الى تــركـيـا
دون تـأشيـرة وسط اتـفـاق على
عقـد قـمة اقـتصـادية في الـعراق
ـقـبـلة فـيـمـا ابدت ـدة ا خالل ا
احلـــكــومــة الـــكــنــديـــة الــرغــبــة
بــــالـــوقــــوف مع بــــغــــداد حـــتى
حتقـيق االمن واالسـتـقرار. ومن
ؤمـل ان يغـادر رئـيس الوزراء ا

مـــصـــطـــفى الـــكـــاظـــمي الـــيــوم
اخلمـيس بـغداد  لزيـارة انـقرة
تـلــبـيـة لـدعـوة الـرئـيس الـتـركي
ــنــاقــشـة رجـب طــيب اردوغــان 
التـعاون ب الـبلـدين الشقـيق
وســـبـل الـــنـــهـــوض واالرتـــقـــاء
ــشــتــرك . فــيــمـا بــالــتــنـســيق ا
كـشـفت تـقـاريـر نـقال عن مـصـدر
ان (الـــكــــاظـــمي ســـيــــحـــمل في
ـلـفـات من حـقــيـبـته جـمـلـة من ا
ـيـاه والتـدخل بـيـنـهـا مـشـكـلـة ا
التركي في شمال العراق فضال
عـن سـبل تــطــويـر الــعالقــة بـ

الـبــلــدين عــلى الــصـعــد كــافـة).
بـدوره  أكـــد وزيــر اخلــارجــيــة
فــــؤاد حـــــســــ انه نـــــاقش مع
نـظـيـره الـتـركي مـولـود اوغـلو 
لـدخـول الـعــودة التـفـاق  2009 
الــعـراقــيـ الى تــركـيـا من دون
تـــأشـــيـــرة.وقــال حـــســـ خالل
مـــؤتــمـــر مـــشــتـــرك مع اوغـــلــو
(نـاقـشـنـا الـعـودة التـفاق 2009
لــدخـول الــعـراقــيـ الى تــركـيـا
بــدون تــأشــيـرة  كــمــا بــحــثــنـا
كـيفـيـة تطـبيق اتـفـاقيـة سنـجار
واخلطوات التي يـجب اتخذاها

اضـــافــة الى الـــوضع الــســوري
الـقـائـم ومـدى تـأثـيـره عـلى امن
العراق). من جانبه اشار أوغلو
الـى ان (تـــركــــيـــا تــــعـــمـل عـــلى
تــوســيع الــعالقــات الــتــجــاريــة
واالقــــتـــصــــاديـــة مع الــــعـــراق
وتطويل الـعالقات على مـختلف
الـــصــعــد) وكــشـف اوغــلــو عن
(عقد قـمة اقتصـادية في العراق
إلى جانب تكثـيف الزيارات ب

ـقــبـلـة) ــدة ا الــبـلــدين خالل ا
مـــــؤكـــــداً ان (بالده تـــــدافـع عن
وحـــدة الــــعـــراق اجلـــغـــرافـــيـــة

وتـطهـيـر أراضـيه من اإلرهاب)
وبــــــشــــــأن حــــــزب الــــــعــــــمـــــال
الـكردسـتـاني اوضح أوغـلو أن
(حزب العمال الـكردستاني عدو
يهاجـم من ال يبايـعه في العراق
وسوريا). في غضون ذلك  رأى
وزيــــر اخلــــارجــــيـــة الــــكــــنـــدي
فرانسوا فـيليب  أن بالده تقف
مع العراق في تثبيت االستقرار
وبــــنـــــاء االقــــتـــــصــــاد وحـــــفظ
الــســيــادة.وذكــر بــيــان امس أن
(حس تلقى اتصاالً هاتفياً من
نـظــيـره الــكــنـدي بــحــثـا خالله
الــعالقـات الـثـنــائـيـة واسـتـقـرار
الــــوضع األمــــني فـي بــــغـــداد)
وأضـــــــاف أنـه (جـــــــرى بـــــــحث
مُـــــســـــتـــــجــــدّات األوضـــــاع في
الـعراق وتـنـاول مُـخـتلِف أوجه
الـــعالقــات الـــثــنـــائــيّـــة وسُــبُل
الــتـــعــاون في شــتى اجملــاالت)
بــحــسب الـبــيـان واكــد حــسـ 
(أهــمّـيــة حتـقــيق الـشــراكـة بـ
الـــعـــراق وكـــنـــدا واســـتـــمـــرار
الــــتــــعــــاون فـي في مُــــخــــتــــلِف
اجملــاالت) وتـــابع ان (الـــوضع
األمــنـيّ في الــعــراق في حتــسُّن
مُقارَنـة بالسابق) ولفت حس
الى ان (احلُـكُـومة تـبـذل جُـهُوداً
كـــــبــــــيــــــرا في هــــــذا اجملـــــال)
مـستـعـرضـا (أولـويات االصالح
االقــــتــــصـــادي الــــتـي تـــعــــتـــزم
احلكومة العراقـية تنفيذه خالل
رحلة الـقادمة). بدوره  أعرب ا
فـــيــــلـــيب عن (دعــــمه لـــلـــعـــراق
حُـكُــومـة وشــعـبــاً في مُـواجَــهـة
مُـختـلِف الـتـحـدّيات) مُـؤكّداً أنّ
(بـالده وقـــــــــــفـت إلـى جــــــــــانـب
الـــعـــراقـــيّـــ في احلـــرب عـــلى
تـنـظـيم داعش اإلرهـابيّ وتـقف
مـعــهم في تــثــبـيت االســتــقـرار
وبـــــنــــاء االقــــتـــــصــــاد وحــــفظ

السيادة). 
تحدث باسم اخلارجية واعلن ا
أحـمــد الــصـحــاف أن الــلـجــنـة
ـشـتـركـة الـعـراقـيـة الـكـويـتـيـة ا

سـتــعـقـد اجــتـمـاعــاتـهــا  مـطـلع
ـقـبل . وقـال الـصـحـاف الـعــام ا
في بــيـان تـلـقــته (الـزمـان) امس
أن (هـناك قـراراً عـراقيـاً كـويتـياً
ـعـوقـات الـتي تـواجه بـتـذلــيل ا
ـشـتـركة عـمـل الـلـجـان الـفـنـيـة ا
ـا يــخــدم مـصــالح الــبــلـدين و
) مـــشـــيــرا الى ان الـــشــقــيــقــ
(الـكـويت تـشيـد بـدور احلـكـومة
الـعــراقــيــة في تــعــزيــزهـا االمن
واالسـتــقـرار وانـتـهـاج الـتـوازن
واحلـــيــاد االيــجـــابي مع االخــذ
باالنـفتـاح االقتـصادي وتـوسيع
نــطـاق الـشـركـات االســتـثـمـاريـة
كسبيل لـتحقيق ذلك) وتابع ان
(هناك سـعادة خليـجية-كـويتية
بــتـطــور الــعـالقـات مـع الــعـراق
والـربط الـكـهـربـائي) الفـتـاً إلى
أن مـــنــفـــذ (الـــعــبـــدلي يـــحــظى
بـاهـتـمـام مـشـتـرك بـ الـبـلـدين
الغـــــراض الــــنــــقل الــــتــــجــــاري
والـتــبــادل الــســلــعي). والــتـقى
وزير اخلارجيّة نـظيره الكويتيّ
أحــمـد نـاصــر احملـمـد الــصـبـاح
ــــاضـي في مـــــقــــرّ الـــــثالثـــــاء ا
بــالـــكــويت  وبــحـــثــا عــدداً من
وضوعات اخلاصّة بالعالقات ا
الـثــنـائـيّـة في ضـوء مـا تـشـهـده
تــلك الـعالقــات من تـنــامٍ مُـطّـرد.
في تـــطــور الحق  هــنـــأ رئــيس
مــــجـــــلس الـــــنــــواب مـــــحــــمــــد
احلـــلـــبــوسي مـــرزوق الـــغــا
ناسـبة إعادة انـتخابه رئـيسا
جملـلس األمـة الـكـويـتي لـلـفـصل
الــتـــشــريــعي الـــســادس عــشــر
وتمنى احللـبوسي للغا خالل
اتــــصـــــال هــــاتـــــفي (الـــــســــداد
والــــتــــوفــــيـق في أداء مــــهــــامه
خلــــدمـــة الــــشـــعـب الـــكــــويـــتي
كــمـــا وجــرى تــأكــيــد الــشـــقــيق
الـــــعالقـــــات بـــــ الــــبـــــلـــــدين
واسـتمـرار الـتعـاون والـتنـسيق
ـا ــســتــويــات  عـلـى جـمــيع ا
يـــخــدم مـــصــلـــحــة الـــشــعـــبــ
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ـــعـــدالت الـــقــبـــول في الـــدنــيـــا 
ــعــدل ــســـائــيـــة  الــدراســـات ا
خـمـسـة درجـات لالخـتـصـاصات
الـهــنـدسـيـة والـعــلـوم والـقـانـون

ودرجت للتقنيات الهندسية. 
وثـمن الــوزيـر  نـبـيـل كـاظم عـبـد
ـتـابـعة احلـثـيـثة من الـصاحب ا
ي وزيـر الداخـليـة عـثمـان الـغا
لتـطـورات االعتـداء الذي تـعرض
له مـنزل  رئـيس جـامـعة مـيـسان
وتوجيه شرطة احملافظة باتخاذ
اإلجــراءات الـالزمــة بــشــأن هــذا
االســـتــــهــــداف. وأجــــرى وزيـــرا
الــتــعــلــيم  والــداخـلــيــة اتــصـاال

هــاتـــفـــيــاً مـع  رئــيـس جــامـــعــة
مــيـسـان  عــبـد الـبــاسط مـحـسن
عـيــال لالطـمــئـنـان عــلى صـحـته
مـؤكدين حـرصـهـما عـلى حـمـاية
أســاتــذة اجلـامــعــات والـعــلــمـاء
وتــوفـــيــر مـــنــاخـــات احلــمـــايــة
ــثـلـون ــطـلــوبـة لــهم كـونــهم  ا

ثروة وطنية مهمة.
وكــانت الــوزارة قــد اســتــنــكــرت
ـتـكـررة ألسـاتذة االسـتـهدافـات ا
ـيــ الـتي اجلــامـعــات واألكــاد
كان آخرها مـا تعرض له  رئيس
جــامـــعـــة مــيـــســـان من اعـــتــداء
مـبـاشـر عــلى مـنـزله لـيـلـة.  وفي
الوقت الذي نعـرب فيه عن القلق
من تـصـاعــد حـاالت االسـتـهـداف
والــتــرويع لـألســاتــذة وكــفـاءات
ـؤســسـة اجلـامـعـيــة الـعـراقـيـة ا
فــإنــنـا نــدعـو اجلــهــات األمـنــيـة
اخملـتصـة الى تـكثـيف حـمايـتهم
ــتـكـررة ومـنع هــذه اخلـروقـات ا
تورط وتشخـيص دوافعهـا وا
بها ونؤكـد في الوقت نفسه على
ية استـمرار مؤسـساتـنا األكـاد
بـــدورهــا الـــعـــلـــمي والـــثــقـــافي
وتقد مـا تملـيهم علـيهم رسالة
الــتـــعـــلــيم الـــعـــالي وأهــدافـــهــا
الــــــســــــامــــــيــــــة فـي خــــــدمــــــات

اجملتمـــــــع.

والــعـــرف عــلى عــدم قــبــول هــذا
التـصرف) واعلن عن (اسـتمارة
لـرفض اتـفـاقـيـة تـقاسـم األوقاف
الـسُـنـيـة في الـعراق) مـبـيـنا أن
ـوقع عـليـهـا يـعـرب عن رفضه (ا
هـذه االتـفاقـيـة نـصـرة للـشـريـعة
الـــــتـي نـــــصت عــــــلى أن شـــــرط

الواقف كنص الشارع). 
وتـواجـه اتـفـاقــيـة تــقـاسم أمالك
األوقـــاف الــتي صـــادق عــلـــيــهــا
رئـــــيـس الـــــوزراء مـــــصـــــطـــــفى
الـكـاظـمي رفـضـا من الـفـعـالـيات
ا فـيها من الدينـية والـسياسـية 
جتاوز على ما نص عـليه الشرع
ا يـتـعلق بـالـتعـامل مع اوقاف

. سلم ا
فــيـمـا عـد عــدد من الـســيـاسـيـ
عـــدم اعالن الــــكـــاظـــمـي الـــغـــاء
ــطـــاله من ــثـــابـــة  االتــفـــاق 
جـانـبه لـتـمريـر االتـفـاق وتـعـي
رئـيـسـا لــلـوقف الـسـني من غـيـر
األسـمـاء الـتي رشـحـها اجملـمع 
كــمـا يـنـص قـانـون الــوقف الـذي

اقره مجلس النواب.

لـصـالح وتـبـنّـيه ودعـمه مـفـاهيم
التـسامـح والتـآخي واحملبـة ب
). ودعـا اجملمع جمـيع الـعراقـي
في وقت سابق جميع الـفعاليات
الى اعالن رفضها التـفاق تقاسم
أمالك الـــــوقف الـــــســـــنـي.وقــــال
ـسـلـم في اجملـمع ان (أوقاف ا
الـــعـــراق تــتـــعـــرض إلـى خـــطــر
اتفـاقيـة قد نص الـشارع والـعقل

وتـرسيـخ التـعـايش الـسـلمي في
هـذه الـقضـيـة وتـعزيـز الـتـماسك
االجــتـــمـــاعي بـــ الــعـــراقـــيــ
جـمــيـعـا ونـبــذ كل مـا من شـأنه
إثارة الفـرقة واخلالفات) بدوره
 ايـــد أعـــضـــاء الـــوفـــد (مـــوقف
الــرئـــيس بــتـــعــزيـــز الــتـــمــاسك
االجتماعي والتـعايش السلمي)
معـربـ عن (شـكرهم وتـقـديرهم
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نـاقش رئـيس اجلـمـهـورية بـرهم
صـالـح مع وفـد اجملــمع الـفــقـهي
العـراقي وعـدد من رجـال الدين 
اتفـاق تـقاسم االوقـاف الـدينـية 
مـــشــدديـن عــلـى ضــرورة تـــبــني
اسس الــتــآخي وتــرســيخ اسس
الــتـــعـــايش الـــســلـــمي فـي هــذه
الــقــضــيــة. وقــال بـــيــان تــلــقــته
(الـزمــان) ان (الـلــقـاء نـاقش دور
عـلـمـاء الــدين في نـبـذ اخلالفـات
والــفــرقــة وتــوحــيــد الــصــفــوف
ـــتــطــرف ومــكـــافــحــة الـــفــكــر ا
والــتــواصل والــتالقي والــدعـوة
إلى الــتـســامح وإشــاعـة مــبـاد
الــــسالم) واضــــاف ان (صــــالح
اســتــمع خالل الــلــقــاء مالحــظـة
وحتــفظ عـــلـــمــاء الـــدين بـــشــان
االتـــفـــاق األخـــيـــر بـــ ديـــواني
الـــوقـــفــ الـــقـــاضـي بــتـــقـــاسم
ـراقد) ـسـاجـد وا األوقـاف من ا
وأكّــد صـالح  بــحــسب الــبــيـان
(ضــرورة تــبـــنّي أسس الــتــآخي

ارة فـيمـا تقـوم آليات UOK?LŽ ∫ شهـدت ساحـة احلبـوبي في النـاصريـة عمـليـات تنـظيف وزرع شـتالت مع انـسيـابيـة عالـية حلـركة الـسيـارات وا

دينة. الشرطة االحتادية باعمال احلماية في جميع شوارع وازقة مركز ا
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تــعـــلن وزارة الــتــعــلــيم الــعــالي
والـبــحث الـعــلـمي نـتــائج قـبـول
ـعاهد ركـزي في اجلامـعات وا ا

اليوم اخلميس .
وكانت الـوزارة قد أعـلنت نـتائج
قبول الـطلـبة ضمن قـناة النـخبة
باشر لـلعام الدراسي والقبـول ا
اجلــديـد في اجلــامــعــات . وقـال
ــــتـــحــــدث الـــرســــمي  حــــيـــدر ا
العـبودي إن نتـائج قنـاة النـخبة
تـضـمــنت قـبـول  142طـالـبـا في
تــخــصـصــات الــقــانـون واإلدارة
واالقـتصـاد والـتربـيـة األساسـية
واإلدارة الـــصــنـــاعـــيـــة لـــلــنـــفط
قبول من والغاز. وأضاف أن ا
الـطـلـبـة ضـمن قـنـاة الـنـخبـة هم
خـــريـــجــو الـــفـــرعـــ الـــعــلـــمي
(اإلحيـائي والـتطـبـيقي) واألدبي
ـئـة فـما عدالت 90 با من ذوي ا
فــوق لــلــســنــتــ الــدراســيــتــ

 2019/2018و2020/2019
بـاشر وتابع أن نـتائج الـقبـول ا
في اجلــامـعــات تـضــمـنت قــبـول
 6339 طــالـــبـــا ضــمن الـــقـــنــاة
الـعـامـة و 127ضـمن قــنـاة ذوي
الــشــهــداء. وفي ســيــاق مــتــصل
اعلنت الوزارة تـخفيض احلدود

نبيل كاظم عبد الصاحب 
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العدوى جتنبـا الرتفاع االصابات
 مـــــــرة اخـــــــرى ال ســــــمـح الـــــــله
واالضــــطـــــرار لــــفــــرض الــــغــــلق
اجلزئي او الـتام كـما يـحدث االن
في معظم البلدان االوربية نتيجة
تفاقم عـدد االصابات والـوفيات)
ـــدارس مــــشـــددا عــــلى (ادارات ا
والهـيـئات الـتدريـسـية والـكلـيات
عـاهـد االلتـزام التـام بـتطـبيق وا
قـرارات الـلـجنـة الـعـلـيـا لـلـصـحة
والــسالمـــة الــوطــنــيــة اخلــاصــة
بكيفيـة الدوام واتخاذ االجراءات
الوقـائيـة وعـدم التـساهل في ذلك
نع انتـشار العـدوى ب صفوف

الطلبة).
وحـذر الـبـيـان من (اقـامـة حـفالت
يالد في نهـاية السنة في اعياد ا
عروفة وسـتتخذ رافـق ا جميع ا
الـوزارة االجـراءات الالزمـة بـحق
) داعيا الفـرق الصحية اخملالف
الـى (الــــتـــــعـــــاون مع اجلـــــهــــات
الـسـانـدة من الـبـلـديـات والـقوات
االمــنــيـة عــلى ضــرورة مــتــابــعـة
ــــوالت ــــقــــاهي وا ــــطــــاعـم وا ا
ــــتــــنـــــزهــــات فـي تــــطـــــبــــيق وا
االجـــراءات الــوقـــائــيـــة واتــخــاذ
االجــراءت بــحق اخملــالــفــ وفق
قانـون الصـحـة العـامة). وسـلمت
ـــيــة مــنـــظـــمـــة الـــصــحـــة الـــعـــا
اإلمدادات الـطبـيـة األساسـية إلى
الــوزارة لــتــعــزيــز قــدرتــهــا عــلى
ـــرض كـــورونـــا. االســـتــــجـــابـــة 
وشـمـلت  تــلك االمـدادات مـعـدات
احلــمــايــة الــشــخــصــيــة 58800
عــازل حلـــمــايـــة الــوجه و 9800
نـظـارات طــبـيـة واقـيـة و 10600
28000 رداء طــــــــــبـي عـــــــــازل و 
كــمــامـة  جــرى تــســلــيـمــهــا إلى
ــثل مــنــظــمـة الــوزارة من قــبل 

ية في العراق. الصحة العا

الـــــوقت الـــــذي شـــــهــــد الـــــوضع
الـوبــائي في الـعــراق بـالــتـحـسن
تـدريـجـيـا  وذلك بـانـخـفـاض عدد
االصـــابـــات والـــوفـــيــات بـــشـــكل
واضح مع تصـاعـد نسـب الشـفاء
وارتـفــاع  عـدد الـفــحـوصـات الى
عشرة اضـعاف عما كـان عليه في
اضي نتيجة اجلهود شهر أيار ا
ـستمرة الـتي بذلتها احلثيثة و ا
الــــوزارة وجــــيــــشـــهــــا االبــــيض
وبامكانياتهم احملدودة ومساندة
الــوزارات واجلــهــات الــرســمــيــة
وغــيــر الـــرســمــيــة) واضـاف ان
(الـصحـة ومن مـنـطـلق احملـافـظة
على هـذا االجناز الـذي حتقق في
الـسـيـطرة عـلـى الوضـع الوبـائي
وضــمـــان اســتــمــرار الـــتــنــاقص
باعداد االصابات والوفيات حل
انــحـــســار الــوبــاء بـــشــكل كــامل
ـــواطــــنـــ الــــكـــرام تــــهــــيب بــــا
االسـتـمـرار بـالـتـقـيـد بـاالجراءات
الـــوقـــائــيـــة مـن ارتــداء الـــكـــمــام
والتبـاعد اجلسـدي والسيمـا اننا
فـي بــــدايـــــات فــــصل الـــــشــــتــــاء
وانخفـاض درجات احلرارة الذي
يــعـطي بــيـئـة مــنـاســبـة النــتـقـال
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رصـدت وزارة الــصـحـة والــبـيـئـة
 1553 اصابـة مـؤكدة بـفـايروس
كـورونـا وتمـاثل  1766حالـة من
الــعـــدوى ووفــاة  22 حــالـــة اثــر
مــضــاعـــفــات اجلــائــحــة. واشــار
الـذي ـوقـف الـوبــائي الــيـومي  ا
اطـلــعت عــلـيه (الــزمـان) امس ان
(مختـبرات دائرة الـصحة الـعامة
في الــوزارة اجــرت اكــثــر من 36
ورصدت الف فـحص مـخـتـبـري  
 1553 اصـابـة مــؤكـدة بـكـورونـا
في عـــمـــوم الـــبالد) واضــاف ان
(مـجـمـعـوع حـاالت الـشـفـاء لـيـوم
امس االربـعـاء بلغ  1766حـالة 
وتسـجيل  22 حالـة وفاة جـديدة
اثــــــــــــر مـــــــــــضــــــــــــاعـــــــــــفـــــــــــات
الفايروس).وتـرأس الوزير حسن
ناقشة محمد التـميمي اجتمـاعا 
آخـر مـســتـجـدات تـوفــيـر الـلـقـاح
اخلاص بكورونا .نقل بيان تلقته
(الزمان) امس عن التميمي القول
(ان الوزارة مهتمة بتهيئة االمور
ــتـطــلـبــات االسـاســيـة لــتـوفـر وا
الـلـقــاح واهـتـمـامـهــا  بـالـبـحـوث
واجهة ستجدات  ودراسة اخر ا
الــفــايـــروس والــســعي لــتــوفــيــر
الـــلــــقـــاحـــات وحـــسب مـــقـــررات
واشار عنية) نظمات الدولـية ا ا
الى (اهـــمــيــة مـــتــابـــعــة اخلــطط
الــصــحــيــة الــوقــائــيــة لــلــطــلــبـة
صـاحبة والهـيئات الـتدريـسيـة ا
ــدارس لـلــعـام لــبـدء الــدوام في ا
الــــدراسي اجلــــديــــد وتــــطـــبــــيق
االجـراءات الـوقــائـيـة لـلــسـيـطـرة
عـلى انــتـشــار كـورونــا). وحـذرت
الوزارة من عودة اجراءات الغلق
الـــتــام فـي حــال عـــودة انــتـــشــار
حسن محمد التميمي الـفــايــروس. وذكـر بــيـان انه (في
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قـضائـيـة او تنـفـيذيـة وهـو يضم
نافذة لبيع العملة ويضخ كميات
من العـملة لـتحـقيق الـتوازن ب
الـــعـــرض والـــطـــلـب) مـــؤكــداً ان
(هنـاك دوائر امـنيـة ورقابـية هي
من يــفــتــرض ان تـتــابع وتــراقب
بيع الـدوالر). واضـاف ان (هـناك
ـضـاربة بـبـيع الدوالر نوع من ا
ووهنـاك تـرليـونـات من الـدنانـير
ــضــاربــ والــصــيــرفــات بــيــد ا
ويتـاجـرون بهـا ويحـقـقون نـوعا
من عــدم االســتـقــرار ويــحـقــقـون

الفائدة). 
ــركــزي واشــار الى ان (الـــبــنك ا
يرفض رفع سـعر الدوالر الن ذلك
ســـــــيـــــــؤدي الـى خـــــــلـق ازمـــــــة
بـاالسـتـيــراد الن الـعـراق يـعـتـمـد
علـى االستـيـراد وال يوجـد انـتاج
مـحلـي ما سـيـؤثـر عـلى االسواق
) مضـيفاً ان ـواطنـ احمللـية وا
ـنـظـمـات الـدولـيـة ايـضـاً تـقف (ا

ضد عملية رفع سعر الدوالر).
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عـــــاد الــــــدوالر االمــــــريـــــكـي الى
االرتفاع امـام الديـنار في اسواق
البورصة في بغداد واحملافظات
بـعد يـومـ من انـخـفـاضه. وبلغ
سـعـره في سوق الـكـفـاح بـبـغداد
نــحــو  132 الف ديــنـــار فــيــمــا
تــراوح في مــحـافــظــات الـشــمـال
واجلنـوب ب 129,500 – 131
الف ديـنـار لـكل مـائـة دوالر. وعد
خبراء هـذا االرتفاع مـؤشرا على
الــتـيه والــضــيـاع الــذي يـعــيـشه
االقــتـــصــاد وغــيــاب االجــراءات
احلـكـومـيـة الـضـامـنـة السـتـقـرار
االسعار. فـي وقت قال اخرون ان
(الــســبب يــعــود الى مــضــاربـات

رابحة وراءها).  تقف ا
ـضـاربـ حـصـلـوا واكـدوا ان (ا
على ارباح فـاحشة غـير مسـبوقة
مــنــذ عــام  2005 نــتــيــجــة هــذا
االرتـــفــــاع) وعـــزاه اخـــرون الى
(ســريــان شــائــعــات بــتــخـفــيض
حـكـومي لــقـيـمـة الـديـنـار). وكـان
الــــدوالر قــــد تـــراجـع الى نــــحـــو
 127,500 الف ديـنـار مقـابل كل
ائـة دوالر ثم صعد ثـانية ورقة 
الى وضـعه امـس الـذي بـلغ 132

الف دينار.
واكـد اخلـبـيـر االقـتـصادي بـاسم
جــمــيل انــطــوان ان مــضــاربــ
وصـيــارفـة يــتالعـبــون بـالـدوالر
وبــ ان هــذا الــتالعب ســيــؤثــر
. وقال ـواطـنـ علـى األسواق وا
انطـوان في في تـصريح امس ان
ـــركــزي لــيس ســـلــطــة (الـــبــنك ا

باسم جميل انطوان
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فـاز شـاعـر عـراقي بـجـائزة الـنـفـري لـلـشـعراء الـشـبـاب في دورتـهـا لـلـعام اجلـاري دورة الـشـاعـر الـراحل حـبيب
اضي واحتل راكز الثالثة االولى للجائزة التي اعلنت الثالثاء ا النورس. وتقاسم العراقي حيدر خشان ياس ا
وريتـانيان محـمد يحـيى ولد احلسن وسيـد محمد ركز الـثاني بعد الـسنغالـي محمد امـ جوب ثم الشاعـران ا ا
نـظمة للـجائزة الـتي ترعاها مـجلة الدراويش صالح. واكد رئـيس حترير مجـلة الدراويش هالل كـوتا ان (اللجـنة ا

راكز الثالثة االولى. التابعة لدار الدراويش للنشر والترجمة واللجنة التحكيمية للجائزة عن اصحاب ا
ـراكـز الـثالث االولى. حـيث بـلغ عدد الـفـائـزين اربـعة  واضـاف ان (عدد الـفـائـزين بـلغ اربـعة شـعـراء تـقـاسمـوا ا
ركـز االول (مـا تشـظى من نـشيـد الكـوخ) لـلسـينـغـالي محـمد راكـز الثالثـة االولى وجـاء في ا شـعراء تـقاسـمـوا ا
ركز . فيمـا تقاسم ا ـركز الثاني (مـا ناهز االسي) للـشاعر العراقـي حيدر خشان يـاس االم جوب. وحل في ا
ـركز الثـالث مكرر (ذاكرة وريـتاني محـمد يحـيى ولد احلسن وا الثالث (عـندما يـختلف طعـم النهايـات) للشـاعر ا

وريتاني سيد محــمد صالح). الرقص) للشاعر ا
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حيدر خشان ياس 
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دينـة الصدر جنح فريق طـبي 
الطـبية في مـحافظـة النجف في
إنـــقــاذ شـــاب عـــشـــريــنـي وهــو
يــــعــــاني مـن نـــزف شــــديــــد من
االمـعـاء  مع هبـوط نـسـبـة الدم
الى اربـــعـــة غــرامـــات وهـــبــوط
ضــــغط الــــدم مـع تــــشــــوش في
الوعي إضافة الى كونه مصابا
بـفـايروس كـورونـا . وقـال مـدير
مدينة الصدر الطـبية عبد العال
الــــغــــزالـي في تــــصـــــريح أمس
األربـــــعــــاء انـه (تــــمـت إحــــالــــة
ــــريـض الى مـــــركــــز امــــراض ا
اجلــهــاز الـهــضـمـي والـكــبـد في
مـــديــنـــة الــصــدر الـــطــبـــيــة في

الـنـجف مـنتـصف لـيـلـة الـثالثاء
ــاضـي و إســـتــنـــفـــار مالك ا
ــركـــز بــقــيـــادة االخــتــصــاص ا
الــدقـيـق مـســلم اخلــفـاجي). من

جـــهــتـه قــال اخلـــفــاجي انه (
إجـراء عمـلـية تـنـظيـر االمـعاء و

أســتـــكـــشــاف ســـبب
الـنـزف وتـبـ وجود
أربعة  شراي نازفه
فـي نــهــايـــة االمــعــاء

الـــدقــيـــقــة حــيث 
أيــــــقــــــاف الــــــنــــــزف
وعالجه بــإسـتــخـدام
تـــــقـــــنـــــيـــــة احلـــــقن
بــــــاإلدريـــــــنـــــــالــــــ
ـشـابك وأسـتــخـدام ا
ــــعــــدنــــيــــة .وأكــــد ا

ــريض بــحـالـة اخلــفـاجي : أن ا
جـيـدة وهــو يـتـمــاثل لـلــشـفـاء 
مـقـدمـاً شـكـره لـكـادر الـعـمـلـيات
الـنــاظــوريـة فـي مـركــز اجلــهـاز
الــهـضــمي والــكــبــد في مــديــنـة

الصدر الطبية).
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240/ق ع  حـــــــسـب قـــــــرار قــــــــاضي
التحقيق). كـما جنحت قوة اخرى من
الـقـاء الــقـبض عـلى داعــشي مـسـؤول
عن خـلـيـة ارهـابـيـة نـشط عـمـلـهـا ب
مـحـافـظــتي كـركـوك و نــيـنـوى. وذكـر
ـتـهـم مـطـلـوب وفق احـكـام الـبـيـان (ا
ادة 4 ارهاب النتمائة لداعش ,ومن ا
خالل التحقـيقات األوليـة معه اعترف
بـاالشـتــراك في الـتـعــرض ضـد قـوات
البـيـشـمـركـة في جبـل بعـشـيـقـة وكان
ـشـاركـ يـرتـدي حـزام نــاسف ومن ا
في معـارك الـسـاحل االيـسر في وادي
حــجــر ضــد الــقــوات األمــنــيــة اثــنـاء

عمليات التحرير). 
 وافـاد قـائـمـمـقـام قضـاء بـعـقـوبـة في
مـحــافـظــة ديـالـى عـبــدالـله احلــيـالي
بفتح 6 طرق مغلـقة منذ  14عاماً في

احملافظة.
وقـال احلــيــالي في تــصـريح امس إن
(جلـنـة عـلـيـا في قـيـادة شـرطـة ديـالى
وبـالتـنـسـيق مع قـائـمـمـقـامـيـة قـضاء
بـعــقـوبـة أعــادة فـتح  6 طـرق هـامـة
دينة بـعقوبة ضمن االحياء الـغربيـة 
كـانت مــغــلـقــة مــنـذ 14 عـامــاً لـدواعٍ
أمـنـيــة). وتـمـكـنـت مـديـريـة مــكـافـحـة
تـفـجرات من مـعـاجلة عـبـوة ناسـفة ا

مــحــلــيـــة الــصــنع في مـــنــطــقــة نــفق
الـشـرطـة وانـفجـار عـبـوات اخـرى في

مناطق متفرقة من بغداد. 
وقالت خـلـيـة االعالم االمـني في بـيان
تــلــقــته (الـــزمــان) امس أن (مــديــريــة
ــتــفـــجــرات تــمــكــنت من مــكــافــحــة ا
معـاجلة عـبوة نـاسفـة محلـية الـصنع
في مــنــطــقــة نــفق الــشــرطــة - شـارع
االطــــبــــاء في بــــغــــداد) ,واشــــار الى
ــنـطــقـة (انـفــجــار عـبــوة اخــرى في ا
ذاتـهـا كـانت مـوضــوعـة بـجـانب احـد
ا ـشروبـات الكـحولـية  محـال بيع ا
مضـيفا ادى الى اضرار مـاديـة فقط) ,
(في حــ انـــفــجــرت عــبـــوة نــاســفــة
مـحــلـيــة الـصــنع في مـنــطـقــة الـدورة
شـــارع 60 امـــام احــــد مــــحـــال بــــيع
شروبات الكحولية  ,واخرى الصقة ا
في مـنـطــقـة حي الـعـدل اســفل عـجـلـة
مدنية وكذلك انفجار عبوة في منطقة
الـعـامــريـة بــجـانب احـد مــحالت بـيع

شروبات الكحولية). ا
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ـنـافذ من جهـة اخرى  ,رفعت هـيـئة ا
ـتـجـاوزة في احلـدوديـة الـكـرفـانـات ا
منـفـذ ميـنـاء أم قصـر الشـمـالي .وذكر
بيان لـلهيئـة تلقـته (الزمان) امس انه

الهيئة في احملافـظة تمكنت من ضبط
ـتـهـم وجـمـيـع األولـيـات وعــرضـهـا ا
عـلى قـاضي مـحـكـمـة حتـقـيق نـيـنوى
ُختصَّـة بالنـظر في قضايـا النزاهة ا
الـذي قـرر تـوقـيـفه وإجـراء الـتـحـقـيق
ــادتــ  298 .289من وفق أحــكــام ا

قانون العقوبات).
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 واعلـنت مـفـارز وكـالة االسـتـخـبارات
تمثلة تمكنها من القاء القبض على ا
ــتــهــمــ في احملـافــظــة يــقـوم احـد ا
ــروريـة بـتــزويـر لــوحـات الــعـجالت ا
مقابل مبالغ مالـية.وذكرت الوكالة في
بــــيـــان تــــلــــقــــته (الــــزمــــان) امس أن
ـــديـــريـــة ـــتــــمـــثـــلـــة  (مـــفـــارزهـــا ا
نظمة بكركوك ة ا استخبارات اجلر
 ,تمـكـنت من الـقـاء الـقـبض عـلى احد
تـهـمـ في احملافـظـة يـقوم بـتـزوير ا
ــروريــة مــقــابل لــوحــات الــعــجالت ا
مــبـالـغ مــالــيـة) ,مــؤكــدا أن (عــمــلــيـة
القـبض تـمت بعـد تـشكـيل فـريق عمل
ــدة سـبــعـة ايـام مـخــتص ومـتــابـعـة 
والـــقـــبض عـــلـــيه بـــعـــد اســـتـــدراجه
ـبـارز ـشـهـود وبـحـوزته ا وبـاجلـرم ا
اجلــرمـــيــة) ,وأشــار الـــبـــيــان الى أن
ادة تـهم  تـوقـيـفـة وفق احـكـام ا (ا
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جــامــعــيـــة تــتــنـــاول الــعالقــات
االيـرانــيـة االقــلـيـمــيـة وتــأثـرهـا
بالـربيع العـربي على مـدى ثمان
أعـــوام. حـــيـث شـــهــــدت قـــاعـــة
اجلـامـعـة اإلسالمـيـة في بـيروت
ــاضي صــبـــاح يــوم الــثـالثــاء ا
مــــنـــاقــــشـــة رســــالـــة الــــوائـــلي
ـوسـومــة الـعالقـات اإليــرانـيـة ا
اإلقـلـيـمـيـة بـعـد الـربـيع الـعـربي
2011-2019. من قــــبـل جلــــنـــة
تـــألــفت من االســـتــاذ الـــدكــتــور
سـامي سـلـهب رئـيسـا ومـشـرفا
وعـضويـة االستـاذ الدكـتور عـبد
وت واالستاذ الدكتور الهادي 
كـمـيل حبـيب واالسـتاذ الـدكـتور
رامـز عــمـار واالســتـاذ الــدكـتـور
عـــادل خــــلـــيــــفه. وقــــررت مـــنح
الطـالب درجة الدكـتوراه بتـقدير
جيـد جدا. يشـار الى ان الوائلي
ضابط مهندس وحقوقي حاصل
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حـصل الـوزيـر والـنـائب االسـبق
شــروان الــوائــلي عــلى شــهــادة
الدكـتوراه في الـعالقات الـدولية
والـدبـلومـاسـيـة. عن اول رسـالة

بغداد
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(تـنفـيـذا لـتـوجـيـهـات األمـانـة الـعـامة
جملــلس الــوزراء  رفع الــكــرفــانـات
ـوجـوة ـرخـصـة ا ـتـجـاوزة وغـيـر ا ا
داخل احلـــرم الـــكــمـــركـي لــلـــمـــيـــنــاء
ــشـتـرك مع بـالـتــعـاون والــتـنــسـيق ا
يـنـاء وقـيـادة القـوة الـبـحـرية إدارة ا
ـثـلي ـركـز الـكـمـركـي وبـحـضـور  وا

wÐdŽ ‰«RÝ
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اسـدل مـحـتـجــو مـحـافـظـة ذي قـار
بـعـد سـاحـة الـتـحـريـر في بـغـداد ,
الـسـتـار عـلى اعـتـصامـات شـعـبـية
امــتـدت ألكــثــر من عــام في ســاحـة
احلــبــوبي بــعـد اتــفــاق جــرى بـ

تظاهرين , فريق ازمة الطوار وا
لــرفع اخلــيـام واعــادة احلــيـاة الى
وضـــعــهـــا الــطـــبـــيــعي تـــمــهـــيــدا
وتــأتي ــقـــبــلــة  , لـالنــتـــخــابـــات ا
التطورات اجلـديدة عقب مالحقات
وتــهــديــدات من قــبل جــهــات غــيـر
مـعـروفـة لـلـنـاشـطـ الـبـارزين في

احلراك. 
وأفــــتـــتح فـــريـق أزمـــة الـــطـــوار
بـرئـاســة مـسـتـشــار األمن الـقـومي
قاسم األعرجي ورفقة رئيس جهاز
األمن الـوطني عـبـد الغـني األسدي
ساحة احلـبوبي مركز احـتجاجات
تـشرين في مـدينـة النـاصريـة مركز
مــــــــحــــــــافـــــــظــــــــة ذي قــــــــار امس
الثالثاء.وتأتي زيـارة الوفد إلجناز
واجـــبــات واعــمــال خـــلــيــة االزمــة
ـتـعـلـقـة بـفـرض سـيـادة الـقـانون ا
وحــفظ الـدمــاء واعـادة االســتـقـرار
الى الــنـاصــريــة من خالل تــفــعـيل
ــشـــتـــرك ومالحـــقـــة من الــعـــمـل ا
يـــحـــاول زعـــزعـــة االســـتــقـــرار في

احملافظة.
 بــيــد أن رفع خــيــام االعــتــصـام ال
ــــظـــاهــــرات في يــــعـــنـي تـــوقـف ا
. احملـــافـــظــة طـــبـــقـــاً لــنـــاشـــطــ
وجنـحت الـسـلـطـات في رفـع خـيام
االعــتــصــام من ســاحــة الــتــحــريـر
وسط بغداد.وبدأت القوات األمنية
والـدوائر الـبلـدية في مـحافـظة ذي
قـــار صــــبـــاح أمـس إزالـــة خــــيـــام
ـعـتـصـمــ من سـاحـة احلـبـوبي ا
التي تعدّ أحد معاقل االحتجاجات
الشعبية الـتي انطلقت في (تشرين
األول) عام 2019 واستمـرت لنحو

عام. 

تنبي تسأل عن وجوه طواها الزمن:  في شارع ا
أين الـشيخ األفنـدي عبـد العزيـز القديـفي بظرفه وفـكاهـته ومكتـبته عنـد مدخل سوق
الـسـراي يُـصـلّح أقـالم الـبـانـدان الـعـاطــلـة ويـخـلط بـ بــيع الـكـتب واجملالت وبـيع
ـتـعـددة ويبـشّـر بالـشـعراء ـقام بـأنـغامه ا الـطـرابيش والـسـدارة البـغـداديـة ويقـرأ ا
الواعدين ويـخرج من جيب بنـطاله ورقة عليـها أبيات من الـشعر ويحدّثك عن اجلن

الذين سرقوا كتبه فتبتسم?. 
أين مكتبة محمد الفلفلي? 

? وأين قـاسم أبو اجلـرايد ـبـتورتـ وأين أبـو عوف يـدفع الـكتب في عـربـته بسـاقيه ا
ان يـوزّع الصحف يـتنـقل ب مـقاهي الزهـاوي وحسن عـجمي والـشابنـدر والبـر

ويؤجّرها للزبائن من القراء ثم يعود بعد ساعة يسحبها من طاوالتهم? 
وأين الشـيخ عـلي اخلـاقـاني حتـدّثك عـنه "البـابـلـيّـات" وشعـراء الـغـري" وأين انـتهى

ة?!. الورّاق كمال أبو مصطفى الذي كان يجلّد لك الكتب القد
ثقف ونقاشاتهم الصاخبة التي تعلو وتهبط في مقاهي ذلك وأين ضجيج األدباء وا
ـاركــسـيـة واألجـيـال الــشـعـريـة واحلـداثـة والــكالسـيـكـيـة الـزمـن عن الـوجـوديـة وا

ويُسرفون بشرب أقداح الشاي وكان عدد منهم يؤجل دفع احلساب!.
ـزاد لـلـكـتب تـسـمع صـوتاً كـان يـنـادي عـلـيك تـتلـفّت إلى ـتـنـبي تمـرّ  في شـارع ا
صاحبه فـإذا به صوت نعيم الشـطري "الشيوعي بـعد الشيوعـية"..  جاء وحيداً ح
جــاء أعـوام الـسـتــيـنـيــات من الـشـطــرة في أقـصى اجلـنــوب الـعـراقي عــاشق كـتـاب
وعـاشق حريـة وعاش وحـيـداً ح عـاش في غرفـة بـائسـة في احليـدر خـانة يـكسب
أقلّ القوت ومـات وحيداً ح مـات في مدينـة واسعة لم تـعطه خبـز الكفـاف ليخرج

من دنياه: ربّي كما خلقتني!.
تـتـأمّل الـقشـلـة فال تـسـمع دقّات سـاعـتـها فـقـد تـوقف الزمـان في الـسـراي وتوقّف
ــسـتـنـصـريـة ـدرسـة ا الـقُـشَل عـن الـقـراءة والـكـتـابــة.. تـنـعـطف بك الــطـريق نـحـو ا
يـسـتـوقفك الـقـصـر الـعـباسي تـمـرّ بـجـامع الـوزير..  فـي هذا اجلـامع قـال الـشـاعر
ـصلـوب ابن بُقـية أعظـم ما قيل الـعبـاسي أبو احلـسن التـهامي في صـديقه الـوزير ا

من قصائد الرثاء وزّعها منشوراً سريّاً وهرب: 
مات  علوّ في احلياة وفي ا

كرمات لعمرك تلك إحدى ا
ـتحف الـبغدادي تـقف عنـد رأس جسر الـشهـداء هنا تـلتـفت أمامك تودّ لـو تزور ا
ــعـاهـدات اجلـائـرة جـمـيـعـاً.. هـنـا قـال مـاتت مــعـاهـدة بـورتـسـمـوث وكـذلك تـمـوت ا

اجلواهري قصيدته اخلالدة في أخيه جعفر عندما استشهد على هذا اجلسر: 
أتعــلم أم أنت ال تعــلم? 
بأنّ جراح الضحايا فمُ 

تتلفّت وراءك تمدّ بصرك نحو تمثال الرصافي الشاعر الشامخ الذي نزلت به دنياه
بـعوثان إلـى بائع سجـائر على األرصـفة ترسل نـفسك على من عضو في مـجلس ا
سجـيّـتـهـا تـتـمـتم مع نـفـسك بـبـيت من قـصـيدته الـرائـعـة وهـو يـنـاجي بـغـداد بـحزن

وحسرة:
أنا ابنُ دجلةَ معروف بها أدبـــي

اءُ منها ليس يرويني وإنْ يكُ ا
كتبات وتضاءلت وأزيلت من مكانـها وبُنيت عمارات مكانها وماتت ثم أقفلت هـذه ا
تلك الصالونات األدبية واجملالس الثقافية بعدما مات أصحابها!. 
تـنبي ترى شـجرة الثقـافة العراقـيّة باسـقة تثبت في شــارع ا
جذورهـا وترتفــــع فروعها وتمـتدّ أغصانها في كلّ وجه من
الوجوه الـتي تألفها وتألفك وتستمتع بنزهة جميلة ب الكتب

والناس.. والزمان!.

عــلى شـهــادتي الــبــكـالــوريـوس
بـالـعـلـوم العـسـكـرية والـهـنـدسة
وبـــكــالـــوريـــوس فـي الـــقـــانــون
ــــاجــــســـتــــيــــر في وشــــهــــادة ا
الـــــــــعـالقـــــــــات الـــــــــدولـــــــــيــــــــة

والدبلوماسية. 
وشغل مناصب رفيـعة من بينها
عــضــويـة اجلــمــعـيــة الــوطـنــيـة
وجلنـة كتابـة الدستـور ومجلس
الـنـواب ووزيـر الـدولـة لـشـؤون
األمن الـــوطـــني ووزيـــر الــنـــقل
وكـــالـــة قــبـل ان يــتـم إخــتـــيــاره
مستشاراً لشؤون األمن والدفاع
لــرئـيس اجلــمـهــوريــة مـنــذ عـام
2014 ومـازال الى جـانب كـونه
عــضـــو مـــجــلـس إدارة اجملــلس
اإلستـشاري العـراقي الذي يضم
نـــخــــبـــة مـن الـــســــادة الـــوزراء
ــــانـــيــــ الـــســــابـــقـــ والـــبـــر
. ستشارين والدبلوماسي وا
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احبطت هيئة النـزاهة العامة محاولةٍ
لالسـتحـواذ عـلى قـطـعـة أرضٍ بـطرقٍ
غـيـر قـانـونـيـة في مـحـافـظـة نـيـنـوى,
فيـما اعـلـنت خلـيـة االعالم االمني عن
مـعــاجلـة بــعض الـعــبـوات الــنـاســفـة
وانفـجار بـعضـها في مـناطق مـتفـرقة

ببغداد. 
وقالت الهيئة في بيان تلقته (الزمان)
امس ان (مالكاتها في نينوى ضبطت
ــتــهــمـــ وخالل اقــدامه عــلى أحــد ا
ترويج مـعـامـلـةٍ إلنـشاء  5االف وحدة
سكنيــةٍ في احملافظة  ,حيث استندت
معـاملـة اإلنـشاء إلى كـتـاب صادرٍ عن
ــتــمـثل وزارة اخلـارجــيــة ومــرافــقه ا
ـــذكـــرة صـــادرة عـن ســـفـــارة دولـــة
أجــنـــبــيـــة في بــغـــداد مــزورة وغـــيــر
تهم الذي الصحيحة) ,واضاف ان (ا
يــعــمل في مـــنــظــمــة الــهالل األحــمــر
التابعة إلحدى الدول العربية العاملة
في احملــافــظــة كــان يــروم احلــصـول
ـوافـقات اخلـاصـة بتـخـصيص على ا
قــطــعــة األرض بــقــصــد االســتــحــواذ
ُـــزورة عــــلـــيــــهــــا بــــتـــلـك الــــكـــتـب ا
صـلحته الـشخـصية), واستخـدامهـا 
شروباتمـبـيــنـا ان (مالكــات مـديـريــة حتـقـيق »½U−H—∫ تضرر سيارة نتيجة انفجار عبوة ناسفة بالقرب من محل لبيع ا

ــتــحـدة ويــعـتــزم فــريق من اال ا
قبل لالطالع زيارة ذي قار االحـد ا
عـــلى مــعـــايــيـــر تــطـــبــيـق حــقــوق
االنـسـان في احملـافظـة. وقـال مـدير
االعالم في شــــرطـــة ذي قـــار فـــؤاد
ـيـا سـيـصل الى كـر ان (وفــدا ا
ـقـبل احملـافــظـة مـطــلع االسـبــوع ا
بـــرئـــاســة مـــديـــر مـــكـــتب حـــقــوق
ـتــحـدة االنـســان في بــعـثــة اال ا
ــســاعــدة الــعــراق دانــيــيال بــيل),
واضــاف ان (الـــوفـــد ســيـــصل الى
الــنـــاصــريــة ضــمن بـــرنــامج عــمل
يـسـتـمــر لـثالثـة ايــام ويـضم تـسع
شخصـيات من مختـلف اجلنيسات
االجـنـبــيـة لالطالع الـوضع االمـني
في احملافظة ومدى تـطبيق معايير
ؤسسات حقوق االنسـان من قبل ا

احلكومية). 
ÃU−²Šô«  UŽULł

وبـرز مـحـتـجـو الـنـاصـريـة مـن ب
أكـثـر جـمـاعات االحـتـجـاج شـراسة
في مــواجــهــة عــمــلــيــات الــعــنف 
وقــامـــوا بــســـلــســـلــة واســـعــة من
ـقـار عـمـلـيـات احلـرق والـتـجـريف 
األحـزاب والـفصـائل في احملـافـظة
كما قامـوا على مراحل مـختلفة من
االحتجاجات بغلق دوائر احلكومة
سـؤولـ فـيـها اخملـتـلـفـة وإرغـام ا

على تقد استقاالتهم. 
واكـــــد شــــهــــود عـــــيــــان نـــــقال عن
مـتـظـاهـرين إن (عـمـلـيـة رفع خـيـام
االعتصام تمت طـبقاً التفاق مسبق
مع احملــتـجــ في الــســاحــة كـون
الـبقـاء هنـاك لم يـعد أمـراً جوهـرياً
ومــفـــيــداً بــالــنـــســبــة لـــكــثــيــر من

الشباب). 
وصــدرت دعــوات ســابــقــة إلى رفع
اخلــيــام نـــظــرًا لــلــمـــخــاطــر الــتي
يــتــعــرض لــهــا الــنــاشــطــون بــعـد
ــتــكــررة وعــمــلــيـات االعــتــداءات ا
االخـتـطـاف حيـث يـفـكـرالكـثـيـر من
تظاهرين التخطيط للمشاركة في ا
قبلة وما يتطلبه ذلك االنتخابات ا
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من تــركــيـز اجلــهــود لـنــجــاح هـذا
سعى.  ا

وانـتشـرت األجـهزة االمـنـية بـشكل
كـثــيف في سـاحـة احلـبـوبي مـركـز
مـديـنـة الـنـاصـريـة  فـيـمـا بـاشرت
ــدني واجلـهـد اآللي فــرق الـدفـاع ا
لبلدية الناصـرية بتنظيف الساحة
اسـتـعـداداً الفـتـتـاحـهـا أمـام حـركة

ركبات.  مرور ا
ووصل فـــــريـق أزمـــــة الـــــطــــوار
اخلــاص بــذي قــار الى احملــافــظــة
امس إلجنـــاز  واجــبـــات واعـــمــال
مـتــعـلـقـة بــفـرض الـقــانـون وحـفظ
الـــدمـــاء واعـــادة االســـتـــقـــرار الى
الــنــاصــريـة ,كـمــا ســيــرفع الــوفـد

الــتـــوصــيــات اخلــاصــة بــاوضــاع
احملـــافـــظـــة اخلـــدمـــيـــة واالداريــة
واالمــــنــــيــــة الى رئــــيس الــــوزراء
مصطفى الكاظمي تمهيدا للشروع

بها. 
WO½b  ÈËUŽœ

ن عـتـقـل  وقـال األعـرجي ان (ا
لـيس عـلـيـهم دعاوى مـدنـيـة سـيتم
مــســاعــدتـــهم في حل مــشــكــلــتــهم
بــعــكس الــذي عــلــيه دعــاوى غــيـر
ـكن التدخل به) ,واثنى مدنـية ال 
ــعــتـصــمـ األعـرجي عــلى (دور ا
ــتـظــاهــرين واهـالـي احملـافــظـة وا
للمساهمـة في استقرار احملافظة),
مـؤكدا (سـنطـالب بـتواجـد الوزراء

اخلـدمــيـ في الـنـاصـريـة لالطالع
على معاناتها). 

والتـقى االعـرجي رئيس اسـتئـناف
ذي قـــار االحتـــاديــة ,وبـــحـــثــا دور
الـقــضــاء من خالل تـفــعــيل أوامـر
الــــقـــبض بـــحق مـن يـــعـــبث بـــأمن
احملــــافـــظـــة إلى جــــانب حتـــقـــيق
الـــعــدالــة واحلـــفــاظ عـــلى ســيــادة
القانون وهيبة الدولة. بدوره  ,قال
االســدي  ان (الـتــظــاهــر حق كــفـله
الـدســتـور لـكـن لـيس عــلى حـسـاب
ــواطــنــ وارزاقـهم  ,وزيـــارتــنــا ا
ـنع الـتـظـاهر بل لـلـنـاصـريـة لـيس 
سيئة للتظاهرات). ظاهر ا نع ا
وفي البصرة  ,اغلق خـريجو كـلية

الــهـنــدسـة في احملــافــظـة بــوابـات
مصفى الشعـيبة النفطي لـلمطالبة
بـاحلــصـول عـلى فـرص عـمل.وقـال
تظاهرين منعوا شهود عيان ان (ا
ـوظـفـ من الـدخـول عـبـر بـوابـة ا
الــصــهـــاريج والــســكن والــبــوابــة
الرئـيـسة, كـتصـعيـد مـستـمر لـعدم
طـالب فـرص عمل في االسـتجـابـة 
الـــقــطـــاع الـــنـــفــطـي احلــكـــومي),
واشــاروا الى ان (هــنــاك عــددا من
سائقي الصهاريج قاموا باالعتداء
ــــنـــعـــهم من ـــهـــنـــدســـ  عـــلـى ا
الــدخـول), مــؤكـديـن (اسـتــمـرارهم
بــاإلجــراءات الــتـصــعــيــديــة حلـ

حتقيق مطالبهم).
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حـددت الـهيـئـة العـلـيا لـلـحج والعـمرة
امس شروط وضوابط تسيير رحالت
ـقبل. وذكرت الهيئة الـعمرة للموسم ا
فـي بــيـــان تــلـــقــته (الـــزمــان) امس أن
(الـهـيـئـة تـعلـن البـدء بـتـصـديق عـقود
الــشـركــات الـراغـبــة بـتـســيـيـر رحالت

قـبل وفق الـشروط الـعـمـرة للـمـوسم ا
ـــوجـــودة في الـــدائــرة والـــضـــوابط ا
الية - قسم احلسابات في االدارية وا
مـقرها الكائن بغداد /اجلادرية) ,الفتا
كن احلصـول عليـها مقابل الـى أنه (
مـبـلـغ قدره  250الـف ديـنـار غيـر قـابل
ــفـعــلـة لــلـرد بــاسـتــثـنــاء الـشــركـات ا
ـــاضي2019 و 2020) لــــلــــمـــوسـم ا
واضـــاف (ســـيـــتم تــمـــديـــد االجــازات
ــقــبل). وبــعــد شـهــور من لــلــمــوسم ا
ــــنع فـــرضـه فـــايـــروس احلــــرمـــان وا
كـورونا  ,أصـبح بـإمكـان القـادم من
اخلــــارج أداء مــــنـــاسـك الـــعــــمـــرة إذ
ـرحـلة الـثـالـثـة مـن الـعودة انـطـلـقـت ا
الــــتـــدريــــجـــيـــة لــــلـــعـــمــــرة من داخل
الــــســـعـــوديـــة وخـــارجـــهـــا. وفـــوّجت
ــســجـد الــرئــاســة الــعــامـة لــشــؤون ا
ـســجـد الـنــبـوي مــنـذ بـدء احلــرام وا
الـعودة التـدريجية وحـتى يوم السبت
ـاضي مـليـوناً و94 ألـف معتـمر في ا
ــــســــجـــد احلــــرام بـــاإلضــــافـــة إلى ا
. وأظـهرت مـليـون و 960 ألـف مُصلٍ

إحـصائـية أصدرتـها الرئـاسة أن (عدد
ــرحـلــة األولى الـتي ــعــتـمــرين في ا ا
بـــدأت يــوم الــســابع عـــشــر من شــهــر
صـفر واستـمرت حتى نـهايته بلغ 84

ألف معتمر).
WO½UŁ WKŠd

ـــعــــتـــمــــرين في وأضــــافت ان(عــــدد ا
ـرحـلـة الـثـانـيـة التـي بدأت في األول ا
مـن شهـر ربـيع األول واسـتـمـرت حتى
مـنتصفه بلغ 210 آالف مـعتمر في ما
ـــصــلــ 560 ألـف مـــصل بـــلغ عــدد ا
ـرحـلة دة نـفـسـهـا).وشهـدت ا خـالل ا
الثالثة التي بدأت منتصف شهر ربيع
اضي األول واستمرت حتى السبت ا
قـــدوم  320ألـف مــعـــتــمــر و960 ألف
مــصل. ورصـدت الـرئـاســة مـنـذ بـدايـة
عـودة موسم الـعمـرة درجات احلرارة
حلـــوالى  4مـاليـ شـخص من خالل
 25كاميرا موزعة ب مداخله البيت
الــعـتـيق مـخـصــصـة لـقـيـاس درجـات
حــــرارة قـــاصــــديه ألداء الــــعـــمـــرة أو

الصالة والعامل فيه. شيروان الوائلي
بغداد
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مع بـدايـة موسـم االمطـار في الـعـراق وغـزارتـها وحـاالت عـدم االسـتـقـرار اجلوي 
تـشـهـد البالد مـوجـة تغـيـر في اجلـو وهطـول االمـطار بـغـزارة وبـقدر الـنـفع للـمـناخ
والزراعة وتـلطيف اجلو  اال ان تراجع اخلدمات وانسداد خطوط تصريف االمطار
ـطـر يـشـكل اذى وقـلق  والـسـبب اجلـهـات السـبـاب مـتـعـددة  يـجــعل من هـطـول ا

واطن معاً . عنية احلكومية وا ا
واطن يخشى  سابقـاً االمطار مرحب بها  وفرحة للناس  ومع مرور السن بات ا
االمـطـار  بـ شـوارع تـمـلـئـوها احلـفـريـات وأنـشـدوا مـحـطـات تـصـريف وخـدمات
ـدن  وخاصـة العـاصمة مـترديـة أدت الى  تآكل الـبنـية التـحتـية وأثـرت على واقع ا
رتفعـة السكان . شـهدت معظم  مـناطق العاصـمة بغداد ساحـة ا بغداد الواسـعة ا
سـيــوالً من االمـطـار الـتي اغــرقت ازقـتـهـا بــالـكـامل مـســبـبـة خـسـائــر جـسـيـمـة في
ـا جـعل سـكـانـهـا يـبـدون  انـزعاجـهـم من اهـمال مـتـلـكـات الـعـامـة لـلـمـواطـنـ  ا
ـناطق  فـمـنـذ بـداية مـوسم االمـطـار فـشـلت البـنـيـة الـتحـتـيـة لـتلك احلـكومـة لـهـذه ا

ياه الزائدة .   ناطق من السيطرة على تصريف ا ا
وعـلى الرغـم من أن فصل الـشـتـاء فصل اخلـيـر والعـطـاء علـى جمـيع االصـعدة من
ـنــاخ ووفـرة الــزراعـة فــيه  اال ان تـراجع اخلــدمـات وانــسـداد خــطـوط تــصـريف ا
ـطر يـشـكل قـلق وخوف الـكـثـير من االمطـار السـبـاب متـعـددة  يـجعل من هـطـول ا
واطن معاً كـانت ومازالت  االمطار ـعنيـة احلكوميـة وا الناس   والـسبب اجلهات ا
تبعث الـبهجة والسرور  في نفوس الـكثير  ومع مرور السن بات
ــواطن يـخــــشى االمــطـار  وعـلـيـه ان يـجـهـز مــسـبـقـاً ألي ا
طــار يـحــصل  واالحـتــمــاالت االسـؤ  نــظـراً لــعـدم ثــقـته
بـاخلدمـات الـتي اثـبـتت فـشلـهـا عـامـاً بعـد عـام واالهـمال
ـؤسـسات الـذي اسـتمـر لـسنـوات طـوال دون التـفـاتة من ا

عنية . ا

سـؤال هل سيـصـدر قرار من اجلـامـعه الـعربـيه بـشأن الـتـطبـيع مع اسـرائيل ام ان
هـنـالك دولـة جديـدة سـتطـبع بـعـد جتاوز عـدددالـدول العـربـية الـتي طـبـعت أما عـلـناً

تنعة عن التطبيع العلني ? جهاراً أو  وسراً خفاءً عدد الدول التي ال زالت 
سوأل في الشأن العربي هو:-

 بعد الـتطبيـع مع اسرائيل  في شـرق البالد  العربـية االمارات والـبحرين والـتطبيع
مع اسـرائـيل  في وسط البالد الـعربـية دولـة الـسودان  والـتطـبيع مع اسـرائيل  في
غرب او مراكش فهل سيصل التطبيع  مع اسرائيل الى غرب البالد الـعربية دولة ا
قـلب الـبالد الـعـربـيـة وال اعنـي بهـا مـصـر فـهده تـطـبـعت مع اسـرائـيل  مـنذ 1979
ودولة االردن تـطبـعت بـعدهـا  بقـليل بل اقـصد تـطـبيع اجلـامعـة العـربيـة ذاتهـا التي
تضم جمـيع الدول العربية أي هل سنسمع قراراً من اجلامعة العربية بألغاء قرارت
مقاطعـة اسرائيل واباحة التطبيع اذا علمنا ان عدد الدول العربية في اجلامعة التي
تولت الـتـطبـيع مع اسـرائـيل علـنـاً وسراُ أكـثر مـن عدد الـدول الـعربـية فـي اجلامـعة
العربـية التي ال زالت تـمتنع من  التـطبيع مع اسـرائيل وال اقول ترفض الـتطبيع اذا
علمنـا ان دوالً عربية طبعت مع اسرائيل واقعاً وحقـيقة فهذه دولة لبنان التي عقدت
اجتمـاعات مباشـرة مع الوفد االسـرائيلي أليام عـديدة بشـأن حدودها البـحرية قبل
اسبوع  وان هـذه االجتمـاعات ستسـتأنف مسـتقبالً وان عالقـات اسرائيل مع دولة
ـا يـرتـبه التـطـبـيع وال نـسهب فـي عالقات اسـرائـيل مع جـمـيع الدول تـونس اكثـر 
ا فـيـهـا عالقـات اسرائـيل مع  دولـة فـلـسـط ذاتـهـا الـتي تـفـوق عالقات الـعـربـيـة 
الدول العـربية جـميعـاً مع اسرائيـل والسؤال هل سـيصدر هـذا القرار من اجلـامعة
الـعربـية.  وكـعادتـهم في مـثل هــــــذه الـقرارت يـبدأون بـاالشادة بـدولة فـلسـط ثم
يـتولى الـقرار فـتح  اجملال امــــــام العالقـات العـربيـة االسرائـيلـية حـول التطــــــبيع
بـأن تـــــــتـرك احلــريـة لــكل دولـة عــربـيــة احلق في الــتـطــبـيع مع
اسـرائـيل ام ستـكـون هــــــنالك دولـة عـربـية اخـرى سـتـعلن
تـطـبيـعـها مع اسـرائـيل بعـد أيـام ولكن من هـي هذه الـدولة
الـعـربــــــــيـة ومـتى يصـدر قـرار اجلـامعـة الـعربـيـة هذا !?

مجرد سؤال واقعي ?
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شعار هيئة احلج والعمرة

األجـــهـــزة األمــــنـــيـــة وبــــدعم الـــقـــوة
الـسـانـدة).وضـبـطت الــهـيـئـة الـعـامـة
واد للـكمارك (4) شاحـنات مـحمـلة 
مـخـالـفـة عـنــد مـداخل مـديـريـة كـمـرك
نطـقة الـشمـالية ,مشيـرة الى احالة ا
الــشـــاحــنـــات الى الــقـــضــاء ألتـــخــاذ

األجراءات القانونية بحقها.



الـرائـدة في جتــارة الـشـاي. ولـفـتـرة
طــويــلــة من الـزمـن اشـتــهــر الــشـاي
ستـورد من آسيا األسود (األحمـر) ا
بــاسـم "الــشــاي الـــروسي" إذ كــانت
الـــقـــوافل تـــنـــقـــلـه من روســـيـــا إلى
أوروبــا.وحتـســنت صـنــاعـة الــشـاي
فــشـهــدت ازدهـاراً مــهــمـاً في الــقـرن
الــتــاسـع عــشــر مع مــصــنع الــشــاي
ـعروف توماس لـيبتون اإلجنليزي ا
الــذي تــفـ في مــزج أنــواع الــشـاي
وطـــــــرحـه في األســـــــواق في عـــــــلب

موضبة جاهزة.
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ــوســوعـة أمــا الــعــرب فــقــد ذكــرت ا
ـيـة مـا يـشيـر إلى أن الـعـربـيـة الـعـا
الــشــاي لم يُــعـرف عــنــد الــعـرب في
عــــصـــر اجلـــاهـــلـــيـــة وال في صـــدر
اإلسالم وال في الــعـصــر األمـوي وال
ا جاء شربه بعد هذا العباسي ور
التـاريخ حيث ال يـوجد تـاريخ محدد
ـنـطـقـة لـدخـول الـشـاي وشـربه في ا
الــعــربــيــة وفي الــعــراق خــصــوصـاً
شروبات وأكثرها ليكون من أشهر ا
شـعـبـيـة واصـبح يـتـررد في االغـاني
مــثل االغــنـيــة الـعــراقــيـة الــشـهــيـرة
ن (خــدري الـــشــاي خــدريـه جــاني ا
اخـدره) واغـنيـة (عـلى الـشـاي عـيني

على الشاي).

مــهـمــاً يـقـتــصـر بــيـعه عــلى األمـاكن
اخملــصــصــة لــبــيع الــعــقــاقــيــر ومع
الـــوقـت تـــوسع نـــطـــاق اســـتـــخــدام
الــشــاي. ولم يــعــد دواءً فــحــسب بل
ـتـرفون حتـول إلى شراب يـعـتـمده ا
مع بـــدء اســتــيـــراد الــشــاي األســود
(األحـمـر) وهـكــذا انـضم الـشـاي إلى
ـشـروبـات الـبـاهـظـة مع مـجـمـوعــة ا
الـقهـوة والـشوكالتـه.ويتـابع الـشاي
رحلـته الطـويلة فـينـتقل من هـولندا
ـانـيا. لـيحط الـرحـال في إنكـلـترا وأ
ضي سـبعون عـاماً حـتى يقرر وال 
اإلجنــلــيــز تــأســيـس شــركــة الــهــنـد
الشـرقـية فـتـكون

www.azzaman.com
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أطـلع  محـافظ صالح الـدين عـمـار جـبر
تـقدمة في خليـل على مراحل االجنـاز ا
مــسـتــشــفى تـكــريت الـتــعــلـيــمي الـتي
ســتــوفـــر خــدمــات مـــهــمــة فـي جــمــيع
عاناة االختصاصات الطبية للحد من ا
ـتـراكـمــة لالهـالي رافـضـا اسـتـخـدام ا
سـتـشفى قـبل اجنـازها بعـض اقسـام ا
بــالــكـامـل حـسـب االتـفــاق مع الــشــركـة

نفذة.  ا
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ووجه احملـافـظ ادارة صـحـة احملــافـظـة
الك اخلــاص لـلــمـســتـشـفى بــتـهـيــئـة ا
ـوقـعـيه و الـتـعـرف ـعـايـشه ا لـغـرض ا
ـسـتـشـفى عـلى كل أجــنـحـة و أقـســام ا
سـتخدمـة فيها و واألجهزة احلـديثة ا
ـوارد الفنية و البشرية متابعة تعزيز ا
بـالـتــنـسـيق مع وزارة الــصـحـة لـتـكـون
ـعـاجلة سـتـشفى نـقـلة نـوعـية  هـذه ا

ي للتسوق مزارع الشاي .. رفد عا

الفـئـات الـهشّـة الـتي تـعاني حـرمـانا
متـعـدد األبعـاد (الـتعـليـم والتـوظيف
ـالي).وال تــشـكل والـصــحـة واألمـن ا
اجلائـحـة الـسبب الـوحـيـد في األزمة
االقـــتــــصـــاديـــة الــــتي يــــعـــيــــشـــهـــا
الـعــراقـيــون إذ أدى انـهـيــار أسـعـار
ورد شـبه الوحيـد للدولة في النفط ا
ــــوظــــفــــ تــــأخـــــر صــــرف رواتب ا
ــــتــــقـــاعــــدين وخــــفض اإلنــــفـــاق وا
العام.وكان الـعراق قد فرض في أيار
غرامـة قدرها 50 ألف دينـار (حوالي
35 يورو) على سائـقي وسائل النقل
العـام واخلـاص وركابـهـا في حال لم
يلتـزموا وضع الـكمامـة لكن اإلجراء
لـم يــطـــبق بــصـــرامــة. ويـــســتـــبــعــد
ـسـؤولــون اتـخـاذ تـدابــيـر جـديـدة ا
وتـكتـفي الـدولة بـبـذل جـهود تـوعـية
ــــؤســــســــات ــــواطــــنــــ وا وحـثّ ا
الـتـجـاريـة عـلى احـتـرام الـتـوصـيـات
ـطارات ـة. ولم يـنـجح غـلق ا الـصحـيّ
واحلـدودالـبـريـة مع إيـران والـكـويت
وتــقــيــيــد احلــركــة بــ احملــافــظـات
وفـرض حـظـر جتـول صـارم ب آذار
وتمـوز في عـكس مـنحـنى اإلصـابات

خالل تلك الفترة. 
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وبلغ تفشي الـوباء ذروته في العراق
في نهاية أيلول بـتسجيل أكثر من 5
آالف إصـــابـــة خـالل يـــوم واحـــد. ثم
تـــراجع عــدد اإلصـــابــات الـــيــومـــيــة
تـدريــجـا لــيـســتـقــر حتت نـصف ذلك

العدد على امتداد تشرين الثاني. 
وأحـــصى الـــعــراق حـــتى 6 كـــانــون
األول 564,200 إصـــابــة بـــكـــورونــا
بــــيـــنــــهـــا 12432 وفـــاة فـي أعـــلى

نطقة العربية.  حصيلة با
وشــهـــدت الــبالد نـــقــصـــا في تــوفــر
الـــكــــمـــامـــات خـالل األشـــهـــر األولى
لتفشي كوفيد-19  أرجعه فراس إلى
تـأخـر وصـول الـشـحـنات مـن الـص
وغياب مصـادر تزود أخرى.ووفقا له

ثــمــة ســبـب آخــر مــهم وهــو إقــبــال
ــتـظــاهــرين ضـد احلــكــومـة بــدايـة ا
العام على الـكمامـات.ويقول إنه على
غـــرار آخـــرين "كـــنت أحـــمـل مـــئــات
الـــكــمـــامـــات وأوزعــهـــا" في ســـاحــة
الـــتــحـــريـــر بــبـــغــداد لـــلــوقـــايــة من
الفـيـروس وكذلك تـخـفيف أثـر قـنابل
ــــســــيل لــــلــــدمــــوع الــــتي الــــغــــاز ا
استـعـمـلتـهـا قوات األمـن بكـثـافة.من
جهـته أشـار زمـيله الـصـيدلي مـحـمد
ماجد (23 عاما) أن كثيرا من التجار
استـغلوا حـينـها ارتـفاع الـطلب على
حــــســـاب الـــعــــرض وزادوا أســـعـــار
وســائـل الــوقــايـــة لــتـــصل أضــعــاف
أثمـانهـا احلالـية.لـكن توفـرت كمـيات
ـطـهرات مع كـافيـة من الـكـمـامـات وا

بغداد (أ ف ب) - حـرص العـراقيون
بــغــالــبــيــتــهم عــلى وضـع الــكــمــامـة
واســـتـــخـــدام وســائـل الـــوقــايـــة من
كورونـا خالل األشهـر األولى لتـفشي
ـــــرض رغم نـــــدرتـــــهــــا وارتـــــفــــاع ا
أسـعـارهـا لكـن التـزامـهم تـراجع في
األشـــهـــر األخــــيـــرة عـــلى وقع أزمـــة
اقـتـصــاديـة خـانـقــة غـيّـرت أولـويـات
الكثير منـهم.عند التجول في شوارع
بغداد يالحظ عدد األشخاص القليل
الذين يضعون كمامات رغم توافرها
بكميات كبيرة في الصيدليات وحتى
.في صـيـدلـية ـتـجولـ لـدى البـاعـة ا
ـنـطـقـة زيـونـة بـبـغـداد يـقـول أحد
الزبائن وهو عسـكري متقاعد رفض
ذكر اسمه "عنـدما أجتول مع زوجتي
واضـعـ كـمـامـة في الـطـريق يـنـظر
لـــنــا كــثـــيــرون كــأنـــنــا نــقـــوم بــأمــر
شرف خاطئ".من جهته يقول أحد ا

عــلى الـــصــيــدلــيــة نــافع فــراس (23
عاما) "نبيع الـكمامات بسعـر التكلفة
عدل ب تقريبـا" بسعر يـراوح في ا
1,5 يورو و2 يورو للعـلبة. ويضيف
اذج لألطـفال "نحـرص على تـوفيـر 
وأخرى بألوان زاهية لترغيب الناس
في وضعـهـا".مع ذلك تـراجع اإلقـبال
عـــلـى شـــراء الـــكـــمـــامـــات وســـوائل
التعقيم في الفترة األخيرة ما جعلها
تـتـكدس فـي زاوية واسـعـة من احملل
بانتـظار من يـشتريـها.ويفـسر فراس
األمر بـوجود "إحـسـاس عام بـتراجع
حدة الوبـاء أدى إلى إهمال" رغم أن
الـــفــايــروس مـــا زال يــودي بـــحــيــاة
عـشرات الـعـراقـي يـومـيـا (تراوحت
الوفيـات اليومـية ب 69 و24 خالل
تــشـــرين الــثــاني).وال يـــلــتــزم غــالب
زبـــائن هــذه الـــصــيـــدلــيــة بـــوســائل
الوقاية رغم وجود الفتات تشدد على
وضع الكمـامة وسائل تـعقيم لـليدين
عــنـد الــبـاب.ويــعـتــبــر الـصــيـدلي أن
اتـخاذ قـرار يـلـزم وضع الـكـمـامة في

كل األمـاكن الـعـامــة قـد يـكـبح تـفـشي
ـكـن لـلـدولـة أن الـفـيــروس لـكن "ال 
ــــنــــاطق تــــفــــرضه ال ســــيــــمــــا في ا
الـشعـبـيـة".بـدوره يـرى صاحـب محل
ـواد الـغــذائـيـة في ســامـر مـحـسن ا
حـــيــدر (44 عـــامـــا) أن اســتـــعـــمــال
وسائل الـوقاية "يـتطـلب امكـانيات ال
يـقدر عـلـيهـا الـفـقراء" خـصـوصا من
يعـيلـون عائالت كـبيـرة.ويؤكـد حيدر
ـــســألـــة تــعـــود إلى "تــغـــيّــر في أن ا
األولويـات" لـدى شـريحـة واسـعة من
الناس صار اهتمامهـما منصبا أكثر

على توفير لقمة العيش.
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ويـسـجل بـشــكل واضح الـتـزام أكـبـر
بوضع الكمـامة في مناطق الـطبقت
الـوسـطى والـثريـة مـقـارنـة بـاألحـياء
الـشـعـبـيــة في بـغـداد.وأفـاد مـسـؤول
كـبيـر في االحتـاد الـدولي جلـمـعـيات
الــصــلـيب األحــمــر والــهالل األحــمـر
وكــالـة فــرانس بــرس أن شــحــنـة من
200 ألف كمامـة وقفاز ال تـزال عالقة
في اجلـمــارك الـعـراقـيــة ويـواجـهـون

عراقيل إدارية للحصول عليها.
ـــســــؤول أن الــــشــــحــــنـــة وأوضـح ا
موجهة للـمقيمـ في مناطق يصعب
ــواد احلـــصــول فــيـــهــا عــلـى هــذه ا
واألطـــقم الـــتي تـــعـــمل فـــيـــهــا عـــلى
الــتـوعــيــة حــول الـفــيــروس وتـوزيع
سـاعـدات.وبسـبب تـداعيـات األزمة ا
الــصــحــيــة بـات 4,5 ماليـ عراقي
ـئــة من حتت خط الــفــقـر ( 11,7 بــا
الــــســـكــــان) وفق دراســــة حـــديــــثـــة
ــتــحــدة ــنــظــمــة األ ا مــشــتـــركــة 
لــلــطــفـولــة (يــونــيــسف) في الــعـراق
والـبـنـك الـدولي ومـبــادرة أكـسـفـورد
لـلــفـقـر والـتــنـمـيـة الــبـشـريـة ووزارة
التـخطيط الـعراقـية. فارتـفعت نـسبة
ئة العام الفقراء في البالد من 20 با
ـئـة حـالـيـا كـمـا 2018 إلى 31,7 بـا
ــئـة من الــسـكــان ضـمن صـار 42 بـا

بـــدء دول أخـــرى فـي تـــصـــنـــيـــعـــهــا
وتـــصــديـــرهــا خـــصــوصـــا تــركـــيــا
اجملـاورة عالوة عـلى انـتـاج كـمـيات
مـنــهـا مـحـلـيــا.وسـجـلت الــصـيـدلـيـة
ارتفـاعـا نسـبـيا في مـبـيعـات وسائل
الـوقايـة إثـر اسـتـئنـاف الـتـعـليم مع
"حــرص أولـيــاء األمــور عـلـى سالمـة

أبنائهم".
وأحـــيـــطت عـــودة نـــحـــو 10 مالي
تـلـمـيـذ لـلـمـدارس في نـهـايـة تـشـرين
الثـاني بـتـأخر ثالثـة أشـهـر بتـدابـير

وقائية صارمة .
ويـبـدو تـطـبـيق االجـراءات الـوقـائـية
ـؤسسـات الـتعـلـيمـيـة استـثـناءً في ا
إيــجــابــيــا.فـــقــد وضع كل الــتالمــيــذ
والـطاقم الـتـعـليـمي كـمـامات في أول

أيـام الــدراسـة مع الــتـزام الـتــبـاعـد.
ويتم التدريس حضوريا يوما واحدا
بـاألسـبـوع وعـبـر االنـترنـت في بـقـية

األيام. 
مـع ذلك تــــوجــــد تــــســــاؤالت حــــول
إمكانـية احلفـاظ على مسـتوى وقاية
عال مع تـقدم الـعام الـدراسي وزيادة
ــؤســســات حــضــور الــتالمــيــذ في ا

التربوية.
في األثناء قـالت السلـطات العـراقية
إنـهــا تـعــمل عـلـى ضـمـان حــصـة من
ـــضـــادة لــــكـــورونـــا الــــلـــقـــاحــــات ا
ـواطـنـ وتـوزيـعـهـا مــجـانـا عـلى ا

لـكـنهـا لن تـقـدم عـلى شـراء أي مـنـها
ــنــظــمــات حــتـى تــعــتــمــده إحـــدى ا

الصحية الدولية.

uÝ‚∫ متسوقون بكمامات في سوق شعبي 
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مختلف األمراض في صالح الدين. كما
أطلع عـلى مسـتوى اخلـدمات الـصحـية
الــتي يــقـدمــهــا مـســتـشــفى بــلـد الــعـام
لـــــلــــمــــواطــــنـــــ مــــقــــارنـــــة بــــحــــجم
ـوارد البشرية الية وا التخصيـصات ا
وأستمع مـحافظ صالح الـدين من مدير
ـسـتــشـفى الى شــرح عن واقع الـعـمل ا
ومـعــوقـاته فـيـمــا أبـدى عـدم رضـاه عن
طــبـيـعــة الـتـجــهـيـزات و نــوع الـرعـايـة
الصـحيـة موجهـاً بتـقد كـشوفات عن
ـالية و نـتائجـها على نـوعية النفـقات ا
ريض . اخلدمات التي يحصل عليها ا
وأكـــدت الـشــركـة الـعــامـة لــلـصــنـاعـات
الكهربائية وااللـكترونية إحدى شركات
ــعــادن اســتــمـرار وزارة الــصــنــاعـة وا
مـعمـل إنـتــاج األوكسـجـيـن الـطبـي في
ــصــابــيح الــتــابع لــلــشــركــة مــصــنع ا
بالتجهيز اليومي للمستشفيات بسائل
وغـاز األوكــسـجــ الـطـبـي إضـافـة إلى

ـواطــنـيـن . وقـــال مـديـر عـام جتـهــيـز ا
الـشـركة سـفـيــان فــوزي اجلـبـوري  في
تــصـــريح لــلـــمــكـــتب اإلعالمـي تــلـــقــته
(الـزمــان) امس ان (الـكــمـيــات اجملـهـزة
الى مـــســـتــــشـــفـــيـــات صـــحـــة الـــكـــرخ
والرصافة للفترة من 30 تشرين الثاني
ولغـايــة ٥ كـانون األول اجلـاري) بـلغت
5253أســـطـــوانـــة غــــاز األوكـــســـجـــ
و22000 لــتــر مـن ســائل األوكــســجــ
الطبي).مـشيراً الى انه ( الـبدء فعـلياً
بــــتــــأهــــيل خط آخــــر إلنــــتــــاج ســــائل
األوكسـج الـطبي والـذي كان مـتوقـفاً
لـفـتـرة طــويـلـة لـغـرض زيـادة الـطـاقـات
اإلنتاجـية لألوكسـج الطـبي وتشغيل
األيـــدي الــعـــامـــلـــة) مـــشـــدداً عـــلى ان
(الشـركـة حتـرص على سالمـة كـوادرها
ومواصـلة اجلهـود لدعم وزارة الـصحة
سـتشـفـيات في بـغداد وتلـبـية حـاجـة ا

واحملافظات) .
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لـلـوظيـفـة الـعـامـة دوراً هـاماً واسـاسـيـاً في بـنـاء الـدولة احلـديـثـة إذ أن الـعـنـصر
ـادي لـوحده غـيـر كافٍ لـقـيام مـؤسـسات الـدولة بـأعـمالـهـا اخلدمـيـة إذ البد من ا
ـادي حيث ال تـقـتصـر غايـتهـا على أداء تـظافـر الـعنـصر الـبشـري مع الـعنـصر ا
ـرافق العـامة بل تتـعداهـا إلى ماهـو اكبر من ذلك اال اإلعمـال الالزمة لـتسيـير ا
نـفعـة العـامة وهـذا يتـطلب كـفاءة األجـهزة اإلداريـة العـاملـة ضمن وهي حتقـيق ا
اجلهـاز التنفـيذي حيث تـعتمـد كفاءة اإلدارة  في إداء واجـباتهـا إجتاه مواطـنيها
ـسـؤولـيـة فـمن خاللـهم تـعـمل الـدولـة على عـلى كـفـاءة موظـفـيـهـا وإحـسـاسهـم با
النهوض بتقد افضل اخلدمات وفي مختلف اجملاالت حتقيقاً للصالح العام.  
ـوظفـ لـشـغل الـوظائف لـذلك فـقد أولـت القـوانـ الـوظيـفـيـة مـوضوع اخـتـيـار ا
ـومـة الــعـمل الـوظــيـقي والـذي من الـعــامـة أهـمــيـة خـاصـة ضــمـانـاً ألنـتــظـام ود

رافق العامة بانتظام واطراد. فترض ان يُقدم افضل اخلدمات لتسيير ا ا
وهنـا كان لزاماً عـلى الدولة ان تـوظف الطاقـات الفعـالة خلدمة اجملـتمع ولعل من
ت وتـرعـرعت في عـصر ـثـقـفة والـتي  اهم هـذه الـطـاقات هي الـفـئـة الشـبـابـية ا
ية في التكـنلوجـيا احلديـثة والتي تـعمل على تـوظيف قابـلياتـهم العلـمية واألكـاد
تطـوير الـعمل اإلداري من خالل رسم مـستـقبل الـبلـد وفق رؤى حديـثة ومـتطورة
ـتعـصبـة في العـمل الوظـيفي والـذي جتعل مـنه كوسـيلة بعيـداً عن الكالسـيكـية ا

واطنيها. هرمه في تقد خدماتها 
ـثـقف هي من اهم الـشـرائح التي ا الشك فـيه ان شـريـحة الـشـبـاب الواعي ا و
ـستقـبل بأفـكارها تبني عـليـها الدولـة امالهـا وتعـلق عليـها طـموحاتـها في رسم ا
التنـموية واألستراتـيجية الهادفـة والتي تساهم بشـكل او بأخر في احداث تطوراً
في مجاالت احلـياة اخملتلـفة السيما األقـتصادية والثـقافية والـعلمية واألجـتماعية
تلكونه من طاقـات عالية للتفـاعل والتغير فالوظـائف احلكومية اليوم ا  وغيرهـا 
وفي اغلب مـؤسسات الدولة اعتمدت وبشكل كبـير على موظفيها من الشباب في
إدارة الـعـديد من دوائـرها والـتي اسـتطـاعت ان تنـهض بـها لـكونـهـا الفـئة األكـثر

حــيــويـــة والــقــادرة عــلى األصـالح وخــلق حــالــة الـــتــنــمــيــة
ـســتـدامـة في الــدولـة وتـطــويـر الـعــمل األداري بـشـكل ا
يخـلق حالـة من الرضـا لدى مـواطنـيهـا والذي سـيؤدي
حتـمـاً الى االستـقـرار اجملتـمـعي وهـو مبـتـغى السـلـطة

التنفيذية حتقيقاً للمــــصلحة العامة.

{ لواء دكتور
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فوجـئت بـيوم 15 كـانون االول بـانه
ي لـلـشـاي في حـ كـان الـيـوم الـعـا
ي يــوم 21 ايـــار هـــو الـــيـــوم الــعـــا

تحدة. للشاي حسب اال ا
ولـدى الــبـحث وجــدت ان اجلـمــعـيـة
تـحدة أعـلنت أن يوم العـامة لال ا
يـا لـلـشاي. 21 أيـار/مايـو يـومـا عـا
وقـد ارادت بـذلك  تـعـزيـز اإلجـراءات
لــتـنـفــيـذ األنـشــطـة الـداعــمـة إلنـتـاج
الـــشـــاي واســـتــــهالكه عــــلى نـــحـــو
مــســتــدام وإذكـاء الــوعي بــأهــمــيـة

الشاي في مكافحة اجلوع والفقر.
ــنـتـجــة لـلـشـاي لـكـن بـعض الـدول ا
حتتفل مـنذ عام 2005 بيوم لـلشاي
سنويا في مثل هذا اليوم 15 كانون
االول ديـــســـمـــبـــر. ومن هـــذه الــدول
ـــنـــتـــجــــة لـــلـــشـــاي بــــنـــغالديش ا
ســـريـالنـــكــــا نـــيـــبــــال فـــيــــتـــنـــام
إندونيـسيا كيـنيا مالوي مـاليزيا

أوغندا الهند وتنزانيا
U½Ë—u  s  W¹U Ë ÍUA «

والــشـــاي كــمــا هــو مــعــلــوم اصــبح
ـفــضل لــدى الـكـثــيـر من ــشـروب ا ا
شروبات شعوب العالم  وهو أكثر ا

اء. استهالكا في العالم بعد ا
وبعد انتشار وباء كورونا في العالم
 اوصى بـعض االطـبـاء  بـان الـشـاي
كن ان يـساهم مـساهـمة فـعالة في
حتـــــصـــــ اجلــــــسم حملــــــاربـــــة كل
ــا فـيـهـا الـفــيـروسـات واألمـراض 

نتشر في العالم أجمع. كورونا ا
بــعض اخملـتــصــ يـشــجـعــون عـلى
تــنــاول شــاي األعــشــاب في تــعــزيــز
نـاعي مـا يسـاهم بالـتالي اجلهـاز ا
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في الوقاية من فيروس كورونا
وقال البعض ان الـشاي االسود اكثر
فــائــدة في الــوقــايـة مـن كـورونــا في
ح قـال اخـرون ان الشـاي االخـضر
Poly- الـــذي يــحـــتــوي عـــلى مــركب
ــحـاربــة مـخــتـلف phenols كــفـيل 
البـكتـيريـا واإللتـهابـات التي تـصيب
اجلـسم. بـالــتـالي شـرب هـذا الـشـاي
يـساعـد في الـوقـاية من الـفـيـروسات
القوية مـثل كورونا وفي كل االحوال
فـان شـرب الــشـاي اصـبح عـادة لـدى
الـكثـيـر من الشـعـوب ومـنهـا الـشعب

العراقي.
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ويُـعتـقـد أن استـهالك الـشـاي بدأ في
ار شـمال شـرق الـهنـد وشـمال مـيـا
ــكـان وجــنــوب غـرب الــصــ لــكن ا
احملـدد لـنـمـو الـنـبـات ألول مـرة غـيـر
مــعــروف. إال أن هــنــاك أدلـة عــلى أن
الشاي بدأ استـهالكه في الص قبل

5000 عام.
يشكل إنتاج الشاي وجتهيزه وسيلة
ـاليـــ األســـر في عــــيش رئـــيـــســـة 
الــبـــلــدان الـــنــامـــيــة ومـــصــدر رزق
أسـاسي لـلـمالين من األسـر الـفـقـيـرة

وا. التي تعيش في البلدان األقل 
وتــشــكل صــنــاعــة الــشــاي مــصـدرا
رئيسيا للدخل ولعائدات الصادرات
في بعـض البـلدان األشـد فـقرا كـما
أنـهـا تتـيح فـرص عـمل بـاعـتـبـارها
ـناطق قـطاعـا كـثـيف الـعمـالـة في ا
النـائيـة واحملرومـة اقتـصاديـا على
وجه اخلـصـوص. ولـلـشـاي دور هـام
في التنـمية الريـفية واحلـد من الفقر

وحتـقيق األمن الـغـذائي في الـبـلدان
النامية بـوصفه أحد أبرز احملاصيل
ذات الـــعــائــد الــنــقـــدي. لــكن بــعض
ـنـتـجـة لـلـشـاي حتـتـفل مـنذ الـدول ا
عام 2005 بيـوم لـلـشاي سـنـويا في

15 كانون االول ديسمبر. 
ـنـــــتـجــة لـلـشـاي ومن هـذه الــدول ا
بـــنـــغالديش ســـريالنـــكـــا نــيـــبــال
فـيــتــنــام إنـدونــيـــــــســيـا كــيــنــيـا
مالوي مــالــيــزيــا أوغــنــدا الــهــنــد

وتـــــنزانيا.
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أول من زرع واســتــخــدم الـشــاي هم
الـــصــيـــنـــيـــون وتـــذكـــر الـــروايــات
Shen- لـك شيـنوق الصـيـنيـة بـأن ا
nong كـان مغـرمـاً بـرعايـة األعـشاب
وجمعـها والـتداوي بهـا وكان يحب
اء الساخن بـعد غليانه وقد شرب ا
تــــــرك بـــــعـض أوراق الــــــشــــــاي في
ـصـادفـة حـملـت الريح احلـديـقة وبـا
ورقـــة من الـــشــاي اجلـــاف إلى قــدح
ــــاء الــــســــاخـن الــــذي اعــــتــــاد ان ا
يـحـتـسـيه وهـو جـالس في احلـديـقة
ـــاء كــــنـــوع مـن أنـــواع الـــعـالج بـــا
اء فـتذوق لك تـغـير لـون ا فالحظ ا
ــنــقــوع واســتــســاغ طـعــمه طــعم ا
ودأب عـــلى تــنـــاوله هـــو ومــن في
مــعـيــته مــا أشـاع اســتــخـدامه في

الـــص وخارجها.
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ولم يــنــتــشـر ويــصــبح مــعــروفـاً في
الــعـالم إال في الــقـرن الــسـابع عــشـر
وما بعـده وقد كانت أول شـحنة من
الــشــاي قــد وصـلـت أوروبـا فـي عـام
1610 وهــــو أول عـــهــــد األوربـــيـــ
بــالـشــاي في  الــقـرن الــسـابع عــشـر
أحضـر الهولـنديـون الشـاي األخضر
ألول مـــرة إلـى هـــذه الـــقـــارة. وكـــان
الــشــاي يــعــتــبــر في ذاك الــوقت من
واد الـغـذائيـة البـاهـظة فـكان دواءً ا

محافظ صالح الدين يتفقد مؤسسات صحية في تكريت
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بغداد

نبض القلم
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عبـارة ظلت عالـقة في الـذهن منـذ الصـغر .. منـذ أن عرفت أقـدامنـا طريـقها الى
ـكتـبـة الـعـامة) فـي مديـنـتـنـا التي  تـغـفـو عـلى نـهر دجـلـة  اخلـالـد  وهي تطل (ا
ـقراطيـة تعني بنـاها األنـيق  وحديقـتهـا الغنـاء على جـانب جميل مـنه  .. (الد
حـكم الـشـعب لــلـشـعب ..) أو بـعــبـارة أخـرى (الـشـعـب يـحـكم نـفــسه بـنـفـسه) 
وعرفـنا من القـراءة أصلـها االغـريقي ومـعنـاها في لـغتـهم من دمج  كلـمتـ هما

وس) وتعني الشعب و (كريتوس) وتعني السلطة .. أي سلطة الشعب .. (د
ارس الشعب اليوم سلطته على نفسه فعال .. ? فهل 

ارسـها فرد ـقراطيـة  وبعـكسه تكـون الدكتـاتوريـة التي  - ذلك هو جـوهر الد
أو مجموعة ..

إذا كان اجلواب بنعم  فهذا يعني :
أن مـا يـعـيـشـه  الـشـعب من حـالـة تـقـدم أو تــخـلف أو مـصـادرة حق من حـقـوقه
قراطيـة عن هدفها يتحـمله هو نـفسه  وعليه أن يـلوم نفسـه إذا ما انحرفت الـد

و مسارها الصحيح ..
ارس هذه الـسلـطة بصـورة مبـاشرة باسـتثـناء حاالت مـعيـنة مثل - الشـعب ال 
تـعذر الـيوم  جـمع الشـعب بهـذه الكـثافـة السـكانـية االسـتفـتاء الـعـام  النه من ا
دن  أو حتى قسم منه  في مكان واحد  إضافة العالية  والتوسع الكبير في ا
ـعــلــومـات الى إن هــنـاك قــضــايـا  تــتــطـلب الــســرعـة والــدقــة واالخـتــصــاص وا
واطن أو ؤهالت والـسرية   وهي أمور قد ال تتوفـر عند جميع ا التـفصيلية وا

بدرجات متفاوتة ..
 لذلك ..

ثـل عنه ارسة سـلطـته  بصورة غـير مبـاشرة من خالل  ذهب الشـعب الى  
دة زمنية قـراطية التمثيلية) وهي محددة  ينتـخبهم في عملية  يطلق عليها (الد

معينة لضمان تداول السلطة سلميا وعدم إحتكارها من قبل مجموعة ثابتة ..
ولهذا أيضا ..

ان تناسب واجباته . وضعت شروط ومواصفات للمرشح للبر
ـقراطية  ليست واحدة وإن كـانت جميع  التجارب فـيها حتمل اسمها ..  - الد
فــتـجـربـة الــغـرب وامـريـكــا  مـثال هي غـيــر جتـربـة الــعـالم الـثـالـث  ويـظـهـر ذلك
ـان بــوضـوح من خالل طــبـيــعـة احلـكم والــعالقـة بــ الـســلـطـة والــشـعب والــبـر
وانـعـكــاسـهـا عــلى وضع الـبالد ومــسـتـوى تــطـورهـا  الن كـل حـزب يـحـاول أن
يـكـسب االصـوات من خالل مـا يـقـدمـه من اجنـازات وخـدمـات لـلـفـرد واجلـمـاعة

والبالد ..
ومع هذا االختالف والتباين في التجارب ..

قراطية  حلد االن هي النظام االفضل من ب كل االنظمة االخرى   النها فالـد
تمثل رأي االغلبية من الشعب ..

فكـرون  وتطرقوا لـها بالتفـصيل منهـا ما يتعلق  لكن هنـاك مالحظات تنـبه لها ا
بدا االغـلبية  نفسه اذ انهـا ليست ثابتة  بل  متـغيرة .. حيث حتاول االقلية أن
ـرة الـقـادمــة ولـذلك تـعـمل عـلـى كـسب أكـبـر عـدد من تـكـون هي األغـلـبــيـة  في ا
االصوات حـتى وإن إقـتـضى االمـر وضع الـعـراقيل  وتـضـخـيم االخـطـاء وتوجه
االنتـقادات الى االكثرية التي فازت  لتحل محلها  واذا ما تمكنت من ذلك يكون
وقف  الـذي على اساسه  اخـتيـار االغلـبية قـد تغـير فـيصبح صـائبـا ما كان ا
ن واقف  وتـتغيـر احلقائق تـبعا  ـاضية  وهـكذا تتـبدل ا رة ا غيـر صائب  في ا

يحصل على االكثرية .. وهذه احدى افرازات التنافس السلبية .
وهـكـذا تـكـون الـبالد في دوامـة صـراع  بـ االحـزاب ال تـنـتـهي  واراء مـتـغـيرة
ـواطن وتـضيع احلـقـيقـة بـ االراء اخملـتلـفـة وتعم تـنـعكس سـلـبـا على الـوطن وا
الفـوضى  .. وتتـحول االحـزاب هـنا الى احـزاب بنـاء نفـسـها ولـيس  بنـاء الوطن
ـقراطـيـة سـتارا لـتـحقـيق اغـراضـها ويـكون الـصـراع هـو طابـعـهـا  وتكـون الـد

اخلاصة  ..
ــشــاركــة فـي االنــتــخــابــات تــصــبح - وعــنــدمــا تـــغــيب أكــثــريــة الــشـــعب عن ا
ـقراطـية  ال تـمثل االغـلبـية بل االقـليـة ..  أي انهـا تمـثل  ذلك العـدد  القـليل الد

الذي شارك في االنتخابات ..
انيـة  قد حتصل قراطـية البـر نـظرون واحمللـلون  الى انه في الـد -كمـا اشار ا
ازدواجيـة في التـمثـيل عـند الـنائب الـذي يشـارك في االنـتخـابات بـاسم حزب أو
ضـمن قـائـمة انـتـخـابيـة .. فـهـو ملـزم  بـالـرجوع الى احلـزب في الـتـصـويت على
قـضـايـا مـوضع خالف أو تـبـاين بـاالراء بـ االحـزاب  وان كـان له  رأي اخـر 
ان ..أي ان الشـعب يكون غـائبا ـثله في البـر فهـو لم يرجع  الى الشـعب الذي 
ـان  وال يتـذكره  اال في وقت االنـتخـابات .. فـتكون عنـد هذا الـنائب داخل الـبر

العالقة معه موسمية ومصلحية ..
ثل وتـظـهر هـذه احلـالة بـصـورة أكبـر وأخـطر عـنـدما يـكـون منـتـميـا الى حـزب 
االغلبية  وتقوم بتشكيل احلكومة  فيكون  النائب ملزما  أو مضطرا للدفاع عن
قرارات احلـكومة حـتى وان لم يكن مـقتـنعـا بهـا وعليـها  مالحـظات جـوهرية  أو
تتـعارض مع  مـصلـحـة الشـعب أو شريـحـة منه وبـالتـالي يـضعف دوره الـرقابي

على السلطة التنفيذية .
قـراطية  وجتـاربها -تلك مالحـظات  سريـعة تعـيدنـا الى البدايـة الى جوهـر الد
ـقـراطيـة  والـناطق ـا في ذلك في الـغـرب وامريـكـا التي تـدعي انـها راعـيـة الد
ـمارسـات هل هي حكم الـشعب أم باسـمهـا  ..  ونعـرف من خالل  الـتجـربة  وا
صاحلهـا  وكوسيلة لـلبقاء في احلكم .. وهل احلزب .. وهل تـستغلهـا االحزاب 
ـشاكل وتـضخم في كثـرة االحزاب فـائدة لـلبـالد  وظاهـرة صحـية أم تـزيد في ا

ؤسسات وتستنزاف الثروات وتزيد من  حدة اخلالفات ..? ا
قراطية اخرى .. تلك وغيرها اسئلة سنتناولها في ومضات د

ـقـراطـيـة هي الـنـظـام ـفـــكـرون  تـبـــقى الـد الحـظـات الـتي يـطـرحـهـا ا ورغم  ا
ـثل الشـعب  ويــــعـبر عن رأيه من خالل االفـضل  النه 

ثليه .
00000000000000000
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لو امـطرت  السماء حريـة لرأيت بعض العبـيد يحملون
ظالت  (افالطون) .. ا
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إذا كان شـعب كردستان العراق  انتفض نتيجة استحقاقات الرواتب واإلهمال
واجلوع وتـردي اخلدمات العامة  فأن األسباب تـكمن في صعود طبقات موالية
للـسلطة  ونـزول عامة اجلمـاهير الـشعبيـة الى حالة من الـتردي  هو ذاته الذي
جرى ويـجري في عـمـوم محـافـظات الـعراق  ويـخـطأ من يـضن أو يـتصـور بأن
ا في واقع وإ ركز حسب  الذي حـدث في كردستان سببه تـأخر الرواتب من ا
احلـال هو نـتـيجـة سيـاسات خـاطئـة يقـودها  اشـخـاص تلـذذت للـسلـطة ونـسيت

حقوق الناس .
تـابعون يدركـون إن ماحتقق من مـنجزات خدمـية وبنـيوية واقتـصادية حتسب  ا
نـجز لم يتحقق إلقليـم كردستان على اخـتالف منابرهـا السياسيـة  ومثل هذا ا
في عمـوم مناطق ومحافظات العراق خـاصة الوسط واجلنوب ولم يتعرف الناس
ـفسـدين وكـثـيـر من الزائـرين الـعـراقـي من عـلى األسـبـاب ولم تتـم محـاسـبـة ا
احملافظـات اجلنـوبيـة والوسطى والـغربـية لشـمال الـعراق يـشعرون بـالزهـو لتلك
احملافظـات في كردستان العراق واخليـبة واحلسرة على محافـظالتهم ومناطقهم
ـناطق  هـذا الوضع ان هم من قـادة تلك ا رغم الذي يـقود رئـاسة الـدولـة والبـر
ــنــعـنــا من اإلشــارة الى إن مــاجــرى في كـردســتــان الــعـراق من تــظــاهـرات ال
ومـصـادمات ودمـاء واتهـامات جـزافـية وسـجنـاء وتقـييـد لـلحـريات هـو ذاته الذي
ـا يؤكـد بـان الـنتـيـجة نـاطق الـغـربيـة   جـرى في بـغداد والـوسط واجلـنـوب وا

لنفس األسباب .
ـقـراطيـات  وعـنـدما يـثـور الـشـعب بسـبب الـفـساد سـلـطات تـتـحـدث باسم الـد
ـوارد واألجـهـزة والسـلـطات  واجلـوع وسـيطـرة االقـطـاعيـات الـسيـاسـيـة على ا
ـالية واالقتصادية حكم األغلبية في البالد وعندمـا يصبح للمافيات السياسية وا
 يـتـهم الـثائـرون من إنـهم ادواة تـخـريب ومنـدسـ وعـمالء لـدول خارجـيـة  هو

بالضبط ماكان يجري قبل الغزو األمريكي للعراق عام .. 2003
اإلنــتــفـاضــة أو حــركـة االحــتـجــاج والــرفض في اإلقــلـيـم هي ذاتـهــا في بــغـداد
والنـاصرية والنجف وبقيـة احملافظات  احتجاجـات وثورات ضد أنظمة فاسدة
ـرتـشـ واالنـتهـازيـ واالصـحـاب علـى مصـالح اجلـمـاهـير وسـيـاسـات غلـبت ا
والشـعب  وحتـولت الـبالد إذكـان ذلك في كـردسـتان الـعـراق أو في مـحـافـظات

ستفيدة من اقطاعيات السلطة . الناصرية ونينوى واحللة  الى اجلماعات ا
ليس مقـبوال قطـعيا اتـهام الشبـاب واحلماهـير الثائـرة من إنها تـتحرك على وفق
ـاذا لم يقـال إن من يـحركـهـا هو الـظلـم السـياسي اجـنـدات محـليـة وخـارجيـة  
اذا لم يقال أين ذهبت لالحزاب والـكيانات واجلوع واحلاجة للحياة السلمية   
ـطـارات ومـجاالت الـنـفع العـام االخـرى  كانت موارد الـنـفط ومنـافـذ احلدود وا
النـاس في كردستـان أو العـراق عمومـا تنـتظر بـعد الغـزو وإقامـة حكم األحزاب
والـكـيانـات السـيـاسيـة أن تنـعم بـخيـرات البـالد  ولكن الـنتـيـجة عـبرت عن ذات

األسباب .
اليسعـنا كمواطنـ عراقي إال التـظامن مع شعب كردستـان الثائر مثـلما عبرنا
ـوصل واحلـلة عن تـظـامـنـنـا مع شـعب بـغـداد والـنـاصـريـة والـنجـف وتـكريـت وا
والـديوانـيـة وبـاقي مـحـافـظـات ومدن الـعـراق  فـاالنـتـفـاضـة واحدة بـتـعـبـيـراتـها

وأهدافها ومشروعها الوطني . 
نع التجوال  فهي عنوان حلركة شعبية مطالبة وإذاهدأت  بـقوة الرصاص أو 
ا تمتلكه البلدان األخرى وهي تلك الكثير  باحلقـوق واخلبز واحلياة في بلد 
قـابـلـة للـتـجـدد  فـلـتـتـذكـر تـلك األحـزاب عـنـدمـا كـانت تـخوض نـضـاال من اجل
احلـريـة ويطـلق عـلـيهـا الـرصـاص أو تضـرب بـالهـراوات وتـزج بـالسـجـون كانت
توصف ذلك الـنظام باالرهابي والـدكتاتوري واجلـائر  فماذا تقـول إذن جماهير

السليمانية ودهوك واربيل وبغداد والناصرية عن هذا النظام  .
 إن احلديث والـتصريحات عن أسباب ذلك الذي حدث في مناطق كردستان هو
ـغـالـطـات فـإين تـذهب تـأخـيـر الـرواتب من بـغـداد  فـيه الـكـثـيـر من الـتـجـني وا
اذا نـافع احلدوديـة واجملـاالت األخرى  وإذا كـان االمر كـذلك  موارد الـنـفط وا
لم تــصـبح مـوارد الــنـفط في كــردسـتـان مــثـلـهـا مــثل الـبــصـرة وتـتـحــمل الـدولـة
االحتاديـة مسـؤوليـة نفـقات الـرواتب  ثم اليس من حق شـعب كـردستـان اجمليد
أن يـعـرف حــقـوقه اين تـذهـب  مـثـلــمـا يـجب أن يــعـرف شـعب الــعـراق كـله اين
حـقـوقه. إن الـواقع الـراهن يـثـبت بـأن مـا يـحـدث لـشـعب كـردسـتـان هـو ذاتـه ما
حـدث ويـحـدث لـعـموم الـشـعب الـعـراقي  إن لـغـة االتـهـام لـشعـب ثائـر من أجل
احلقـوق واحلرية والـتقـدم والرخـاء االجتمـاعي والدولـة الوطـنيـة لم توقفه بل إن

ذلك يوسع من دائرة االفتراق الى حد التناقض . 
قـراطـية االقـطـاعيـات الـسيـاسـية في ومن يتـصـور إن د
ـكـنهـا أن تـفرض شـروطـها بغـداد وكـردستـان الـعراق 

على الشعب فهم واهمون .. 

هلسنكي

œ«d  rÝUł

 ‚uÞ uÐ« wÝd   ≠sDMý«Ë

 ©» · √® Ê«dNÞ

 أكد الرئيس اإليراني حسن روحاني
امس األربعاء أن بالده "سعيدة جدا"
لقـرب انتـهاء عـهد الـرئيس األمـيركي
دونـالـد تـرامب الذي اعـتـمـد حـيـالـها
سيـاسـة "ضغـوط قـصوى" وعـقـوبات
اقتـصـادية قـاسـية.وقـال روحاني في
كلمة متـلفزة خالل اجتمـاع للحكومة
"يــقــول الــبــعض إنــنـا مــتــحــمــسـون
لوصول السيد بايدن (الى الرئاسة).
كال نـحن لسـنـا كذلك لـكـننـا سـعداء
جـدا لــرؤيـة تــرامب يــغـادر".وأضـاف

"نحن سعـداء جدا ألن هـذا اجلبّار 
اسـقـاطه (...) احلـمـد للـه إن هذه هي
أيــــامه األخــــيــــرة".وخـــســــر تــــرامب
االنـتخـابـات األمـيركـيـة الـتي أجريت
في الـــثــــالث مـن تـــشــــرين الــــثـــاني
ـوقـراطي جـو لـصـالح مــنـافـسه الـد
ـح الى نـيــته "تـغــيـيـر بــايـدن الـذي أ
نـتهية سار" الـذي اتبعه الـرئيس ا ا
ـقـرر أن واليـته حـيــال طـهـران.ومن ا

يـؤدي بايـدن الـيـم ويـتـولى مـهامه
رســــمـــيــــا في  20كــــانـــون الــــثـــاني
ـقبـل.وانسـحب تـرامب أحـاديـا عام ا
 2018من االتــفــاق حــول الــبـرنــامج
النـووي اإليـراني الذي أبـرم قبل ذلك
بــثالثــة أعـوام بــ طــهـران والــقـوى
الكبرى وأعاد فرض عـقوبات قاسية

على اجلمهورية اإلسالمية.
وفي كـلـمــته األربـعـاء وجه روحـاني
انتـقادات لـترامب مـعتـبرا أنه "أكـثر
" ووصـفه الـرؤسـاء خـرقــا لـلـقـوانـ
بــأنه "مـجــرم وإرهــابي".وأضـاف انه
يــتــسـبب بـ"عــقــبـات أمــامــنـا لــشـراء
لقاحات (كوفيد-19) معتبرا أن ذلك
بــظــهـــر الى أي حــد "هــذا الــشــخص
(الــرئــيس األمــيــركي) مــجــرد من كل
باد األخالقـية واإلنـسانيـة".وتعد ا
إيــران أكـثــر الــدول تـأثــرا بـفــيـروس
ـــســــتــــجـــد في الــــشـــرق كـــورونــــا ا
األوسط.وتسـتثـني العـقوبـات نظـريا
ـــواد الـــغـــذائـــيـــة واألدويـــة اال أن ا
ـصـارف الــدولـيـة تـتـفـادى غـالــبـيـة ا

الـتـعـامل مع نـظـيـرتـهـا اإليـرانيـة في
هـذا اجملـال حـتى خـشـيـة تـعـرضـهـا
إلجـــــراءات من واشـــــنـــــطـن.وســـــبق
لـــلــرئـــيس اإليــرانـي أن رأى في فــوز
بـــايـــدن الــذي شـــغل مـــنــصـب نــائب
الـــرئــيس بــاراك أوبـــامــا لــدى إبــرام
االتفـاق الـنـووي عام " 2015فـرصة"
ــتــحـدة لــلــتـعــويض عن لــلــواليـات ا
"أخطائها السابقة" حيال اجلمهورية
اإلسالمــيــة.واعــتــبــر روحــانـي الـذي
تنتهي واليته في حزيران/يونيو أن
تـحدة نتـيـجة انـتخـابـات الواليـات ا
أظـهــرت أن الـشــعب األمـيــركي يـريـد
" داعيا إدارة رئيسا "يحترم القوان
بــايــدن الى الــتــزام ذلك.وأوضح "اذا
أرادت (اإلدارة اجلـــديـــدة) أن تـــكــون
ـكن ـسـار الـصـحـيح فـهذا  عـلى ا
ـــســار واذا أرادت أن تـــكـــون عـــلـى ا
ــــكـن أيــــضــــا". اخلــــاطـئ فــــهـــــذا 
ـتـحـدة الـثالثاء وأضـافت الـواليات ا
مــــجــــمــــوعـــة »ســــرايــــا اخملــــتـــار«
الــبـحـريـنـيــة الـتي اتـهـمـتــهـا بـتـلـقي

الـدعم من إيـران إلى إحدى قـوائـمـها
تهـمة باإلرهاب واتهمتها للكيانات ا
بـالـتـخـطــيط لـهـجـمـات عـلى اجلـيش
ــمـــلــكــة ــتـــمــركـــز في ا األمــيـــركي ا

اخلليجية الصغيرة.
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وقال وزير اخلـارجية األمـيركي مايك
بومبـيو في بيـان إن مجمـوعة سرايا
اخملتـار عـوقبت بـناء عـلى مـعلـومات
ــالي تــفـيــد بــأنــهــا تــتــلــقى الــدعم ا
والــلــوجــســتي من احلــرس الــثـوري
اإليـراني. ويخـضع احلـرس الـثوري
اجليش اإليـراني الـعقـائـدي منـذ عام
 2019لــعــقــوبــات بــعــد أن صــنــفــته
واشــــنـــطن »مـــنــــظـــمــــة إرهـــابــــيـــة
أجنبية.«وأضاف وزير اخلارجية أن
»سرايا اخملتار بنفسها حتدد هدفها
بأنـه اإلطاحـة باحلـكومـة الـبحـرينـية
ـمارسـة نفـوذ أكبر للـسمـاح إليران 
فـي الـــبــحـــرين. … هـــذه اجملـــمـــوعــة
خــطـــطت لـــهـــجــمـــات ضـــد اجلــيش
األمـــيـــركي في الـــبـــحــريـن وعــرضت

مــكـافـآت مـالــيـة الغـتـيــال مـسـؤولـ
.«يــــهـــدف تـــصــــنـــيف بـــحــريـــنـــيــ
اجملـمــوعـة ضـمن الـقــائـمـة الـسـوداء
وارد األمـيـركـيـة إلى حـرمـانـها مـن ا
من خالل جتمـيـد جمـيع أصولـها في
ـتـحــدة إذا وُجـدت ومـنع الـواليــات ا
ــالي تــعــامــلــهــا من خـالل الـنــظــام ا
األمـيركي.وهـذه اجملـموعـة الـشيـعـية
معـروفة بـشكل خـاص على اإلنـترنت
ـــلك الــــبــــحـــرين بــــتـــهــــديـــداتــــهــــا 
عـاملـة الـتي تتـلقـاها واستـنـكارهـا ا
األقـلــيــة الـشــيــعــيـة فـي الـســعــوديـة

اجملاورة. 
وقد اتُهمت في عام  2017 باختراق
حـــســـاب تــــويـــتـــر الـــتــــابع لـــوزيـــر
اخلــارجــيــة الـبــحــريــني أحــد أفـراد
األســـرة الــســنــيــة الـــتي حتــكم هــذه
ـمــلـكـة اخلـلـيـجــيـة الـصـغـيـرة ذات ا
الــغـالــبـيــة الـشــيـعــيـة.تــوعـدت إدارة
دونــالــد تــرامـب الــتي تــنــفــذ حــمــلـة
»ضـــغــــوط قـــصـــوى «عـــلى إيـــران
بـتــشــديــد الــعــقــوبــات ضــد طــهـران

وحـلـفـائـهـا اإلقـلـيـمـيـ حـتى نـهـايـة
تـفـويــضـهـا في  20كـانــون الـثـاني .
وأظـــــهـــــر جــــو بـــــايـــــدن الــــرئـــــيس
نتخب الذي سيتولى وقراطي ا الد
مـنـصـبه في ذلك الـيـوم في واشـنـطن
اســتــعــداده الســتــئــنـاف احلــوار مع
الــسـلــطـات اإليــرانـيــة. ودانت إيـران
بشـدة امس الـثالثاء الـعـقوبـات التي
تحدة على تركيا فرضتها الواليات ا
لــشـرائـهــا مـنــظـومـة الــدفـاع اجلـوي
الــروســيـة "أس- ?"400بــحـسـب مـا
أعـلن وزيـر خارجـيـتـها مـحـمـد جواد
ظـريف.كـتب ظـريف في تـغـريـدة عـبر
حسـابه عـلى تويـتـر "إدمان الـواليات
ــتــحــدة عــلـى (فــرض) الــعــقــوبـات ا
وازدراء الـــقـــانـــون الـــدولـي جتـــسّــد
بشكل كامل مرة أخرى".أضاف "ندين
بشـدة العـقوبـات األميـركيـة احلديـثة
عـــلى تـــركــيـــا ونـــقف مع شـــعـــبـــهــا
وحـكـومـتــهـا" مـرفـقـا تـغـريـدته الـتي
جاءت بـاالنـكلـيـزية بـوَسم "اجلـيران

أوال"
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ال نذيع سراً اذا قلنا :

إنّ الكسل هو داء خطير ...
حـيث يقود صاحبـه الى التفريط بأداء واجـباته الدينـية فيسـتحق عقاب الربّ
ـوكـلـة الـيه عـلى كل الـصـعـد ـهـمـات ا الـعـظـيم وسـخـطه  ويـقـعـد عـن أداء ا

ستويات فيُلحق بنفسه من األضرار ما ال يلحقه العدو بعدوه... وا
ويختار السكون بديالً عن احلركة واحليوية ..!! 

-2-
وعـلى الصـعـيد االجـتـماعي يـفـقد الـكـسول الـقـدرة على اكـتـساب األصـدقاء
واالخـوان أو االحـتـفــاظ بـهم لـنـكـوصـه عن أداء مـا تـفـرضه الــعالقـة بـيـنـهم

وبينه وال يكون االّ ملوماً مذموماً .
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أثورات عندنا احلكمة القائلة : من ا
( مَنْ لم يشكر اخمللوق لم يشكر اخلالق ) 

والعرف الساند عند ذوي الفضل واألدب والكياسة انْ يُبادرَ الى الشكر مَنْ
تـصله هدية من أخـيه يعبّـر فيها عن امـتنانِهِ وتـقديره للـمُهدي ويـثمن ألطافه

ومشاعره النبيلة .
ن أهـدى الـيـهم كُـتُـبَه أو وهـنـاك ركـام هـائل من الـشـعـر الـذي كـتـبه األعالم 

بعضها .
ـرحـوم الـعالّمة ومن ذلك الـكم الـهـائل نسـتل رسـالـة بـعـثهـا سـيـدنـا الوالـد ا
رحـوم الدكتور مـحمد مهدي الـبصير إثر الـسيد محمـد هادي الصدر الى ا

وسوم بـ ( البركان ) له كتب اليه يقول : اهدائه ديوانه ا
أعاد لي ( البركان ) ذكرى محافلٍ 

بها خلّد التاريخُ مَوْقَفَك احلُرا 
فانْ أنسَ ال أنساكَ فيها مُحَلِقاً 

بجامعةٍ نثراً ورائعة شِعْرا 
َ حماسةً  تُؤَجِجُها في السامع

أُقيمت على أصدائها الثورةُ الكبرى 
الى ان يقول :

بَعثتَ لي ( البركانَ ) أغلى هديةٍ 
فَمِنْ واجبي أنْ ابعثَ احلمدَ والشُكرا 

ونُـذّكـر أنَّ الـدكـتــور الـبـصـيــر كـان من خـطـبــاء ثـورة الـعـشـريـن وشـعـرائـهـا
البارزين .
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ؤلف صديقا له كتابا من مؤلفاته ثم وجده مطروحاً للبيع وقد اهدى احد ا
ضـمن كـتب اخـرى فاشـتـراه وبـعث الـيه به ثـانـيه ليـعـبّـر عن عـظـيم سـخطه

الستهانة صديقه بكتابه .
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ن وقـد شـاعت في اآلونـة االخـيـرة ظـاهـرة الـكـسل  ولم يـنـبس الـكـثيـرون 
تـصلهم هـدايا أصـدقائهم بـبنت شَـفَةٍ  وكأنـهم يسـتكثـرون على أنـفسهم أنْ

ينطقوا بكملة شكر واحدة ..!!
ان األدب الـقرانـي دعانـا الى ردّ الـتـحيـة بـأحـسن منـهـا أو مـثلـهـا حـيث قال

تعالى:
( اذا حُييتم بتحية فحيوا بأحسن منها او ردودها ) 

النساء /86
فـالـردّ عـلى الـتـحـيـة واجب البُـدَّ أنْ يُـؤدى واألفـضل أنْ يـأتي الـردّ بـصـيـغـة

تفوق األصل .
وهكذا تُورق أغصانُ الصِلة ب الناس  ويكون لها ثمراتُها الطيّبة .
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انك قـد تتـألم حـ ينـكُصُ صـديقُك عن شـكر مـا أَسَـدْيتَهُ الـيه  وقـد يحـملك
ذلك عـلى ان تلوم نفـسك تمامـاً كما صنع بـعض الشعـراء الذين مدحوا من

نع فقال : دح فقابله با ال يستحق ا
لئن أخطأتُ في مِدْحي 
فما أخطأتَ في مَنْعي 

لقد أنزلتُ حاجاتي 
بوادٍ غيرِ ذي زَرْعِ 
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تـبقـية من قـرية ١٠ وبـطول ٥,٣ كم وتـبلـيط طرق قـرية الـبريـجات ١ .يـسر ديـوان محـافظـة بغـداد االعالن عن مشـروع (تـبلـيط الطـرق ا
وبـعض الطرق اجملاورة لها وبطول ٥,٣ كم وتبليط طريق االمير (الفـلسطيني سابقا) وبطول ٥,٦ كم وتبليط طريق طه ياس جبارة
بلطة سابقا في تفرعة من الشوارع الثالث الـرئيسية ا وبعض الـطرق في عبود الغربي وبطول ٥,٣ كم وتبـليط طرق فرعية لقرية ٨ وا
ؤهل ـوازنة االستـثماريـة لسنة ٢٠١٩ فعلى كـافة  مقـدمي العطـاءات ا قرية ٨ وبطول ٧ كم/ نـاحية الـوحدة) باجلـدول ادناه ضمن  ا

شروع أدناه وحسب الوثائق القياسية (وثيقة اشغال صغيرة) . وذوي اخلبرة تقد عطاءاتهم لتنفيذ ا
شروع وجداول الـكميات مـراجعة محـافظة بغداد ؤهلـ والراغب في احلـصول على الوثـائق اخلاصة بـا ٢ .عـلى مقدمي العـطاءات ا

الطابق الثامن / قسم العقود خالل أوقات الدوام الرسمي من الساعة ٨ صباحا ولغاية الساعة ٢ ظهرا  .
٣ .تضمن العرض ثالث ظروف/ ظرف العرض التجاري .

                                      ظرف العرض الفني .
طـلوبـة  (شـهادة تـأسيس عـقد تـأسـيس  محـضر اجـتمـاع  اجازة                                        ظرف يـتـضمن مـتطـلبـات الـتأهـيل ا
اثـله مصدقـة من اجلهة ارسـة مهنـة هوية تـصنيف بـدرجة ( سادسـة ) انشـائية نـافذة صادرة من وزارة الـتخطـيط  تقد اعـمال 
انعـة صادر من الهـيئة الـعامة فوض  تـقد ما يـؤيد حجب الـبطاقـة التمـوينيـة كتاب عـدم  ديـر ا ستـفيدة تـقد مسـتمسـكات ا ا
للضـرائب نافـذ ومعنـونة الى محـافظه بـغداد نسـخة اصلـية وصل الشـراء النـسخة االصـلية يـتم التوقـيع واخلتم عـلى كافة صـفحات
تـقدمـة تقـد جدول تـقدم عـمل تكـون مدة نـفاذيـة العـطاء ٩٠ يـوما تـقوم الـشركـة بتـثبيـت عنوان جـداول الكـميـات من قبل الـشركـة ا
ـوقع االلـكتـروني اخلـاص بهـا يـجب ان تـكون االرقـام مـدونـة رقمـا وكـتابـة وان تـكـون الكـتـابة ـكـتبـهـا مع ارقـام الهـواتف وا مـتكـامل 
ناقصـة تقد شهادة واضحة وخـالية من احلك والشطب ومـقترن بتوقـيع مقدم العـطاء على الشركـات االجنبية الـراغبة باالشتـراك با
تاسيـس وكافة مـستمـسكـاتها مـترجمـة مصـدقة من السـفارة الـعراقيـة في بلد الـتاسـيس تلتـزم الشـركة بتـقد االسعـار النـهائيـة غير

القابلة للتفاوض تقد جدول الكميات مختوم باخلتم احلراري حملافظة بغداد) .
ناقـصة بعد تقـد طلب حتريري الى الـعنوان التالي (مـحافظة بغـداد/ قسم العقود) هتمـ شراء وثائق ا ٤ .بإمكـان مقدمي العطـاء ا

وبعد دفع قيمة البيع للوثائق لقاء مبلغ قدره (٢٥٠٫٠٠٠)( مائتان وخمسون الف دينار عراقي) غير قابلة للرد .
٥ .يتم تسليم الـعطاءات / الى العنوان التالي محافظة بغداد / االستعالمات االلـكترونية /الطابق األول واخر موعد لتسليم العطاءات
ـوعد وسيتم فتح تأخرة عن هذا ا ـدينة بغداد يوم »(fOL ∑/±/±≥∞≥ سوف ترفض العطـاءات ا الساعة ١٢ ظهـرا  من التوقيت احمللي 
ثـليـهم الـراغبـ باحلـضـور في محـافظـة بـغداد / قـسم الـعقـود السـاعة ١٢ ظهـرا من يوم الـعطـاءات بحـضـور مقـدمي العـطـاءات او 

»(fOL ∑/±/±≥∞≥ او اليوم الذي يليه .

عـتمده ٦ .يـجب ان تتـضمن العـطاءات ضـمان للـعطاء عـلى شكل (خـطاب ضمـان او صك مصـدق او سفتـجة) من احد مـصارف بـغداد ا
ركزي وبأسم اي من الشركاء . لدى البنك ا

شار اليها في القوان واالنظمة والتعليمات العراقية . تعاقدة  كافة الرسوم والضرائب ا ٧ .يستقطع من مستحقات الشركة ا
ناقصة عطلة رسمية فيكون موعد الغلق باليوم التالي ٨  .اذا صادف موعد غلق ا

شتـرك دون النظـر الى الشريك طلـوبة و استـيفاءهـا من قبله فـيتم قبـول العطـاء ا ـعاييـر ا ٩ -في حال تـقد احد الـشركاء الي من ا
االخر اال اذا نص في الوثيقة نسب وشروط معينة ينبغي توفرها في الشريك عند ذلك يعتمد ما  تثبيته في الوثيقة.

١٠ .جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات الغير مستجيبة .
ماثلة). ١١ .يستبعد أي عطاء لم ينظم حسب الوثيقة القياسية وبضمنها (السيولة النقدية اإلعمال ا

ـشروع ـطالـبـة بأي تـعويـضـات عن  اضرار االنـدثار او احلـراسات الـتي قـد حتصل في ا نـاقـصة بـعدم ا ١٢ .يـتعـهد مـن ترسـو علـيه ا
الية التي ستحقات ا تعـاقد بغض النظر عن ا دة ا ستـحقات واالستمرار بالعمل واجنازه ضمن ا وبعدم التوقف نتيجة عدم صرف ا

تطلبها الشركة.
.(admin@baghdad.gov.iq) راسلة  عبر البريد االلكتروني ١٣ .للمعلومات تتم ا

١٤ -كل ما يخالف ما ورد في أعاله ال يعتد به .
ناقصة أجور النشر واالعالن. ١٥ .يتحمل من ترسو عليه ا

œuIF « r  Øœ«bGÐ WE U×

رقم
ناقصة ا

١٦

مبلغ التأمينات
االولية
٢٣ ٠٠٠ ٠٠٠

ثالثـة وعـشـرون
مــلــيــون ديــنــار

عراقي

التبويب

٤٩-١-٤-١٣-١٨-١٩٣-٢

دة/ ا
اليوم

٢٧٥
يوم

الكلفة

٢ ٢٨٩ ٠٠٠ ٠٠٠
اثـنان ملـيار ومـائتان
وتـــســعــة وثـــمــانــون
مليون دينار عراقي

ناقصة اسم ا

ـتـبقـيـة من قـرية ١٠ وبـطول تـبـلـيط الطـرق ا
٥,٣ كم وتبلـيط طرق قريـة البريـجات وبعض
الـطرق اجملـاورة لـها وبـطول ٥,٣ كم وتـبـليط
طـريق االمير (الـفلـسطيـنيـ سابقـا) وبطول
٥,٦ كـم وتــبــلــيط طــريـق طه يــاســ جــبــارة
وبعض الطـرق في عبود الـغربي وبطول ٥,٣
تفرعة من كم وتبـليط طرق فرعية لقرية ٨ وا
ـبلطة سابقا في الشـوارع الثالث الرئيسية ا

قرية ٨ وبطول ٧ كم/ ناحية الوحدة
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بولندا

ال أبالغ إذا قلت ان احلكومـات التي تعاقـبت على احلكم في العراق
بـعــد االحـتالل األمــريـكي كــانت من  أكـثــر احلـكــومـات في كل دول
العالم الـتي تشـكل  فيـها اللـجان وفي مـختلف  اجملـاالت والقـضايا
تكررة  وقضايا القتل وباألخص قضايا األمن واخلروقات األمنيـة ا
واخلـطف واالغـتــيـاالت والـنـزاعــات الـعـشــائـريـة والـلــجـان اخلـاصـة
بالفـساد والسـرقات الكبـرى ألموال الدولـة  وجلان تقـصي احلقائق
وغـيــرهــا من الـلــجــان كـمــا انه من أكــثــر الـدول فـي وضع اخلـطط
وأغلبها خطـط أمنية وخطط عسـكرية استبـاقية كما يـقولون  جملابهة
بقايا داعش واجلماعات اإلرهـابية وخطط للحمـاية وأخرى للسيطرة
نافذ احلـدودية ومنع الفساد والـتهريب فيها وأخرى وانئ وا على ا
ال العام وخـطط للتصدي لعـمليات تهريب حملاربة الفساد وسـرقة ا
ـسـتــمـرة وخــطط جملـابـهــة جتـار اخملــدرات واحلـد من هـذه الـنـفـط ا
الظـاهرة اخلـطـيرة وحـتى خطـط جملابـهة الـظـروف اجلويـة كاألمـطار
عـاجلـة االخـتـنـاقات والـسيـول وانـقـطـاع الـتيـار الـكـهـربـائي وخـطط 
رورية وغيرها من اخلطـط  وال أبالغ أيضاً إذا قلت ان اغلب هذه ا
اللجان واخلطط  تعد وتكتب على الـورق فقط وال تعدو كونها وسيلة
للـتـهـدئة أو دعـايـة أو تصـريـحـات إعالميـة دون أيـة إجـراءات عمـلـية
وحلـول واقـعـيـة واألدلـة عـلى ذلك عـديدة  ,ففـي مجـال الـلـجـان فـقد
سمعـنا وقـرأنا عن الـعديد من الـلجـان التي شـكلتـها كل احلـكومات
السابقـة واحلاليـة وسوف اذكر أهـمها وأخـطرها عـلى العراق وأمنه
نهوبة من أهم سروقة وثرواته ا وسيادته وامن شعبه وعلى أمواله ا
الـكي هي جلنـة التحـقيق في أحداث هذه اللـجان في زمن حكـومة ا
الــزركــة في الــنــجف وجلــنــة فـض االعــتــصــامــات الــتي حــدثت في
ـئـات من احلـويـجـة وفي الـرمـادي وهـذه احلـوادث راح ضـحـيـتـهـا ا
الشـهداء واجلـرحى وجلـان التـحقـيق في هروب الـسـجنـاء وعنـاصر
تنـظيم القـاعدة من سـجون أبـو غريب والـتاجي والـقصـور الرئـاسية
في البصـرة وجلان التـحقيق في الـتفجـيرات اإلرهابـية الكبـيرة التي
راح ضحيتـها اآلالف من العراقـي األبرياء وأخـطر اللجـان وأهمها
وصل الكي وبعده العبادي جلنة التحقيق في سقوط ا في حكومة ا
وكل هذه الـلجان  تـسويـفهـا  وعدم اإلعالن عن نـتائـجهـا وحفظت

على الرفوف.
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ـوصل فقـد حجـبت نتائـجهـا بتدخل أما جلنـة التـحقيـق في سقوط ا
ـتسـبـبـ فـيهـا وهم سـاسـة  كـبار من إحـدى دول اجلوار حلـمـايـة ا
وقادة عـسكـري وأمـنيـ كبـار أيضاً  ,وبعـد انتـفـاضة تـشرين من
ــئـات من الــشـهـداء وعــشـرات اآلالف من ـاضي وســقـوط ا الـعــام ا
ـفـقـودين وهي جـرائم لم اجلـرحى وأعـداد كـبـيرة مـن اخملتـطـفـ وا
حتـدث مــثــلـهــا في أي دولــة في الــعـالـم من حـيـث حـجم اخلــســائـر
واطن وباحلرية وإنقاذ البشرية لتظاهرات شـعبية تطالب بحقـوق ا
الوطن من سطوة  األحزاب الفـاسدة والفاشلـة وميليشيـاتها الوقحة
ورفع الـظـلم عن الـشــعب وحتـقـيق الـعـدالــة لـيس إال وعـلى اثـر هـذه
ـهدي جلـنة لـلـتحـقيق في لتـضحـيـات الكـبيـرة شـكلت حـكومـة عـبد ا
ســقــوط هـذه األعــداد الــكــبــيــرة من الــشــهــداء واجلــرحى ومــعــرفـة
تسبب فيها لكن هذه اللجنة كسابقاتها لم تقل احلقيقية وخرجت ا
بـنتـائج وتـوصـيـات بـائـسـة ولم حتـدد األطـراف الـتي قـتلـت وجرحت
واخـتـطـفت وغــيـبت هـذه األعـداد الــكـبـيـرة من شــبـاب ثـورة تـشـرين
ـعـرفـة األبـريـاء وهـذه الـلـجـان ال تـخـتـلف عن الـلـجـان الـتي شـكـلت 
غيب واخملتطف من سكان احملافظات احملررة مصير اآلالف من ا
ـهدي ـعرفـة مصـيرهم ,وشكل عـبد ا الذين لم تـتوصل كل الـلـجان 
ـكـافـحة الـفـسـاد ولم تسـتـطع هـذه اللـجـنـة تقـد فـاسد جلنـة عـلـيا 

واحد للعدالة .
ثم جـاءت حكـومـة الـكـاظـمي الـذي أعـلن في بـرنـامجـه احلكـومي انه
هم هدي وتـقد تـظاهـرين خالل حكومـة عبـد ا سيكـشف عن قتـلة ا
ستحق وشكل جلـنة بهذه اخلصوص والى للعدالة ليـنالوا عقابـهم ا
اليـوم ورغم مـرور أكـثـر من عـام عـلى انـتفـاضـة تـشـرين لم يـسـتطع
الـكـاظــمي وال جلـانه مـن مـصـارحــة الـشــعب وعـوائل الــشـهـداء عن
ـهـدي وال حتى في تـظـاهـرين في عـهد عـبـد ا اجلهـات الـتي قـتـلت ا
ـتــظـاهـرين فـتـرة حــكـومـته الــتي اسـتـمــرت خاللـهــا عـمـلـيــات قـتل ا
واغـتـيـال الـنـاشـطـ  والـنـاشـطـات واإلعالمـيـ  والـتي لن  تـتـوقف
ومنهـا  اغتيـال الباحث هـشام الـهاشمي والـذي قال لعـائلته انه ولي
دمه  وعملـيات  خطف واغتـيال النـاشط والـناشطـات  في البصرة
والنـاصريـة وبـغداد وغـيـرها من احملـافظـات لـكن لألسف  فان كالم
الكـاظـمي ووعـوده وجلانه لم تـسـتـطع ذكر من هم  مـنـفـذي عمـلـيات
تـظـاهـرين واجلـهـات الـتي تقـف ورائهم االغتـيـاالت وعـمـلـيـات قتـل ا
رغم ان الكـاظمي وأجـهزته األمـنيـة وأبنـاء الشـعب العـراقي يعـرفون

اجلهات التي ارتكبت جرائم القتل واالغتياالت الوحشية . 
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ئات وما يقال عـن اللجان يـقال عن اخلطط أيـضاً فقـد سمعـنا عن ا
من اخلطط في كل احلـكـومات الـسابـقـة واحلالـية مـنهـا خـطط أمنـية
نـفـذي عمـلـيـات التـفـجـيرات اإلرهـابـية ومـنـفـذي عمـلـيات للـتـصـدي 
ـسلح وخـطط حملاربـة بـقايـا تنـظيم داعش في االغتـياالت والـسطـو ا
احملافـظات احملـررة وخطط جملـابهـة النـزاعات لـعشـائريـة التي تـهدد
امن اجملتـمع وخـطط عـديدة حملـاربـة الفـسـاد واغلـبـها كـانت (مـجرد
كالم ) وتصريحات إعالمية ال أكثر ,ودخلت  وزارات ودوائر الدولة
األخرى غير العسكرية واألمـنية في وضع اخلطط منها خطط وزارة
لكـهربـاء الـتي تكـررها كل عـام لـتحـس الـطـاقة الـكهـربـائيـة وتقـليل
ساعـات الـقطع خـصـوصا في فـصل الـصيف ولم يـتـحقـق منـها أي

شيء رغم صرف مليارات الدوالرات على قطاع الكهرباء.
ورغم كل هـذه الــسـنـ وخــطط أمـانــة بـغـداد ودوائــر الـبــلـديـات في
احملـافـظـات جملـابـهـة األمـطـار الـتي أصــبـحت مـشـكـلـة يـعـاني مـنـهـا
ـياه العـراقـيـون كل عام حـيث تـغـمر الـشـوارع واألحـياء الـسـكـنيـة 
واطـن  وخطط اخملـططـ ال تعدو يـاه الى دور ا األمطار وتـدخل ا
نتج كونها تـصريحـات بائسـة  وهناك خط وزارة الـزراعة حلمـاية ا
احمللي خـصوصـا الـفواكه واخلـضـروات والتـمور والـطـماطـة وبيض
ــائـدة والــدجــاج واألســمــاك وخـطـط الـوزارة ال تــعــدو عن كــونــهـا ا
ـزارعـ وأصـحاب تـصريـحـات رنـانـة ال حتل مـشـكـلـة الـفالحـ وا
حـقـول الـدواجن ومـربي األسـمـاك الـذين يـتـكـبـدون سـنـويـا خـسـائر
ـسـتـوردة من دول اجلـوار والـتي ال ـنـتـجـات ا كـبـيـرة جـداً بـسـبب ا

نع تهريبها الى العراق . حلول 
وهكـذا يبـقى العـراقيـون يسـمعـون عن اللـجان وال يـعرفـون نتـائجـها
ويـسـمـعـون عن اخلـطط واليـرون نــتـائج مـلـمـوسـة وإجـراءات عـمـلـيـة
لتـنفـيذهـا فإلى مـتى تبـقى احلـكومـات تشـكل جلان وال تـتوصل الى
حلول وتـضع خطط وال يـتحـقق منـها أي شيء مـجرد صـرف للوقت
واجلهود واألموال التي باإلمكان االستفادة منها في مجاالت أخرى

أكثر نفعا من اللجان واخلطط التي ال جدوى منها   .
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بغداد

داعـش يــبــقـى فــاعال بـــعــد مـــقــتل
زعيمه البغدادي ?
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عــنـــدمـــا اجــتـــاح تـــنــظـــيم داعش
االراضي العراقية والسورية وجد
هيـكال اداريا يـتألف مـن عدد كـبير
سؤولـ عن تقد وظفـ ا من ا
وادارة الــبــنـــيــة الــتــحـــتــيــة مــثل
ــــاء  واجملــــاري مـــــنــــظــــومـــــات ا
والشـبكـة الكـهربـائيـة واالتصاالت
واالعـالم وتــــــنـــــــظــــــيـم االحــــــوال
الـشخـصـية والـتعـلـيم و العـقارات
ـوارد (الـركـاز)  وجـبـايـة وادارة ا
الــضـرائب وغــيـرهــا من االعـمـال .
وقـــد ابـــقـى تـــنـــظـــيم داعش عـــلى
وظف ولـكنه اعاد حتديد هؤالء ا
ـوظف الــذي يـحـصل رواتــبـهم فــا
ـــســـاعــدة عـــلى راتب يـــزيـــد عن ا
ــقـيَّم له احلــصــول عـلــيـهــا فـلن ا
يُدفَع له بـينـما سـيُدفَع له فَرْق في
ــــدفـــوع لـه أقل من حــــالــــة كــــان ا
ـثـال إذا ـسـاعــدة عـلى سـبــيل ا ا
دفوع ساعدة 200 ألف وا كانت ا
له 150 ألـــفًــا فــســـيُــدفَع لـه مــبــلغ

الفَرْق 50 ألفًا(6).
هاجرين  قواعد نظام مساعدات ا
يـقسم أو يـصـنف داعش مجـتـمعه
الى(أنصار ومهـاجرين)  األنصار
ـؤيــدين هم الــســكــان احملــلــيــ ا
هاجرين هم من ألفكار التنـظيم وا
وفـــد من اخلــــارج أو من مـــنـــاطق
أخـرى اجـبــر عـلى اخلـروج مــنـهـا
بـســبب أو آلخـر  وهـؤالء سـيُـدفَع
نـطقـة التي لـهم إيجـار منـزل في ا
يستـقرون فيها وسـيكون األمر في
ـدفوع في حتـديـد قـيـمـة االيـجـار ا
ـنطـقة حصـريًا اسـتنادًا يد أمـير ا
إلى قـيـمـة اإليـجــار الـوسـيط. كـمـا
ـهاجرين بأثاث إذا لم يتم تزويد ا
يـــكن لــديـــهم ويــنــبـــغي أن يــكــون

ملكية للجماعة.
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تــــخــــتــــلف الــــرواتب وإجــــمــــالي
ــــدفـــوعـــات في تــــنـــظـــيم داعش ا
ـنطقـة وطبـيعة أوضـاعها حسب ا
ـعيـشة االقـتصـاديـة ومسـتويـات ا
ـثـال تـتـباين فـيـهـا  فـعال سـبيل ا
ـدفـوعـات االضـافـيـة لإليـجار من ا
مـــديــنـــة أو مـــنـــطـــقــة الـى أخــرى
فاإليجارات في مركز احملافظة هي
لــــيـــــست نـــــفس االيـــــجــــارات في
الـقــصــبـات أو الــنــواحي . وكـذلك
تـــخـــتـــلف رواتـب الـــعـــســـكـــريــ
(اجلـــــــنــــــود) عـن رواتب االمــــــراء

(الضباط أو القادة) .
ولكن الغـريب في تنظيم داعش أن
تــفـاضل االتــعـاب لم يــؤخـذ به في
نـظــام الـرواتب واالتـعـاب بـحـسب
مسـتويـات العـنف ودرجة خـطورة
وتــكـــرار الــعــمـــلــيــات الــقـــتــالــيــة
(االرهـابـية) الـتي يـنفـذهـا عنـاصر
الـتـنـظــيم في مـنـطـقــة عن مـنـطـقـة
أخرى  بعبارة أدق أن العسكري
من داعش الـلذيـن نفـذوا  عـملـيات
ارهـابـيـة  في مـنـطقـة أو مـحـافـظة
أقل عنفًا مثل (نـينوى) على سبيل
ـثـال  حتـصَّلـوا تـقريـبًـا عـلى ما ا
يـــــســـــاوي أولــــئـك الـــــدواعش في
مـنـطـقـة أخــرى أو مـحـافـظـة أكـثـر
عـنفًـا وأعـلى خطـرًا مـثل (ديالى) 
وهــذا مـعــنـاه أن تـنــظـيم داعش ال
ينتـهج اسلوب التـفاضل باألتعاب
بـحــسب درجـات اخلــطـر واجلــهـد

بذول. ا
وهذا يـشكل عالقـة تبادلـية سلـبية
ـدفـوعـات االخرى بـ الـرواتب وا
مـن جــــهـــــة  والـــــقــــتـــــال أو عــــدد
ومـــســـتـــوى خـــطــر الـــعـــمـــلـــيــات
االرهــابـيـة من جــهـة أخـرى  وهـو
امـر قــد يـكــون أثـر عــلى مـســتـوى
عنويات والضبط من منطقة الى ا
ا دفوعات  اخرى . والتفاضل با
ـــســــاعـــدة يـــتــــعـــلق بــــقـــواعــــد ا
االجــتـمـاعــيـة ايـضـا ”يـتــبـاين من
مـنـطـقـة الى اخــرى بـسـبب تـبـاين

الـثــاني / يـنـايـر 2007 كـانت تـدل
عــلى أن الــتـــنــظــيم ال يـــســتــخــدم
مــصــطــلـح الــراتب أو االجــر عــلى
ـالـية ـدفـوعات ا نـظـام أو قواعـد ا
الى عنـاصره خـصوصـا (العـسكر)
أو اجلنود بل يطلق عليه مصطلح
(مســـــــــاعدة اجـتمـاعيـة) باعـتبار
أن مــا يـــقـــــوم بـه الــداعـــشي يــقع
ــانــيــة عــقــائــديـة بــفــعل دوافـع ا

دينية .
ثم اطــلق عــلـيه الحــقـا ”مـصــطـلح
(الـكـفـالـة) (3). وقـد حـددت وثـيـقـة
(قـواعـد للـمـساعـدة االجـتمـاعـية) 
الــــــراتب االســـــــمي الــــــشــــــهــــــري
لـلـعـسـكـري(اجلـنـدي) في الـتـنـظيم
ـبلغ (60 ألف) ديـنـار عراقي أي
حــوالي (41) دوالرًا يـــضــاف لــهــا
(30 ألف) ديـــــنــــار عــــراقـي عن كل
طـــفل وأن تـــلك األجـــور تـــســتـــمــر
لعائلة العسكري إذا قُتِل أو أُسِرَ .

قاتل العزاب رواتب ا
الراتب االسمي الشهري للعسكري
األعــزب  في الـــتــنـــظــيم (60 ألف)
ديــــــنــــــار عــــــراقي أمــــــا اذا كـــــان
العـسكـري األعزب مـعيال ”لوالديه
فــيــضــاف الى راتــبه االســمي (30
ألـف) ديــنــار عــراقي  واذا كــان له
أخــوات غـيـر مـتـزوجـات (آنـسـات)
يضاف (30 ألف) دينار عراقي عن
كـل أخت  كــمــا يــضـاف (30 ألف)
ديـنار عـراقي عن كل أخ أصـغر من

 15عاما. ”
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ــــنـح الــــعـــســــكــــري الــــداعــــشي
(اجلــنــدي) مــسـاعــدة مــاديــة عــنـد
زواجه عبارة عن مبلغ يتراوح ب
( (1000-500دوالر  استـنادًا إلى
تقـييم أميـر القاطع واسـتناداً إلى
ـالي وعـمـله وسـمـعـته  مـوقــفه ا
ولــكـن يــبـــقى راتــبـه االســمي (60
ألف) ديــنـار عـراقي  يــضـاف الـيه
(30 الف) دينـار عراقي عن زوجته
 و(30 ألف ) ديـنار عـراقي عن كل
واحد من االوالد الـذكور دون (15)
عام   و(30 الف) دينار عراقي عن

كل بنت غير متزوجة.
أمـا اذا كـان الــعـسـكــري الـداعـشي
هـو الـوحـيـد في عــائـلـته فـيـضـاف
الى راتـبه (30 ألف) ديـنـار عـراقي
عن والــــديه  و(30 ألـف ) ديــــنـــار
عـراقي عن كل اخـت غـيـر مـتـزوجة
و( 30ألف ) ديـــنــار عــراقي عن كل

اخ دون (15) عاما (4) .
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يولي تـنظيم داعش أهـمية لـقواعد
دفع وتـــوزيع الـــرواتب واالتـــعــاب
الــتي يــســتـخــدمــهــا لإليــحـاء الى
عـناصـره بأنه ال يـغـامر بـأرواحهم
في الـعــمـلـيــات الـقـتـالــيـة  وكـذلك
يـــوحي لــعــنـــاصــره أن اســتــمــرار
ــالــيــة مــرتــبـط بــبــقـاء مــواردهم ا
ـومـة الـتـنـظيـم  لذلك فـاعـلـيـة ود
فان مرتـبات من يقـتل أو يعتقل أو
يـجـرح اثـناء الـعـمـليـات االرهـابـية
والتي كـانوا يحـصلـون عليـها قبل
ذلك يــعـطـى ذاته إلى عـائــلـته  إذا
نزل  كانت زوجـته هي مَن تُديـر ا
وهـو 60 ألــفًـا وكـل من يـعــيـله 30
ألـفًا بـضمـنـهم الوالـدين واالخوة
الذكـور أصـغر من  15عامًـا وغـير
ـتـزوجـات من شـقــيـقـاته يـضـاف ا
الـى ذلك دفـع تـــــــكــــــــالـــــــيـف عالج
اجلــرحى . أمـــا إذا كــانـت زوجــته
ذهــبت  لـتـعـيـش  مع أقـاربـهـا فـإن

أموال زوجها ستُوَقف(5).
ومـن اجلـديــر بـالــذكــر أن الـرواتب
واالجــور واالتـــعــاب تــخـــتــلف من
مـنـطـقـة الى اخـرى  حـيث اشـارت
وثــائق أخــرى إلى 75 ألف ديــنــار
عراقي لكل جـندي وإما 25 ألفًا أو
10  آالف دينار عـراقي لكل مُعال 
وهــذا يـدل عـلى أن قـواعــد تـنـظـيم
داعش تـظـهـر جـلـيًـا اكـتـراثًـا قـويًا
ـقـاييس ألتـعـاب منـِصـفـة وجلعل ا
واضحة وقابلة للتكرار. هل تنظيم
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ظــهـر مــا يـعــرف بــتـنــظـيم الــدولـة
االسالمـــيـــة في الـــعـــراق والـــشــام
(داعش) مـع تــــســــلـم (ابــــو بــــكــــر
الـبــغـدادي) في مـايـو /أيـار 2010
لـزمـام قـيـــــادة الـتـنـظـيم االرهـابي
فـي الـعـراق  بـعـد مــقـتل ابي عـمـر
الــبــغــدادي  أمـيــر تــنــظــيم (دولـة
الــعـــــــــــــراق االسالمــيــة)  الــذي
كــان مــبـايــعــا لــتــنــظــيم الــقــاعـدة
ن بـــــزعـــــامـــــــــــة الـــــدكـــــتـــــور ا

الظواهري .
بــدا االمـر مــخـتــلـفــاً تـمــامـاً اذ أن
اجلــيل الـعــراقي من الـقــاعـدة بـات
يـريـد االنـفـصـال عن الـتـنـظيم االم
ويــحــاول تــرســيخ فــكــرة انــتــقــال
زعامـة التنـظيم من احلـرس القد
ــثـلـهم الــظـواهـري  الى الـلـذين 
ـيـدانـي  جـيل شـاب من الـقادة ا
ثـلهم ابي بـكر البـغدادي  فضال
عن شــعــور الــقــيــادات الــعــراقــيــة
يـدانـيـة لـلـتـنـظـيم بـضـرورة عدم ا
السماح لقـيادات اجنبية بـالهيمنة
على التـنظيـم  خصوصا ”بعد أن
بـاتـت تـؤمن بـاسـتـراتـيجـيـة مـسك
فـسارع االرض واعالن الـدولة (1) 
ابـــو بــــكـــر الـــبـــغـــدادي الى اعالن
الــــدولـــة االسالمـــيــــة في الـــعـــراق
والــشــام في الــتــاسع مـن نــيــسـان
2013 في داللـــة رمــزيــة لـــلــذكــرى
الـعـاشــرة الحـتالل بـغــداد بـعـد ان
دفـع ابـــو مـــحـــمــــد اجلـــوالني الى
تــأسـيـس جـبــهــة الـنــصــرة والـتي
تـــمـــثـل قـــاعـــدة اجلــــهـــاد في بالد
الــــشـــــام.  تــــنـــــظــــيـم داعش واقع
ـيــدانـيـة و الـقـدرات الـتـرتــيـبـات ا

القتالية
وكـــان نــظـــام الــرواتب واالتـــعــاب
واحــدة مـن الـوســائـل الـتـي حـاول
تـــنـــظـــيم الـــدولـــة االسالمـــيـــة في
الـعـراق والـشام (داعـش) االرهابي
التميّز عن تـنظيم القاعدة جلذب و
ــراهــقـ اســتــقــطــاب الــرجــال وا
لصفوفه بتخصيص جاريات لهم
مـع أنـــهــــار من ثــــروات الــــعـــراق
ــسـتـحــوذ عـلــيـهـا من والـغــنـائم ا

األقليات والنازح .
واذا مـا قارنـا داعش بالـتنـظيـمات
االرهـابــيـة الــسـلـفــيـة اجلــهـاديـة 
التـي تمارس عـملـياتـها في بـيئات
اقـتصـادية مـختـلة وظـيفـيًا بـدرجة
كـبيـرة مـثل (حـركة “الـشـباب ”في
الصومال أو جماعة بوكوحرام في
نـيـجـيريـا أو تـنـظـيم الـقـاعـدة في
افــغـانـسـتـان ) فـان تـنـظـيم داعش
االرهـابي واجه بــيـئــة اقـتــصـاديـة
أقل حتديًا  نسبيًا  بل أصبح بعد
اجــتـــيـــاحه حملــافـــظـــات نــيـــنــوى
واالنـــبـــار وصالح الـــدين وديـــالى
واســتــيالئه عــلـى مــوارد نــفــطــيـة
واثــار و ودائع بــنـــكــيــة من أغــنى
التـنظيمـات االرهابيـة في العالم ..
ـفارز تـنظـيم داعش ـ نـظام عـمل ا

القواعد و التكتيك
اال أنه لم يكن خافيا على أحد عدم
جتـــانس وانـــســـجـــام تـــركـــيـــبـــته
ـوظـف ـقاتـلـ وا الـبـشـريـة من ا
والـقادة األمـر الذي جـعل من نـظام
االجـــــور أو الــــرواتـب واالتــــعــــاب
عـامال مـهـمـا وأسـاسـيا في تمـك
قــادة الــتـــنــظـــيم من اســتـــحــثــاث
مـحـارِبـيـهم لـلمـشـاركـة في أنـشـطة
وعـملـيات ارهـابيـة خطـيرة لـلغـاية
ـعنـوية ـا يحـافظ علـى الروح ا و

لعناصر التنظيم .
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قـواعــد االتـعـاب أو نـظـام الـرواتب
في تـنــظـيم الــدولـة االسالمــيـة في
العـراق والشـام ( داعش) االرهابي
كان امـتدادا ”لـقواعـد االتـعاب في
تــنـظـيم دولـة الــعـراق اإلسالمـيـة .
واستنادا ”الى الوثيقة التي كانت
بـــعـــنــوان (قـــواعـــد لـــلــمـــســـاعــدة
االجتماعية) (2)التي عثرت عـليها
الـــقـــوات االمـــريـــكـــيـــة والـــقـــوات
الــعـراقــيــة في األنــبــار في كــانـون

ـــعــيــشــة واحلــالــة مــســتــويــات ا
ــنــطــقــة أو االقــتــصــاديــة لــتــلك ا

احملافظة .
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أحـــــد اجلـــــوانب األكـــــثـــــر إثــــارة
لالهــتـمــام في مــدفـوعــات تـنــظـيم
داعـش االرهـابي لــعــنـاصــره  هـو
على ما يبدو تـكبُّد خاليا أو مفارز
وعـناصـر داعش نفـقات الـعمـليات
االرهــــابــــيــــة وبــــعـض اجلــــوانب
الـلـوجـسـتـيـة نـيـابـة عن الـتـنـظـيم
على أن تُرَدّ تكـاليفهـا إليهم الحقًا.
وكــــثـــيـــرا ”مـــا عــــثـــرت الـــقـــوات
الـعــراقــيـة عــلى وثــائق وسـجالت
تـسـجل مـدفـوعـات لـنـفـقـات حسب
الـغـرض و كانت تـقـاريـر الرواتب
ــــقــــدَّمـــة مـن قـــادة اخلـاليـــا إلى ا
لـطـات األعلى(7) تـتضـمن في الـسـُّ
كـثــيـر مـن االحـيــان قـوائم أســمـاء
ـقـاتلـ وأوجه الـنفـقـات االخرى ا
مـــــثل شـــــراء ثالجـــــة ونــــفـــــقــــات
ــــضـــافـــات وكـــذلـك الـــعـــجالت ا
ـنـازل لـغـرض واإلصالحـات فـي ا
فارز رد تكاليف ما انفق من قبل ا
ــقـاتــلـ . أمــا رد الــتـكــالـيف أو ا
خلاليـا ومـفـارز وعـنـاصـر داعش 
مقابل  ما ينفقونه على نقل و زرع
الـعـبوات الـناسـفـة وعمل الـكـمائن
وغـيـرهـا من الـعـملـيـات االرهـابـية
فــشـائع ايــضـا ”بــحــسب مـا عــثـر
عــلــيه من وثـائـق من قـبل الــقـوات
العـراقيـة . ومن اجلديـر بالـذكر أن
الوثـائق كانت تـشيـر بوضوح الى
أن الـــتــحــويـالت ورد الــتــكـــالــيف
داخل الـتنـظيم كـانت تُوثَّق بـدقة 
ويـوقع عـلـيه أكـثـر مـن مـسؤول أو
عـنـصـر  عـلـى مسـتـوى الـفـصـيل
طالب والكـتيبـة والقسم  وتـتم ا
ـاذج بــرد الـتــكــالـيف  بــحــسب 
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بـــعـــد أن اجــتـــاح تـــنــظـــيم داعش
االرهــــابي اراضـي شـــاســــعــــة من
ـوصل ســوريـا والـعـراق لـيـحـتل ا
في 2014/6/10 و مــدن عــراقــيــة
ـوصل اخــرى سـارع لإلعـالن من ا
عن قيـام دولة اخلالفـة بتاريخ 29
ـــاكـــنــة يـــونـــيــو 2014 وأوحـت ا
الـــدعــائـــيـــة لـــتـــــــــنـــظـــيم داعش
االرهــــابي بــــكـــثـــيــــر من الــــغـــلـــو
ـبالـغة بان الـتنـظيم قـد حتصّل وا
على غـنائم تقـدر بحوالي 2 مليار
دوالر (8). والــــــغــــــرض مـن هـــــذه
ـزيد من اجملـندين ـبالـغة جـذب ا ا
الـى ارض الـــــتــــمـــــكـــــ من خالل
االغــــراء بــــوجــــود هــــذه االمــــوال
الضـخمة بحـوزة التنـظيم .. ولكن
RANDـؤسـسـة رانـد في تــقـريـر 
حـدد قـيمـة الـغنـائم الـتي اسـتولى
عــلــيـهــا الـتــنــظـيم االرهــابي بــعـد
ـا قــيـمـته (500 حـزيـران 2014 
مـلـيون دوالر) (9) الى جانب ذلك
كان داعش يتحصل على ما قيمته
(4 ماليــ دوالر فـي الـشــهــر ) من
الـضـرائب (10) حـتـى نـهـايـة عـام

.2016
علـى كل حال أعـتبـر تنـظيم داعش
واحـــد من أغـــنى الـــتــنـــظـــيـــمــات
ــســلــحــة اإلرهــابـيــة فـي الـعــالم ا
ـنـاطق غنـية خـصوصـا وان هذه ا
ــوارد بــالــكـــثــيــر من الــثــروات وا
همـة فضال عن مصـادر التمويل ا
االخرى التي اسـتطاع الـتنظيم ان
يـوفـرهـا لنـفـسه ومـنهـا الـسـرقات

واالتـــاوات وعـــمـــلـــيـــات اخلـــطف
وغــيـــرهــا من االمـــور االجــرامــيــة
الي االخرى يضاف اليها الدعم ا
والـتـسـلــيـحي الـدولـي واالقـلـيـمي

.(11)
يــضــاف الى ذلـك مــوارد احلــقــول
نشـئات النـفطيـة التي استولى وا
عـــلــيـــهــا الـــتـــنــظـــيم في ســـوريــا
والـعــراق والـتي تـعـد اهم مـصـدر
لتـمويل نشـاطات وعمـليات داعش
في الـعـراق  حـيث سـيـطـر تـنـظيم
داعش عـلى سـبـعــة حـقـول لـلـنـفط
ومصفـات في شمـال العراق(12)
وهــذا أمن لـتـنــظـيم داعش مـصـدر
ليون دوالر يوميا. تمويل يقدر 
ــالــيـــة الــضــخــمــة ــوارد ا هـــذه ا
لتـنظـيم داعش االرهابي انـعكست
عـــلـى نـــظـــام االنـــفـــاق والـــرواتب
بــشــكل واضح  حــيث خــصــصت
قـيـادة تـنظـيم داعش (20) مـلـيون
دوالر من أجـل الــقــوة الـــقــتـــالــيــة
الـرئـيـسـيـة  ومـا ب  15مـلـيـونـاً
إلى  20مـلــيـون دوالر أمـريـكيّ من
قاتل ساعـدين وا أجل اجلنود ا
اليــ من احملــلـيــ وعــشــرات ا
أجـل الـــذخـــائــر و 10 مالي إلى
15 مليون دوالر أمريكيّ ألقسامها

األمنية (13).
أمـا بـالنـسبـة لـسلم رواتـب تنـظيم
داعش في النـصف الثـاني من عام
2014 اي بعد اعالن خالفة داعش
في 29 يـــونــيــو 2014 كـــمــا يــلي

:(14)
رواتـب الــقــادة واالمـــراء االجــانب
ــــــهــــــاجــــــرين (1300) دوالر أي ا
أمريكي  مع بيت وسـيارة وسبية
تــخـــصص لــرغــبــاته اجلــنــســيــة
وبــــرمـــيـل من مــــادة زيـت الــــغـــاز

“الكاز ”وقنينة غاز (15).
رواتب الـقـادة واالمراء الـعـراقـي
أي االنصار (600) دوالر أمريكي
مع بيت وسيارة وسـبية تخصص
لـرغـبــاته اجلـنــسـيـة وبــرمـيل من
مـادة زيت الـغـاز ( الـكـاز) وقـنـيـنـة

غاز.
رواتب اجلنـود تـراوحت ب 100
دوالر أمــريـكيّ شـهـريـاً بـاإلضـافـة
إلى  100دوالر أمــريــكيّ إضـافــيـةٍ
لـــــكـلٍّ من الــــــوالـــــدين و 40 دوالر
أمـريكيّ لـكلٍّ من األشـقّاء . يـضاف
الـيهـا مـبلغ 50 دوالر أمريـكيّ لكل
زوجــــةٍ أو ســــبــــيــــة من الــــرقــــيق
اجلــــنـــسيّ و 35 دوالر أمــــريـــكيّ

. ُعال لغيرهم من ا
هـرة والـفنـي الـعامـل الـعمـال ا
في حــقـول الــنــفط الــتي اســتـولى
عليها الـتنظيم كانوا يـتلقّون أكثر

من675 دوالر أمريكيّ شهرياً.
انهيار اخلالفة وتدني الكفاالت

بـحـلـول شـهـر كـانـون األول 2015
ومُـــضِــــيّــــاً في عـــام 2016 كـــانت
تـشـكيـالت تنـظـيم داعش الـقتـالـية
تـنـهـار شـيـئا ”فـشـيـئا ”أمـا تـقدم
ـسلـحة الـعراقـية حـثيث لـلقـوات ا
بإسـناد الـتحـالف الدولي  وبدأت
ـالـيــة تـنـحـسـر مـوارد الـتــنـظـيم ا
ايضا األمـر الذي انعـكس سريعا”
ــالي و سـلم عــلى نـظــام االنـفـاق ا
الـــــرواتب حـــــيث خـــــفض الى 50
ـــئـــة  كـــمــــا خـــفــــضت رواتب بــــا
ــهـــاجــرين إلى 170 ألف ديــنــار ا
عراقي مـا يعادل 130 دوالرا منذ
ـئـة وانـحـدر أكـثر بـداية 2015 بـا
لـيصل إلى 80 ألف ديـنـار بـحدود

60 دوالرا وقـنــيـنــة غــاز لـلــطـبخ
ـتمـثـلة بـ”سبـية” ـغريـات ا دون ا
وزوجـة  نــتـيـجــة تـدمـيــر خـطـوط
إمداد التنظـيم بخسائره لألراضي
الــتي كــان يـــســرق الــنــفـط مــنــهــا
ويـهـربه خـارج الـبالد عـبـر سـوريا

وتركيا (16).
وبــــعــــد ســـــقــــوط دولــــة اخلالفــــة
الـداعشـية نـهايـة عام 2017 تدنت
رواتب عناصر التنظيم التي يطلق
عـليهـا التـنظـيم مصـطلح الـكفاالت
 (17) الـتي بـقـيت حتتـسب نـسـبة
الى عـدد الزوجـات واالطـفال وكـما

يلي:
اجلندي األعزب يتقاضى “كفالة”
تصل الى 72 دوالراً أي ما يعادل
نــحــو 95 ألف ديـــنــار عــراقي من
بيـنها 40 دوالر بدل طـعام وبذلك
يكون الراتب االسـاس للجندي 32

دوالرا فقطً.
ــتـزوج يــتــقـاضى 184 اجلـنــدي ا
ديـناراً دوالراً اي مـا يـعادل  214 
عـراقــيــاً بـضــمـنــهـا 40 دوالر بـدل
طـعـام . وتـصرف عن كـل طفل دون
15 ســنـة 30 دوالر أو من يــعــيــله
من والدين أو أشقاء ذكور أو اناث
وكــلــمــا زاد الــعــدد ارتــفع الــراتب

شرط أال يزيد عن 300 دوالر.
رواتب مـا يُـعـرف بـ (األمـراء) تـبلغ
من (500 -1000) دوالر ولــكـنــهـا
خـفـضت الى الـنصف ثـم تدنت في
االيام االخيرة حتى وصلت الى ما

ب 30 الى  60ألف دينار .
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البــد أن يـتــبـادر الى الــذهن مـا اذا
كــــان تــــنـــــظــــيم داعـش االرهــــابي
ــصــاعب ســيـــتــمــكن مـن جتــاوز ا
ــالـيــة ? .. فــمـا تــبــقى من داعش ا
السـيـمـا بـعـد جـمـلـة الـهـزائم الـتي
تلـقاها في الـعراق وسوريـا ومقتل
ابـو بكـر البـغـدادي اجبـر بالـتأكـيد
عـــلى تــقـــلـــيص نـــفــقـــاته ونـــظــام
مــدفــوعــاتـه من الــكــفــاالت ..ولــكن
التنظيم بـشكل عام يبدو قادر على
ــا يـــســمح له مـــوازنــة نـــفــقـــاته 
بـالـتـعـامل مع الـضـغط الـعـسـكـري
الـذي يـتـعـرض له من قـبـل الـقوات
ــــســـلـــحـــة الــــعـــراقـــيـــة وقـــوات ا

التحالف.
فالـتجـربة الـسابـقة في تـطور عمل
تنظيم داعش االرهـابي تؤشر على
ــرونــة في قــدرة الــتــنــظــيم عــلى ا
الـتكـيف مع الـتحـديات والـعقـبات
حــــتى مـن دون وجـــود ســــيــــطـــرةٍ
أُحاديةٍ عـلى األراضي والسبب في
ذلك هو الـهيكل الـتنظـيمي لداعش
نظم بشكلٍ جيّد مع بيروقراطية ا
محددةٍ وتـبعيات تـنظيمـية ليست
مـتـحـجّـرة فضال ”عن الالمـركـزية
ــا يــجـعــلــهـا في عــمل فــروعــهـا 
شبيـهة بتنـظيم غير مـتكتل يسعى
لالكـــتــفـــاء الــذاتي  والـــبــحث عن
ـــوارد من خالل فـــرض االتــاوات ا
عـــمــلــيــات االخــتــطــاف واالبــتــزاز
وغــيـــرهـــا مـن االعــمـــال الـــتـي قــد
تــســمح لــلــتـــنــظــيم  بــاالحــتــفــاظ
ستوياتٍ مـتواضعةٍ من ايرادات

من أجل دفع تكاليف رواتب
ركز {  لواء ركن متقاعد مستشار ا
االوربي لدراسات مكافحة االرهاب -
ركز األوروبي لدراسات مكافحة ا
انيا اإلرهاب واإلستخبارات ـ ا
وهولندا
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إن انـخـفـاض أسـعـار صـرف الـديـنار
الـعـراقي أمام الـدوالر لـيـست قـضـية
ـا هـي مـشـكـلـة ولـيــده الـصـدفـة  وإ
كـبــيـره تـذكـرنــا بـأحـداث عـام 1992
ومــاتـاله من مــعــانـــاة لــذوي الــدخل
احملـدود  يــنـبـغي تـكــريس االهـتـمـام
ـعـيـشة ـنـاسب لهـا ألنـهـا تـتعـلق  ا
الــنـاس  الـفــقـراء مــنـهم  فــاغـلب مـا
نسـتهـلـكه يتم اسـتيـراده من اخلارج
والــتــجــار يـرفــعــون األســعـار كــلــمـا
انـــخـــفض ســـعــــر الـــديـــنـــار رغم إن
االسـتيـرادات يـتم تـمويـلـهـا من مزاد

ـركزي الـعراقي  العـملـة في الـبنك ا
ومن الـنـاحيـة الـعـمـليـة فـان الـدولرة
تـسـود في اغــلب الـتـعـامالت رغم إن
الـدولــة تـرفض الـدولـرة الن الــعـمـلـة

احمللية هي الدينار 
ان من ابـــرز اســبــاب هــبــوط قــيــمط
الديـنار الـعـراقي هو اسـلوب تـعو
الــعـــمــلـــة لــســـد الـــعــجـــز احلــاصل
ـيـزانـيـة واالسـتـفـاده من فـروفات بـا
الـــتـــحـــويل وكـــذلك من اجـل ارســال
رسائل الـى دول اجلوار بـأن الـعراق
لم يعد قادراً على دعم اقتصادياتكم.

ـركـزي ولـو تـابـعــنـا تـقـاريـر الـبـنك ا
ــا يـخص كـشـوفـات مـزاد الـعـراقي 
الــعـــمــلــة قــبل ان يــقــرر الــبــنك عــدم
اظـهـارهـا لـلعـلن  ,في الـعام ?2019
ركزي العراقي  44مليار باع البنك ا
دوالر من الـعـمـلـة الـصـعـبـة في مـزاد
ركزي (نـافذة بـيع العمالت) البنـك ا
مـخــصــصــة في أغــلــبــهـا لــتــغــطــيـة
ــــواد والــــســـلـع الـــتي اســـتــــيـــراد ا
حتــتــاجــهــا الــبالد وتــثــبــيت ســعـر
الــديـنــار الــعـراقـي ومـنع الــتــضـخم

بحسب بيانات للبنك.

ســـعــر الــصــرف الـــعــائم أو تــعــو
العمـلة هو سعـر صرف العـملة الذي
طـــرأ عــلــيه تـــعــو بــحـــيث أصــبح
مـــحــرراً بـــشــكل كـــامل فال تـــتــدخل
ــركـــزي في احلـــكـــومـــة أو الـــبــنـك ا
ـا يـتم حتـديــده بـشـكل مـبــاشـر وإ
إفرازه تلقائيا في سوق العمالت من
خالل آلـيـة الـعـرض والـطـلب بـحـيث
يؤدي ازدياد الطلب عـلى العملة إلى
ارتــفـاع سـعــرهـا والــعـكس صــحـيح
والـتي تسـمح بـتـحديـد سـعـر صرف
الــعـمـلــة الـوطـنــيـة مـقــابل الـعـمالت
األجنبية.وتظل أسعار صرف العملة
الــعــائــمـة تــتــغــيـر بــاســتــمـرار وفق
تـــغـــيــرات الـــعــرض والـــطــلـب عــلى
العـمالت األجـنبـية بـالـشكل الـذي قد
يجعـلهـا تتغـير عدة مـرات على مدار

اليوم الواحد.
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ركـزيـة ال تـسـتـهـدف سـعر الـبـنـوك ا
مع لعـمالتها احمللـية عند اتـباعها
ـطلـق بل إن سـعر لـنـهج الـتـعـو ا
الـعــمـلـة هـنـا يـكـون شــبـيـهـا بـسـعـر
ـــــعــــادن األخــــرى الــــذي الـــــذهب وا
يــخـضـع إلى الـتــغــيـيــر الــيـومي في
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ية حتى أنه قد يتغير األسواق العا
من ساعة ألخرى.

فـفي حــال أدى تـعـو عــمـلـة مـا إلى
ارتـفــاع سـعـر صــرفـهـا مـقــابل بـقـيـة
الــــعـــمـالت أي إلى ارتـــفــــاع ســـعـــر
معادلتـها مع العمالت األجـنبية; فإن
ذلك يؤثر سلباً في حركة الصادرات
ألن أســعـار الـســلع احملــلـيـة تــصـبح
مـــرتــفــعــة لــلــمـــســتــوردين األجــانب
فينخفض الطلب عـليها (وفقاً لدرجة
مــــرونـــة الـــطـــلـب) ويـــؤدي ذلك إلى
زيــادة الــواردات ألن أســعــار الـســلع
األجــــــنـــــــبــــــيــــــة تــــــصــــــبـح أرخص
ـا يسـهم لـلـمـسـتـوردين احملـلـيـ 
كن أن يـزان التجاري و في عجز ا
تـــتــشـــجع رؤوس األمــوال احملـــلــيــة
لالجتـاه نـحـو االسـتـثـمـار اخلـارجي
ألنه أصبح في اإلمكان مـبادلة وحدة
الـعــمـلـة احملـلـيــة بـوحـدات أكـثـر من
العملة األجنبـية وبذلك يتأثر ميزان
مــدفــوعــات الــدولــة تــأثــراً ســلــبــيـاً
وتتـأثر الـصناعـة احمللـية بـتعـرضها
ـنـافـسة الـواردات ويـتـبـاطـأ الـنـمو

وترتفع درجة البطالة.
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كن للحكومات أن تصحح مسار  

الـتقـدم االقـتصـادي من خالل تـعـزيز
االبتكار واسـتراتيجيـات االستثمار
ولكن هذا سيتطلب حتوال جذريا في
جــمـيع الــقــطـاعــات. ولن يــكـون ذلك
ـــنــظـــمــات ــكـــنــا إال إذا عـــمــلت ا
العمـومية واخلـاصة معًـا وانخرطت
احلــكـومــات بـشــكل فـعــال في إعـادة
تـشــكـيل الـقـطـاعـات الــقـائـمـة وبـنـاء
أسـواق جـديـدة. ويـقـول الـتـقـريـر إن
هــذه األسـواق احلــدوديـة اجلــديـدة
الـتي تـتوزع عـلى الـطـاقـة اخلـضراء
واالقــتـــصـــاد الـــدائـــري والـــصـــحــة
ـكن أن يـكون والـتعـلـيم والـرعايـة 
لـهـا تأثـيـر جـذري عـلى االقـتـصادات
واجملـتـمعـات. ووفـقـا لـلتـقـريـر أمام
اجملـتــمـعـات الــيـوم فـرصــة سـانـحـة
ـــو أكــثــر شــمــوال التـــخــاذ مــســار 

وتركيزا على الطاقة اخلضرا
اذاً نــــحـن امــــام بـــــحث عن خـــــطــــة
مـخـتــلـفه كـلـيـاً عن مــانـنـتـهـجه مـنـذ
عقـود سابـقه لم تعـد مواكـبة لـوقتـنا
احلالي وايضـاً ايجاد حـلول واقعيه
وشامـلة في الـتقـشف واعادة فـلسفه

الية للعراق . االدارة ا

ركز العراقي االوربي للتنمية  { رئيس ا

بلجيكا
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ركز الثالث عشر. ا
ــبــاراة بــضــغط بــدأ ريــال مـــدريــد ا
ـا تسـديدة مُـبكـر وأرسل كر بـنز
قـــويــة مـــرت أعــلى مـــرمى احلــارس

Æ10 أونيا سيمون في الدقيقة
وتــدخـل داني كــارفــاخــال الــظــهــيــر
ن لـــريــال مــدريــد بـــعــنف ضــد األ
ويـلـيـامز مـهـاجم بيـلـبـاو في منـطـقة
اجلزاء في الـدقيـقة 11 ولم يحـتسب
ــبــاراة أي خــطـــأ في لــقــطــة حـــكم ا
أثارت اجلـدل وغـضب العبي الـفريق

الباسكي.
وتـدخل راؤول جـارسـيـا بـعـنف ضـد
ـباراة ـا دفع حكم ا توني كـروس 
إلشهار الـبطاقـة الصفراء الـثانية ثم
الـــطــرد وكــان جــارســيـــا قــد تــلــقى
البطـاقة الصفراء األولـى في الدقيقة
8 بـسـبب تـدخل عـنيف مـشـتـرك ضد

كروس ومودريتش.
وأضــاع فـيـدي فـالــفـيـردي العب خط
وسط ريـــال مـــدريـــد فـــرصـــة
تــــســـــجــــيل هــــدف
الـــــــتــــــقـــــــدم في
الــدقــيــقـة 22
حيث تـلقى
كــــــــرة في
نـطقة ا
لـــــكــــــنه
ســــــــــدد
بـــجــانب
الـــــقـــــائم

األيسر.
وســـــــــــــــــدد
تــوني كـروس
كـرة قــويـة مـرت
أعــــــــــلى مــــــــــرمى
احلــــــــــارس أونـــــــــاي

سيمون في الدقيقة 28.
وتألق سيمون في التصدي
لـتسـديدة من فـينـيسـيوس
جونيور الذي استغل كرة
عــرضـــيــة من مـــودريــتش
نـطقـة في الدقـيقة داخل ا

.41
وجنح كـروس في تـسـجيل
هدف التقدم لريال مدريد في
الـدقـيـقـة (2+45) حـيث تـلـقى
تـمـريـرة من فـيــنـيـسـيـوس عـلى
ــــنــــطــــقــــة وســــدد كـــرة حــــدود ا
ــ صـــاروخــيـــة أرضـــيــة أقـــصى 
باراة احلارس ليُطلق بعدها حكم ا

صافرة نهاية الشوط األول.
مع بداية الشوط الثاني جنح أندير
كــابــا في تــســجــيـل هــدف الــتــعـادل
ألتلـتيك بيـلباو في الـدقيقة 52 حيث
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ـنطـقـة وسدد تـلـقى تمـريـرة داخل ا
كرة تصـدى لها كورتـوا قبل أن ترتد
أمــامه مــرة أخــرى لـيُــســدد مــجـددًا
الكرة التي اصطـدمت بقدم سيرجيو

راموس قبل أن تسكن الشباك.
وعاد فينـيسيوس جونـيور لتسجيل
الـــهــدف الــثـــاني لــريـــال مــدريــد في
بـاراة ألـغاه الدقـيـقة 54 لـكن حكـم ا

بداعي التسلل.
وأرسـل كـروس تـصـويــبـة قـويـة من
خارج منطقـة اجلزاء في الدقيقة 64
لـكن احلـارس أوناي سـيـمـون أمسك

بها بسهولة.
ا الهدف الـثاني لريال  وسجل بنـز
مـدريــد في الـدقـيـقـة 74 حـيث تـلـقى
ـنطـقة من داني كرة عـرضـية داخل ا
كارفاخال وسدد رأسية قوية أقصى

 احلارس أوناي سيمون.
وأضــاع إيـــســكــو فــرصــة تــســجــيل
الـــهــدف الــثـــالث لــريـــال مــدريــد في
الدقـيقة 87 حيث تـلقى تمـريرة أمام
ـرمى من رودريـجـو لـكنه فـشل في ا

السيطرة على الكرة برعونة.
وسـدد مـاركـو أسيـنـسـيو كـرة قـوية
ن للـحارس مرت بـجـانب القـائم األ

Æ90 أوناي سيمون في الدقيقة
ا الـهدف الـثالث لـريال وسـجل بنـز
مـدريــد في الــدقــيــقـة (2+90) حـيث
تـــلــقى تــمـــريــرة من مـــودريــتش في
الــعــمق وســدد كــرة أرضــيــة قــويــة
ـ سـيـمـون قـبل أن يُـطـلق أسـفل 
ـبـاراة صـافـرة النـهـايـة بـفوز حـكم ا
ـــيـــرجني بـ3 نـــقـــاط ثـــمـــيــنـــة في ا

مشواره للحفاظ على لقبه.
تـعـثـر مانـشـستـر سـيـتي في الدوري
اإلجنــلـــيــزي من جــديـــد وذلك بــعــد
تـعـادلـه مع ضـيـفه وست بـرومـيـتش
ـــبــاراة الـــتي ألـــبـــيـــون (1-1) فـي ا
احـتــضـنـهــا مـلـعـب االحتـاد  ضـمن

لقاءات اجلولة رقم 13.
وافــتــتح الـســيــتي الـتــســجـيل عــبـر
إلكاي جوندوجان (30) وعدل وست
بـرومـيـتش عـبـر روبـن ديـاز بـاخلـطأ

في مرماه (43).
وبتلك النتيجة رفع مانشستر سيتي
رصـيـده إلى 20 نـقــطـة لـيـرتـقي إلى
ـــركـــز الـــســادس كـــمـــا رفع وست ا
بـرومــيـتش رصـيـده إلى 7 نـقـاط في

ركز الـ19. ا
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شــكل وسـت بــرومــيـــتش اخلــطــورة
ــــبـــاراة في الــــدقـــيـــقـــة األولى في ا
الـثــامـنــة بــتـوغل مـن جـرانت داخل
منـطقـة اجلزاء تالعب خاللـها بأكي
وأنـهاه بـتسديـدة أرضيـة قويـة تألق
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متاز. اطلق جمهور نادي القاسم الرياضي حملة تبرعات لدعم النادي في دوري الكرة ا
وتعـد هـذه اخلـطوة هي االولـى من نوعـهـا في الـعراق حـيث قـرر اهـالي محـافـظـة بابـل دعم الفـريق في ضـائـقته

الية. ا
ا قام به جمـهور مدينة نابـولي في ايطاليا عام 1984 حيث  جمع تبرعـات للتعاقد مع وهذه اخلطوة مشابـهة 
االسطورة االرجـنتـينـية دييـغو ارمـاندو مـارادونا فالـنادي كـان يعـاني من ضائـقة ولم يكن بـامكـانه جلب الـنجوم
سـابقـة بفـوزه على مـتاز بـاجلولـة الثـامنـة من ا الكـبار.يـذكر ان فـريق القـاسم حقق الـفوز االول له في الـدوري ا

ركز الثامن عشر برصيد ست نقاط. .ويحتل فريق القاسم ا احلدود بهدف نظيف
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كشف رئيس الهيئة االدارية لنادي
الــقـوة اجلــويــة الـريــاضي الــلـواء
الـطـيار شـهـاب جـاهد عن اخـتـفاء
مبلغ 900 ملـيون دينـار من خزانة
النادي. وقال جاهد في تصريحات
ـكتب االعالمي لـلـنادي إن نـقلـهـا ا
لك كـادراً تدريـبياً القـوة اجلويـة 
عــــلى اعــــلـى مــــســــتــــوى واالدارة
ــدرب ونــعـمـل عـلى مــتــمـســكــة بـا
اعداد فريق خلمسة مواسم قادمة.
واوضح أن ايوب اوديـشو باق مع
الــفـريق بــاقـتــنـاع جــمـيع اعــضـاء
االدارة وهــو حــريص عـــلى عــمــله
وفريـقه وال يوجد داخل االدارة اي
متصيد وال يـوجد اي تدخل بعمله
مـن قـــبـل االعـــضــــاء.وتـــابـع نـــحن
كــهـيــئـة اداريـة نــيـابــة عن ســمـيـر
كــاظم لــيس لــديه الــنــيــة بـتــدريب
الـــنــادي وانـــا عــلـى ثــقـــة بــكالمه
نـحــتـاج لـلـحظ في بـعض االحـيـان
وفـريقـنـا جـيـد وكـلنـا ثـقـة بـالـكادر
.وبـــــ أن الــــــفــــــني والـالعـــــبــــــ
الــعــقــوبــات لــيــست حال ومن حق
اجلـمـهـور ان يـنـفـعل ويـعـتب عـلى
الـنـادي لـكن العـمل االداري يـبـتـعد
عن الــعـاطــفــة وال يــوجـد خــلل في
مــنــظــومـة الــفــريق.واشــار الى ان
هـنــاك من يـحــاول الـنــيل من عـمل
االدارة من خالل تـسـخـيـر اصـوات
اصـبـحت خارج الـنـادي فيـمـا ب
ان مـعـسكـرنا الـتـدريبي فـي مديـنة

الــــنــــجـف االشــــرف هــــو إلخــــراج
الــفــريق من الــضــغــوط االعالمــيـة
وفــريـقـنـا سـيـقـاتل في اي مـبـاراة.
ولـفت الـى ان هـنــاك ديـون ثــقـيــلـة
عـــلى الــــنـــادي وال رجـــعــــة لـــبـــيع
الـصكـوك بـالفـائز بـالـنادي وعـقود
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بيب
غوارديوال

مسددًا جونـدوجان في الـدقيـقة 53  
إلـى جـوار الــقـائم.وواصـل الـســيـتي
زحفه جتـاه مـرمى وست برومـيتش
بارتقاء جليسـوس لعرضية من ركلة
ركتية نفذهـا جوندوجان في الدقيقة
55 مـســددًا رأسـيــة عــلت الـعــارضـة
بــقــلـيـل.وحـاول فــيـلــيــبس مــبـاغــتـة
إيـــديــرســون بـــتــســـديــدة من خــارج
منطـقة اجلزاء في الـدقيقة 62 إال أن
كــرته مــرت إلى جــوار الــقـائـم.وعـاد
السيتي لتـشكيل اخلطورة من جديد
في الـدقيـقة 66 بـضربـة مـقصـية من
فــوديـن من داخل مـــنــطـــقــة اجلــزاء

رمى. ذهبت بعيدًا عن ا
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ونفـذ دي بروين مـخالـفة عـلى حدود
مــنــطــقـــة اجلــزاء في الـــدقــيــقــة 86
مسـددًا كرة أرضيـة مباشـرة تصدى
لها حارس وست بروميتش بنجاح.
وكــاد جـــونــدوجــان مـــرة أخــرى من
تــسـجــيل هـدف الــفـوز في الــدقـيــقـة
الــثــالــثــة من الــوقت بــدل الــضــائع
بـعـدمـا نفـذ مـخـالـفـة من عـلـى حدود
منـطقـة اجلزاء مسـددًا كرة مـباشرة

مرت بقليل إلى جوار القائم.
وواصـل جـونـســتـون اإلبــداع وأنـقـذ
فـريــقه من هـدف قـاتل بـعـدمـا أرسل
دي بروين عرضيـة متقنة لـسترلينج
اخلـــالي من الــرقـــابــة تـــمــامًــا داخل
منطقة اجلزاء ليسدد رأسية تصدى
لها حارس وست بروميتش لينتهي

اللقاء بالتعادل اإليجابي 1-1.

جــــونــــســــتــــون.وأرسل دي بــــروين
عـرضـيـة خـادعة من ركـلـة ركـنـية في
ندفع الدقـيقة 38  جتاه كانـسيلـو ا
من اخلـلف لألمـام والـذي سـدد كـرة
عـــــلى الــــطـــــائــــر مـــــرت إلى جــــوار
الـــقـــائـم.وعـــدل وست بــــرومـــيـــتش
الـنــتـيــجـة في الــدقـيــقـة 43 بـعــدمـا
تـــمــهـــدت الــكــرة أمـــام أجــاي داخل
مـنـطقـة اجلـزاء ليـسـدد كرة أرضـية
اصـــطــــدمت بــــقـــدم ديــــاز وغـــيـــرت
اجتــاهــهـــا مــخــادعـــة إيــديــرســون
لـتـســكن الـشـبـاك ويــنـتـهي الـشـوط

األول بالتعادل 1-1.
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ومع بــدايـــة الــشــوط الــثــاني ســدد
رودريـــجـــو كــــرة قـــويــــة من خـــارج
مـــنــطــقــة اجلــزاء فـي الــدقــيــقــة 52
ـرمى.وتـلـقى دي ذهـبت بـعـيـدًا عن ا
بروين كـرة داخل منـطقـة اجلزاء من

إديرسون في التصدي لها.
وارتقى رودريجـو لعرضـية من ركلة
ركنـية نـفذها دي بـروين في الدقـيقة

25 مسددًا رأسية علت العارضة.
وافـــتــتح الــســيــتـي الــتــســجــيل في
الدقـيقة 30 بعـدما انطـلق ستـرلينج
ـنــطـقـة اجلـزاء ن  في اجلــانب األ
لـــيـــمــــرر كـــرة عــــرضـــيــــة أرضـــيـــة
جلـونــدوجــان اخلـالي مـن الـرقــابـة
والــذي ســـدد بــدوره بــســـهــولــة في

الشباك.
l¹dÝ œ—

وأتى الــــرد مـن وست بــــرومـــيــــتش
سـريـعـا عـبـر جـاالجـر وذلك بـعد أن
سـدد كــرة قـويــة من خـارج مــنـطــقـة
اجلـزاء في الدقـيـقة 32 مـرت بـقـليل
إلى جـوار الـقـائـم.وأطـلق كـانـسـيـلو
صاروخـية من خارج مـنطـقة اجلزاء
فـي الــــدقـــــيــــقــــة 36 أمــــسـك بــــهــــا
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ـا مـهاجم قـاد الـفـرنـسي كر بـنـز
ريـــال مـــدريــد فـــريـــقـه لالنـــتـــصــار
بنـتيـجة (1-3© عـلى أتلـتـيك بـيلـباو
خالل مـواجـهـة الـفـريـقـ  فـي إطار

منافسات اجلولة 19 بالليغا.
وســجل لـريــال مـدريــد تـوني كـروس
ـا في الـدقـيـقـة (2+45© وكـر بـنـز
في الــدقــيـقــتـ 74 و2+90 بــيــنــمــا
سجل ألتـلتيـك بيلـباو أنديـر كابا في

Æ52 الدقيقة
بــهـــذا االنــتــصـــار يــرفع ريــال
مــــدريـــــد رصــــيــــده إلى
الــــنـــقــــطـــة  26في
ـــركـــز الـــثـــالث ا
بجـدول تـرتيب
الليـجا بيـنما
يتجـمد رصيد
أتــــــلـــــــتـــــــيك
بـيـلـبـاو عـنـد
 14نقطة في

احدى اجتماعات اللجنة التطبيعية بكرة القدم
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اعـلن االحتـاد الـدولي بكـرة الـسـلة
فيبـا عن قائمـة هدافي التـصفيات

ؤهلة لكأس آسيا 2021. ا
ــنــتـخب وتــصـدر الــقــائـمــة جنم ا
ـاريو ميـافيلد الوطـني العراقي د
القائمة برصيد 94 نقطة حصدها
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ت للروح الـرياضية بأسلـوب ال 
الـتي يـفــتـقـدهـا الــعـنـكـوشي بـأي

صلة.
واضــاف أن االدهى عــدم مـعــرفـته
بتاريخ مـواجهات الفـريق بقوله
ان الـديـوانيـة تـغـلب عـلى احلدود
بثالثية مع جل احترامنا جلمهور
ولـــنــادي الـــديـــوانـــيـــة لــكـن هــذه
الـنـتـيــجـة من نــسج خـيـاله بل ان
ــصــلــحـة الــنــتــيـجــة مــعــكــوســة 
احلــــدود وســـــنـــــرسـل له شـــــريط

االهداف ليتمتع به.
وتــــابع اين االحــــتــــرافــــيــــة واين
ــهـنــيـة عــنـدمــا يـتــجـاوز بــشـكل ا
ســافــر عـــلى انــديــة عــريـــقــة لــهــا
تاريخـها البـهي وعلى رؤساء تلك
ــلــكـون تــاريــخـاً االنــديـة الــذين 
حافالً باإلجنازات مقابل (شهور
ثالثة ظهر بها العنكوشي) وال
تبقية له نعلم عدد االشهـر ا
عــــنـــدمـــا يـــحــــقق اهـــدافه
السيـاسية واالقـتصادية
الــتي دخـل بــهـــا عــالم
الـريــاضــة من اجــلــهـا

فقط.

…dO¦  wýuJMF «  U×¹dBð ∫“uLOð

W¹d K  
واخـتـتم مـتـسـائالً عـمـا اذا
كــــانت تـــلـك الـــتـــجـــاوزات
تـــنــدرج ضــمـن (تــنــمـــيــته
ــســـتــدامــة) الـــتي صــدع ا
رؤوسـنا بـها ويـستـخدمـها
بــشــكل مـــتــكــرر لـــلــشــهــرة
االعـالمـــــــيــــــة دون نـــــــتــــــاج

ملموس.
حازم
تيموز

ـبلغ والالعب يستلم كانت تكتب 
مبـلغ اخر وتـباع بالـفائـز للتـسديد
بـــــخـــــصم %20 من الـــــقـــــيـــــمـــــة
الـــرســمــيـــة.ونــوه الى انـه يــجــهل
مصـير 900 مـليـون دفـعت للـنادي
ـستـثمـر وشـكلـنا سـابـقا من قـبل ا

راجـعة الـديون في الـنادي جلـان 
مــؤكــداً بـالــقــول: نـريــد تــصــحـيح
سار من خالل انشاء ملعب يليق ا
بـاسم الـقـوة اجلويـة واريـد الـعمل
على استقاللية مالية للنادي وعدم

االعتماد على اموال الدولة.
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أعـرب أمـ سـر الـهـيـئـة االدارية
لــنـادي احلــدود الـريــاضي حـازم
تيموز عن امتـعاضه الشديد من
تـــصــريـــحـــات رئــيـس الــهـــيـــئــة
االدارية لـنادي الديـوانيـة حس
العـنكـوشي األخيرة مـتهـماً إياه
بــاإلسـاءة لـفـريق احلـدود بـشـكل
يــنم عن قــلـة اخلــبــرة والـثــقــافـة

االدارية الرياضية.
Í—«œ« dJ

وقـال تيـموز في بـيـان للـنادي إن
احلــدود اكــبــر مـن الــعــنــكــوشي
والـذي تـعـودنـا مـنه تـصـريـحاته
الــتـي تـــأتي مع اخـــيـــلـــة الــلـــيل
ـــجيء الــصـــبــاح وتـــضــمـــحل 
كــونــهـــا دائــمـــاً مــا تــبـــنى عــلى
اســاس رخــو مـن الــفــكـر االداري
الــذي يــفــتــقــد ألبــسط مــقــومـات

نطق واحلكمة. ا
واوضح مــا انـتــقــاصه من فـريق
احلــدود اال دلــيل عــلـى ذلك بــعـد
ـــلك وصــــفه الــــفـــريـق بـــأنـه ال 
ــــلـك االمــــوال العـــــبــــ ألنـه ال 
والـــفــوز عـــلــيه ســـيــكـــون ســهالً
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يـعـقد احتـاد كأس اخلـليج الـعربي لـكرة
الــقــدم عـدداً من االجــتــمـاعــات في مــقـر
االحتـاد بـالـدوحـة خالل الـفـترة من -20
ـنــاقـشـة  22مـن الـشـهــر احلـالي وذلك 

وضوعات وعمل اللجان. العديد من ا
وقـال أم عام االحتاد اخلـليجي جاسم
الـرميـحي في بيـان إن اجتمـاعات تـقييم
مــلــفــات تــنـظــيم بــطــولــة خــلـيــجي 25
الــقـادمـة سـتــعـقـد خالل يـومي 20 و21
الـقادم برئاسة جـاسم الشكيلي نائب
رئـــيس احتــاد كـــأس اخلــلـــيج ورئــيس
الــلــجــنــة وســيــتم خاللــهــا الــنـظــر في
ـقـدمـة من الـدول الـتي تـسعى ـلـفـات ا ا
إلـى تـنـظـيم خـلـيـجي 25 واالطـالع على

ــلـــفــات ومــا حتـــتــويه من مـــضــامــ ا
مـتـطـلـبـات تـؤهل األفـضل لالسـتـضـافة
وبـعد أن تـتخذ الـلجـنة قرارهـا باخـتيار
كتب ـلف األنسب سيتم رفع ذلك إلى ا ا
التنفيذي لالحتاد التخاذ القرار النهائي
عــطـفـا عـلى تــوصـيـات الـلــجـنـة ومـدى
لف الـذي وقع علـيه االختـيار مـطـابقـة ا
ـعايـير واشتـراطات االسـتضافـة" الفتا
الـى ان "الــدعـــوات وجــهـت الى جـــمــيع

األعضاء.
 واوضـح الـرمـيـحي عـنـدمـا يـتم اإلعالن
ـضـيف خلـلـيـجي  25سـواء عـن البـلـد ا
فـي االجــتـمــاع الــقــادم أو أي وقـت آخـر
ســيــتم تــشــكــيل جلــنــة تــفــتــيش تــضم
عـنـاصـر ذات كفـاءة وخـبرات كـبـيرة في

هـــذا اجملـــال وذلك لـــلـــقــيـــام بـــجــوالت
العب والـبنى ـنشـآت وا لـالطالع على ا
ـضـيـفـة وفق سـقف الـتـحــتـيـة لـلـدولـة ا
زمـني مـحدد عـلى أن تـرفع مالحـظاتـها
ـــكــتب الــتــنــفــيــذي لالحتــاد فــور إلى ا
انـتـهـاء عمـلـها.وأشـار الـرمـيحي إلى أن
ــكــتب الــتــنــفـيــذي لالحتــاد ســيــعــقـد ا
اجــتــمــاعه يـوم 22 كــانــون االوالحلـالي
بـرئاسة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد
آل ثـــاني رئــيس احتـــاد كــأس اخلــلــيج
درجة على جدول وضوعات ا ـناقشة ا
أعـماله ومن أبرزها تقارير اللجان التي
من بـينها جلنة مـلف تنظيم خليجي 25
ــصــادقــة عــلى مــحــضــر االجــتــمــاع وا

السابق وما يستجد من أعمال.
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اتفق وزير الشباب والرياضة عدنان
ــبــيـة درجــال ورئــيس الــلــجـنــة االو
الــعـراقــيــة رعـد حــمــودي مع رئـيس
االحتـــاد الــدولي لـــلــجـــودو اجملــري

توماس فايزر على اجراء انتخابات
جديـدة للـجـودو العـراقي.وذكر بـيان
عن مـكـتب وزيـر الشـبـاب والـريـاضة
عدنان درجال أن األخـير التقى وزير
بيـة الوطنية ثل اللـجنة األو رفقة 

الـعـراقـيـة رعـد حـمودي عـلى هـامش
حــضــورهــمــا اجــتــمــاعـات اجملــلس
ــبـي اآلســيــوي في الـــعــاصــمــة االو
العمانية مسقط مع اجملري توماس
فـــــايـــــزر رئـــــيس االحتـــــاد الـــــدولي
لـــلـــجـــودو.واوضـح انه جـــرى خالل
اللقـاء االتفاق عـلى إعادة انتـخابات
ركزي وفق احتاد اجلودو العراقي ا
الــقـانــون الـنــافـذ قــانـون االحتـادات
الـريــاضـيـة رقم (16)  لـســنـة 1986
بــالــتــنــســيق مـع الــهــيــئــة الــعــامــة
لالحتـــــاد مـــــا يـــــعـــــني وضـع حــــد
لـالنـــقــســـامـــات واإلربـــاك احلـــاصل
داخـل أســـرة اجلــــودو الــــعـــراقــــيـــة

وانقسامها على نفسها.
ــــتـــلك يــــذكـــر ان احتــــاد اجلـــودو 
ــوسـوي رئــيــســ وهــمــا ســمــيــر ا

وعدي الربيعي.
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الـتـقى رئـيس الهـيـئـة التـطـبيـعـية
إيـاد بــنـيــان الـلـجــنـة الـنــسـويـة 
ـنـاقـشـة وإقـرار الـدوري الـنـسـوي
كشوفة. العب ا لكرة الصاالت وا
وقـــــال بــــنـــــيــــان  االتـــــفــــاق في
االجـــتـــمـــاع عـــلى إقـــامـــة الــدوري
الــنـسـوي وتـوجـيه دعـوة لالنـديـة
شـاركـة عـلـى مـسـتوى الـراغـبـة بـا

كشوفة. العب ا كرة الصاالت وا
وأضــاف: وحتـــديـــد يــوم ٢١-١٢-
٢٠٢٠ لـيكـون اجتـمـاعا مع االنـدية
الـتي تمـلك فـرقا نـسويـة لـلتـباحث
ـواعـيد الـتي تـضمن في اآللـية  وا
ـطالب جناح الـدوري واالستـماع 

االنديـة.واختـتم رئيس الـتطـبيـعية
بالقـول: نسعى إلقـامة دوري منظم
مع تــهـيــئــةِ جــمــيع مــســتــلــزمـات
جنـــاحـهِ من اجلــــوانب الــــفـــنــــيـــة

واالدارية والتحكيمية.
يــذكــر ان الــلــجــنــة الــنــســويــة في
الـهيئـة التـطبيـعيـة قد قـامتْ بعمل
ورشـات تـطويـريـة حتـكيـمـية لـفـئة
الـنـسـاء من أجل تـطويـر الـصـفارة
النسـوية واالرتقـاء باللعـبة بشكل

عام.
ومن جــهـة اخــرى عـقــدت الــهـيــئـة
الــتـطــبـيــعـيــة  اجـتــمـاعـاً فـي مـقـر
احتــاد الـــكـــرة مع مـــشــرفي دوري
الدرجة االولى في بغـداد بحضور

عـضـو الهـيـئة اسـعـد الزم ورئيس
ــسـابــقــات حــيــدر عـوفي جلــنــة ا
نـاقشـة وتقـييم واعـضاء الـلجـنـة 
اجلوالت التي مضتْ من منافسات

الدوري.
ــــشـــــرفــــ وقــــالَ الزم إن عـــــمـل ا
الـــصـــحـــيح والـــدقـــيق يـــســــــــهم
بــــنــــجـــــاح الــــدوري مع  ضــــرورة
ـــبــاريــات االهــتـــمــام بـــتــقـــريــر ا
وشــــــــرح جــــمـــيـع الـــتـــفــــاصـــيل
واألحــــــداث نــاهــيك عـن االلــتـزام
بـالوصـايـا األمنـية والـصـحيـة قبل

باراة. وبعـــــد ا
من جـــانـــبهِ أشـــار رئـــيس جلـــنــة
ـسابـقات حـيدر عـوفي الى عددٍ ا

الحظات السلبية التي وردت من ا
ــبــاريــات فـي تــقــاريــر مــشـــرفي ا
وتـأثـيـرهـا عـلـى الـعـمل وطـالـبـهم

بــضــرورةِ جتــاوزهــا فـي اجلـوالت
قبلة وتطبيق التعليمات إلظهار ا

باريات بأفضل صورة. ا

لقاء درجال وحمودي برئيس احتاد اجلودو الدولي

w «Òb¼ WLzU  —ÒbB²¹ ‚«dF « r$
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خالل اربـع مـــبــاريـــات. ويـــتـــفــوق
مــايــفــيــلــد عـن اقــرب مــنــافــســيه
الـلـبنـاني وائل عـرقـجي بـفارق 18

نقطة.
يـذكـر ان مــايـفـيـلــد هـو من اصـول
أمـيــركـيــة وهـو من تــولـد 23 أيـار

1991 ويلعب في الهجوم.
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تـقـيم الـفـرقـة الوطـنـيـة لـلـفنـون الـشـعـبـية في
سرح دورة تدريبة مجانية دائرة الـسينما وا
دة في مـجال الرقـص الفـولكـلوري والـبالـية 
شــهـــر تــبــدأ اعــتــبــاراً من 27 من الــشــهــر
اجلــاري ولــغــايـة 27 من الــكــانــون الــثــاني
قـبـلوفـقـا لـصفـحـة الـدائرة فـي (فيـسـبوك) ا
شاركة التواصل والـتي دعت الراغب في ا
ــركـــز اإلعـالمي لـــدائـــرة الـــســـيـــنـــمــا مـع ا
ــسـرح. الى ذلك تــقــدم الـفــرقـة الــوطـنــيـة وا
لـلتمثـيل واعتبارا من 23 من الـشهر الشهر
ــسـرحــيـة الـشــعـبــيـة الــكـومــيـديـة اجلـاري ا
(كـوفـي تـوب) تــألــيف واخــراج طالل هـادي

الساعة السابعة والنصف مساء.
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ان الـعـراقي نعـته االوسط الـسيـاسـية النـائب في الـبـر
انية اثر وفاته نتيجة مرض عضال. والبر

 —uBM  ¡«b

ــعــنـون الـتــشــكــــــــيـلي الــســوري اقــام مـعـــــــرضه ا
ضم 24 لـــوحـــة (ذاكـــرة) فـــــــــــي صـــالـــة أدونــــيـــا 
بـأحـجـام مـتـنـوعـة بـتــقـنـيـة األلـوان الـزيـتـيـة وبـأسـلـوب

تعبيري .
qOŽULÝ≈ rOF½

اسـتـعـاد جـمـهـور الـفن الـتـشـكـيـلي الـسـوري الـراحل 
اعـمـاله من خالل مـعـرض اسـتـضـافه كـالـيـري جـورج
كــامل في دمـشـق أقـيم ضــمن أيــام الـفن الــتــشـكــيـلي

السوري .

Êu² u¹uÐ

b¹bł q K  w
ـشـاهـدات عـلى يـوتـيـوب مـاليـ ا

ومواقع التواصل اإلجتماعي.
ـناسـبة نـشرت شـاكيرا وفي هذه ا
عـــبــر حــســابـــهــا اخلــاص صــورة
جديدة تـرتدي فيهـا فستانـاً ذهبياً
المعاً وقصـيراً له فتحة كـبيرة عند
الـظهـر واعتـمدت تـسريـحة الـشعر
ــنــســدل عـــلى عــكس مــا ــالـس ا ا
اعــتــاد عـلــيـهــا احملــبـ بــالـشــعـر

اجملعد الطبيعي.
وعلقت شاكيرا على الصورة قائلة
(أنـــا عـــنـــدمـــا يـــحـــ مــنـــتـــصف
الــــلــــيل).وعــــبــــرت شــــاكـــيــــرا عن
ـشاهدة سعـادتها بـتخطي نـسبة ا
لــفــيــديــو كـلــيب أغــنــيــتــهـا الـ 13
ملـيون مـشاهـدة وأرفقت الـصورة
بـتــعــلـيـق كـتــبت فــيه : فـقط بـ 48
سـاعة نـال فيـديو أغـنيـة كرل اليك

شاهدة. مي مليون ا

{ لـوس  —اجنــلــوس - وكــاالت -
ـية  شـاكـيرا حتـتـفل الـنجـمـة العـا
بـنــجـاح أغـنـيــتـهـا (فـتــاتي مـثـلي)
الــتي أطــلـــقــتــهــا مـــؤخــرا ونــالت

صري ـمثل ا { كاليـفورنيا  —وكاالت -أعلن ا
محـمـد كر  عن بـدء حتضـيـراته لـعـمل جـديد
في هوليوود. ونـشر عبر حـسابه اخلاص على
مـوقع الــتـواصل اإلجـتـمــاعي صـورتـ له من
كوالـيس الـتصـوير ظـهر فـيـهمـا بلـوك مخـتلف
اعــتـــمــد فـــيه الـــشــاربـــ من دون أن يـــكــشف
تفاصيل أخرى. وذلك بعدما عرض حملمد كر

مؤخرا فـيلم (اسكور
تـــــــــــو ســـــــــــتـل) مـع
نيكوالس كيدج وهو
الـفـيـلم الـذي يـجـسد
مـــحــــمـــد كـــر فـــيه
شــخــصــيــة جـيــمي.
ويشار الى أن محمد
كر تـعرض حلادث
سـيـر نـقل عـلى إثـره
ـــســــتــــشــــفى الـى ا
وشـــــارك مــــحـــــبــــيه
صوراً لـسيـارته بعد
تـــهــــشـــمـــهـــا.وعـــلق
عـليـهـا بـالقـول وفـقا
ـوقع الــفن(قـدر الـله

ÊU e « ≠ ‰u³MDÝ«

أفـادت وسائل اعالم تركية ان مسلـسل (توبا بويوكستون)
قبل مقتبسا من رواية للكاتبة التركية جولسيران  ا
بــودايــجي اوغــلــو وهــو لــيـس الــوحــيــد الــذي اقــتُــبس من
روايـاتـهــا فـسـبق واقـتُــبس مـنـهــا مـسـلـسـالت درامـيـة مـثل
عـروس اسطنـبول منـزلي الغرفـة احلمراء وشـقة االبرياء.اال

انه لم يتم الكشف بعد عن طبيعة دور توبا في هذا العمل.
مـثل التـركي (كيـفانش تـاتلـيتـوغ) جدال كـبيـرا بعد الى ذلك اثـار ا
ه شكوى ضد مـتابع اشار على حـسابه اخلاص على موقع تـقد
الـــتــواصل االجــتــمــاعـي الى (ان كــيــفــانش مـــحــبــوبــا من قــبل
األغـبـيــاء) األمـر الـذي اغــضب كـيـفـــــــــــانش ودفـعه لــلـقـيـام
بـذلك. كمـا ترددت الـعديـد من األخـبار عن انـضمـام كيـفانش
ــســلــسل االســبـاني ــوسم اخلــامس من ا تـاتــلــيــتــوغ الى ا
الــشــهــيــر   La casa de papelاال ان إحــدى الــوســائل
االعالمـيــة الـتـركـيــة نـفت هــذا اخلـبـر من مــصـادر خـاصـة
واشـارت الى ان (كيـفانش يـسـتعـد خلوض بـطولـة مسـلسل

جديد بعنوان حكايات غواصة).

تـفــ اآلخـرين بــشـخـصــيـة ســاحـرة وحتـسن تــدبـيـر
الية.رقم احلظ.9 أمورك ا

qL(«

تــشــعــر الــيــوم بــاحلــيــويــة وتــنــعم بــالــهــدوء و تــخف
الضغوط.رقم احلظ2ز

Ê«eO*«

 تفكـيرك الهاديء سبب في اتخـاذ قرارات سليمة في
هنية. حياتك الشخصية وا

—u¦ «

ال تـــدع الــيــوم انـــفــعـــاالتك تــتــحـــكم في تـــصــرفــاتك
وتعقل.رقم احلظ .5

»dIF «

تـشـعـر بـانــخـفـاض طـاقـتك.. اعـمل في صـمت واهـتم
بصحتك .رقم احلظ.8
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 قد تـبدو اليوم محـددا في رأيك لكن ال ترفض الرأي
اآلخر.

”uI «

حـاول أن تأخـذ قسـطا وافـرا من الراحـة. يوم الـسعد
االربعاء.

ÊUÞd «

اتـبع بـصيـرتك وإحسـاسك وال تـخف من اتخـاذ قرار
مصيري لك ولعائلتك.

Íb'«

هم أن تعمل بعيدا حاول التحكم في انفعاالتك ومن ا
عن العيون.

bÝô«

جتـد مــتــعــتك في الــقـراءة واالضــطالع وتــدق أبـواب
عرفة بشغف . ا

Ë«b «

ن يــحـبـونـك وتـعـيــد اكـتـشــاف الـعـالم حتـاط الــيـوم 
معهم. رقم احلظ.7

¡«—cF «

فرصـة جـيدة لـتنـمـية أعـمال وزيـادة مـدخرات. وتـملك
وسائل التقدم.

 u(«
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اكــتب مـــعــانـي ومــرادفــات الـــكــلـــمــات وفق
االرقام الـتي تـتـصل بـبـعضـهـا بـاخـر حرف
لكل كـلمـة وفق االرقـام حتصل عـلى الـكلـمة

طلوبة: ا
66+63+12+62+13+3= دولة افريقية

1-8= شهر ميالدي
8-11=وقف للحرب مؤقت
11-15=ماركة سيارات
15-23= مدينة خليجية

23-34= رائد فضاء شهير
34-40= من اماكن عبادة الرسول الكر

40-48= عاصمة اسيوية
48-56= حيوانات منقرضة

56-60= اعادة بناء
60-65= مكتشف اوربي شهير
65- 69 = مدينة فلسطينية
69-72= رسول رسمي دائم

رئــيـــــس مــجــمع الـــلــغــة الـــعــربــيــة األردنـي الــســابق
استـذكره اجملمع بـجلسـت اقـيمتـا في افتتـاح موسمه
الـثـــــــقـافي الـثــامن والـثالثــ عـبـر تــقـنـيــة االتـصـال

رئيّ.  ا

ـساعد في كلية االدارة واالقـتصاد باجلامعة درس ا ا
ـسـتـنصـريـة  بـبـغداد الـقت مـحـاضـرة بعـنـوان(لـغتي ا
ي للمراة نتدى العا هويـتي) في ندوة حوارية اقامها ا
والــطـفل بـالـتـعــاون مع اجلـمـعـيـة الــلـبـنـانـيــة لـلـتـجـديـد

التربوي.

غـربيـة صدر لـهاعن دار فـضاءات الروائـية والـناقـدة ا
كتـاب بعنـوان (اإلنسـانيات والـرقميـات وعصر مـا بعد
كـورونــا) يـقـع الـكــتـاب في  136صـفــحـة من الــقـطع

الكبير.

 œË«œ tK « bO³Ž

مديـر عام الـسيـاحة في مـحافـظة دهـوك العـراقية نـعته
االوساط الـثقافيـة الكرديـة اثر وفاته نـتيجة مـضاعفات

فايروس كورونا.

توبا بويكستون

). كما وافق مـشروع سيرى النور قريباً
نــاظم عــلـى الـتــمــاس تــقــدم به راضي
ــواقع لــتــخـــفــيض أجــور اســتــغالل ا
األثـرية والـتراثـية في تـصويـر األعمال

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

اســتـقــبل وزيــر الـثــقــافـة والــسـيــاحـة
ـاضي واآلثــار حـسن نـاظـم االثـنـ ا
الـــفـــنــان أيـــاد راضي لـــبــحـث الــواقع
ـــســــرحي والـــدرامي فـي الـــبالد في ا
ـقـر الـوزارة. وأثنى مـكـتـبه الـرسمي 
نـاظم عـلى (مسـيـرة الفـنـان ومعـاجلته
لـفات االجـتماعـية بـأسلوب عـدداً من ا
نـقدي رصـ يتجـاوز أداؤه الكـوميدي
مـنطقة التسلـية وال ينحدر إلى مناطق
اإلســــاءة). بـــدوره دعـــا راضـي وفـــقـــا
لـصفحة الـوزارة في (فيسبوك) (وزارة
الــثـقــافـة لــتـنــظـيم مــهـرجــان أو حـدث
ثـقافي يـتولى دور تقـييم كل مـا يرتبط
ـا في ذلـك تـكر بـاإلبـداع والـثـقـافـة 
نـح عمـلـيـة التـكـر رصـانة ـبـدعـ  ا
أكــبـر ومــنـحــهـا قـيــمـتــهـا احلــقـيــقـيـة
لـلـفنـان). األمر الـذي أكـد وزير الـثقـافة
شـروع الوزارة بـاإلعداد له مبـيناً (أنه

ـــا في ذلـك من مـــنـــفـــعــة الـــدرامـــيـــة 
مــزدوجــة تـتــمـثـل بـالــتـرويـج لـلــتـراث
الـعراقي من جـهة وتدعم الـفن العراقي

من جهة أخرى.
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ـتـاز ــثل كــومـيــدي  نـاهي مــهـدي 
بالـفكاهة وفـي اختيار الـنص اجليد 

وما شـاء فعل أنـا عملـت حادثة بـالعـربيـة هنا
في كـاليـفـورنيـا كـنت مـسافـر عـلي طريق سيء
ـسـتشـفي دلـوقتي جـبلي واجتـاهـ ..أنا في ا
ادعولي ربـنـا يشـفيـني ويقـومـني من هنـا علي
خـير..أنـا بـحـمد ربـنـا ألف حـمد وشـكـر لـيك يا
ــوت بـعــنـيه رب أنه جنــاني بـعــد مــا شـوفت ا

دعواتكم).
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البصرة
ÍbÝô« wKŽ —bOŠ

انـهيت قـبل قلـيل مشـاهدة فـيلم In Time او (في الـوقت احملدد) وهـو فيـلم خيال
عـلمي وفلسفة انتج عام 2011 من بطـولة الفنان جسـت تيمبرلك وأمـاندا سيفريد
ــمـــيــز أنــدرو ـــبــدع ا وســيـــلــيـــان مــورفي و أولـــيــفــيـــا وايــلـــد وتــألــيـف وإخــراج ا
و الـبشر يـقف عند ا جـعل  نيكـول.ويتحـدث الفـيلم عن حصـول سيـرورة جينـية 
حد سن الـ 25وبهذا يتطلب االمر من البشر ان ينالوا الوقت بعد بلوغهم اخلامسة
والعـشرين او سيموتوا خالل عام فقط  ولهذا يتم استبدال االموال بوقت احلياة 
ويـتـبــادل االفـراد ذلك الــوقت مـقــابل اخلـدمــات والـســلع  وذلك عن طــريق (سـاعـة
والفيلم وت الفرد مزروعة عـلى ذراع كل فرد) وحينما تصفر الساعة سيؤدي ذلك 
ا يـفضي لـدالالت عدة في بـنية الـفكـرة التي قـدمها عبـر ابهار االداء واحلـوارات ا
ودالالت تتعلق ؤلف ومنـها دالالت تتعلق بقيمة االنسان وقـيمة العمل وقيمة الوقت ا
بـقـيـمـة وجـود االنـسـان  ودالالت تـتـعـلق بـالـطـبـقـيـة والـتـبـاين مـا بـ الـبـرولـيـتـاريـة
واالرستقـراطية  فـالفاصل الـزمني هو من يقـسم تلك الطـبقات عـلى اساس مناطق
زمنيـة  فالفقراء يقطنون احـياء يكون فيها وقت احلياة قـصير جدا (يحصلون على
االوقـات يوم بـيـومه) وكانـه يدلل عـلى (الـقوت الـيومـي للـبرولـيـتاريـة) هـذه السـاعات
ا تـكفي لـسد احـتيـاجات يـومهم وحـسب بيـنما تـعيش الـتي ينـالونـها يـوم بيـومه ا
طبـقة االغنياء في مدن فـاخرة ويصل وقت احلياة لـديهم الى قرون او اكثر  وتدور
الـقـصـة عن الـشاب (ويل سـاالس) الـذي يـقـطن حي الـفقـراء  والـذي يـفـقد امه في
مـشهـد مؤلم تـراجيـديا جـراء نفـاذ وقتـها  كـانت حتتـاج للـحظات فـقط حتـى تعيش
ولكنـها لم حتصل عـلى تلك الـلحظـات الن سائق االجرة طـلب منهـا مقابل ان يـقلها
) ولم يكـن في ساعـتها كل هـذا الوقت حـتى تصل البنـها اجـرة عبـارة عن (ساعتـ
لك 105 البنهـا  وحتدث نـقطة الـتحـول حيـنما يـنقـذ ساالس احد االغـنيـاء الذي 
ـنح ـا جـعل الـغـني  عـامـا من وقت احلـيـاة  انـقـذه من عـصـابـات سـرقـة الـوقت 
ساالس وقته كـله وينتحر لينتقل ويل للعيش في حي االغـنياء لتنطلق القصة بتعرفه
على ابنـة احد اصحاب بنـوك الوقت  فيختطـفها ليخـلص الفقراء ويحـقق ما يبتغيه
من البحـث عن العدالة االجتماعية في وقت احلياة ب اجلميع  طبعا الفيلم مشوق
ـتع ومن االفالم الـتي تـؤثـر بـالـفـكـر وحتـرك االذهـان لـفـكـرة قـيـمة الـوقت  جـدا و
ـتـلـقي يتـسـاءل مـاذا لو كـان هـذا االمر وقـيـمة االنـسـان وعمـله  وجتـعل االنـسان ا
ـنح الفرد حقـيقي....ماذا لـو كانت اخلـدمات والسـلع مقـابل الوقت...ماذا لـو كان 
وقت حيـاة على اساس ما يقدمه من عطاء? كمـا كان ويل في عمله تقتطع منه بضع
تلقي اثارة نح ا ساعات النه لـم يؤدي العمل بجودة عالية او بنشـاط اكبر? الفيلم 
تابعة  تصور ان تمنح مبلغ االيجار تابعة وهو يستحق بفـعل ا االسئلـة وتشويق ا
ال ام وفـاتـورة الكـهربـاء من وقت حـياتك...الـسنـا نفـعل ذلك في عـصر الـسرعـة وا
ماذا? ومن اجلمل االعـتراضية والتحريضية في حوارات الـفيلم العتبة التي انطلقت
كن ان يعـيش لالبد...بقيتنـا يتمنى ان يحظى ـشاهد االولى للفلـم ( االغنياء  بها ا
ببضع سـاعات) (الوقت هو العامل االساس : نكسبه وننـفقه) البطل الفقير مخاطباً
ـاذا تـعتـقد ان هـناك نـتحـر ( هذه مـشـكلـتك انك تعـيش اكـثر من الالزم) ( الـغنـي ا
اذا تـعـتقـد ان الـضرائب تـرتـفع كل يـوم?...االسعـار تـرتفع لـتـموت مـناطـق زمنـيـة? 
وجود في الناس) الـغني مخاطباً الفقـير وبهذه اجلملة ربط كبـير باخليال الرمزي ا
ـية الـتي تـطيح ـا يجـري عـلى ارض الواقـع من االنظـمـة االستـكبـاريـة العـا الـفيـلم 
نتج نتج من اجل ان تسد موارد االرض احتياجات االغنياء وا بالفـقراء غير ا
نتج هي فقط وبخـاصة في فترات ما بعـد الكولونياليـة وعملية الغـاء واقصاء غير ا
ـيـة وجـدت في الـعـديـد من الـفـلـسـفـات الـغـربـيـة بـخـاصة فـي ظل االنـظـمة نـظـرة عـا
تزعزعة في السنوات االخيرة.لتاتي اجلملة االهم في حوار شخصية االقتصـادية ا
وت قبـل وقته) لتعتـرض على اساليب الـقتل االقتصادي الغـني ( ال احد يجب ان 
ـنظـومـات الغـربيـة بحـق طبـقة ( الـبرولـيـتاريـة ) وتقـترب والـفلـسفي الـذي تـمارسه ا
يـزة فقد بـلغت كـلفـة إنتاج كـثيـرا من فلـسفة الـقدر الـفيـلم حقق جنـاحاً ومتـابعـة 
الفيلم حوالي 40 مليون دوالر بينما حقق أرباحا تقدر بـ  173,930,596دوالر.
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ضــمن فـعــالـيـات مــهـرجــان الـواسـطي
الــســنـوي احــتـضــنت دائــرة الـفــنـون
الـــعـــامـــة امس االول الـــثالثـــاء نــدوة
عاصر في حـوارية ناقشت فيها الفن ا
الـعراق.وشـارك في النـدوة التي جاءت
ــعـاصــر في الــعـراق بــعــنـوان (الــفن ا
ــيـ أســالــيــبه واجتــاهــاتـه) االكــاد

سالم جبار و محمود شبر.
وقـال جـبـار ( إن "التـشـكـيل هـو األبقى
من جــــمـــيـع اخملـــلـــفــــات الـــبــــشـــريـــة
والـتـشكـيل البد أن يـنـمو بـاحلاضـنة)
مـعـتـبـراً أنه(في الـعراق عـدد الـفـنـان
التشكيلي قياساً بعدد السكان عالمة
ـيزة).وأضاف أن (التـشكيل العراقي
ي ولــو كــان ـــســتــوى عـــا تـــشــكــيل 
يـحـظى برعـاية ألثـبت) مشـيراً الى أن
ـؤسف أن بلدان متـأخرة عن العراق (ا
سـبقـته وأسست لـتقـاليـد مهـمة).ولفت
جـبـار الى (ضـرورة العـمل عـلى ادخال
الفن التشكيلي في كل بيت).بدوره قال
شـبر إن (هـناك انـحسـاراً في القـاعات

الـفـنـيـة الـعـراقـيـة وهـذه هي اشـكـالـية
كــــــبـــــيـــــرة فــــــضالً عـن عـــــدم وجـــــود
الـــرعــــايـــة).وأضـــاف أنه (ال فن بـــدون
اســتـقــرار اقـتـصــادي) مـؤكـداً أن (اذا
كـان هنـالك نيـة صادقـة في تسـيد الفن
داخل الـدولة سيكـون قادراً على إحياء
بغداد).وتساءل شبر بالقول (هل يعقل
مـدينـة مثل بـغداد فـيهـا قاعـات لعرض
ا قدمته الـلوحات محدودة) مشيداً (

دائـرة الفـنون الـعامـة بتـأهيل قـاعاتـها
ــديــر بــشــكـل جــمــيل). الى ذلك أكــد ا
الـعـام لـلفـنـون الـعامـة عـلي عـويد (أنه
(ضـمن اخلـطة االسـتراتـيجـية لـلوزارة
هــو إقــامـة مــركــز تـســويــقي لألعــمـال
الـفنـية داخل الوزارة يـتم التـرويج لها
بـشكل الكتروني) مشيراً الى أنه (بعد
زاد في ـوضـوع ا هـذا األمـر نـنطـلق 

بيع تلك اللوحات).
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ـمــثل خــالــد الـنــبـوي عــلى جــائـزة حــصل ا
الك ـثل عن دوره في مسـلـسل ( أفـضل 
ـا كـنـا صـغـيـرين) من مـهـرجان جنم الـنار 
الــعــرب . ونــشــــر الــنــبــوي صــور له اثــنــاء
ه وذلـــــــك عـبـر حــسـابه الـشـخـصي تـكـر
عـــــبــــر مـــــوقع الـــــتــــواصـل االجــــتـــــمــــاعي
(انـسـتغـرام)  وعـلق عـلـيـها
قـــــائـال حـــــسب مـــــوقع

صدى البلد:
ي أمس ( تــــكـــــر
الك عن مـسـلـسل 
ا الـنـار و مسـلـسل 
كــــنــــا صـــــغــــيــــرين
بـتـصـويت اجلـمـهور
الـــعــــربي فـي حـــفل
جنــــم الــــــــعــــــــرب..
بــشــكــر اجلــمــهـور
احلـــــبـــــيب مـن كل
الـــــوطن الــــعــــربي
عــلى حــبه ودعــمه

الكبير).

باالضافة الى التعامل مع النص بلغة
اجلـــــــنــــــوب الـــــــتـي اضــــــفـت طـــــــعم
(احلـــســجــة) فـــضال عن تـــمــيــزه في
كـيـفـيـة الـتعـامل مع
اجلـمـهـور من خالل
مــــا قــــدمـه لــــهم من
ـسرحيات عشرات ا
الــــــتـي اســـــــعــــــدت
ــتــلـقي.وهــذا جـاء ا
بــــــفـــــــضـل تـــــــراكم
اخلــبـرة والـتــجـربـة
الــفــنـيــة عــلـى مـدى
اكــثـر من 30 عـامـا.
واضــــــعــــــا نــــــصب
عينيه عبارة (اذا لم
اذهب الى بـغـداد لم

اكن معروفا).
وكـــــــانت رغـــــــبــــــته
ـسـرح ــلـحــة في ا ا
ســبــبـا في انــتــقـاله
من الــــبــــصــــرة الى
فـيـمـا كـانت بـغــداد 
وفـاة زوجــته سـبـبـا
في غــيـابـه عن الـفن
لفتـرة حيث عانى من

ثم عـاد من الــوحـدة واحلــزن الـشـديــد
جديد لعمله الفني.

ـهـدي عـلى حـدائق (الـزمــان) الـتـقت 
مديـنة السـندباد في كـربالء ومعه كان

هذا احلوار:
{ كيف كانت بداياتاك الفنية?

- انـطـلـقت شـــــــرارة حــبي لـلـتـمـثـيل
كـــنت اقــلــد عــام 1970 في الـــبــصــرة
درسـ يـوم كنت طـالـبا في حـركـات ا
ـتـوسطـة والثـانـوية وخـصـوصا في ا
ــنــاســـبــات الــوطـــنــيــة الـــتي كــانت ا
دارس باالضافة الى تنظمها ادارات ا
قـيـامي بـالـتـمـثـيل عـنـدمـا كـنت طـالـبا
بــالــثـانــويــة ضـمن فــعــالـيــات الــعـمل
الــكـــشــفي . كـــمــا ان حـــصــولـي عــلى
شــهــادة دبـلــوم فــنـون مــســرحــيـة من
الــــبـــصـــرة ســــاعـــدنـي عـــلى الــــعـــمل

سرحي بصورة اكبر. ا
ـسـرحي بـالوقت { ومـاهي رؤيـتك للـعـمل ا

احلاضر?
ــسـرح مـتــوقف حــالـيـا - عـمــلي في ا
ـصـاحـبـة جلـائـحة بـسـبب الـظـروف ا
كـورونــا.ولـكن بــصـورة عــامـة الــعـمل
ـســرحي غـيــر مـدعــوم وان اجلـهـات ا

عنية ال تهتم كثيرا بالفنان. ا

عــلـى عــمل هـــابط عــلـى الــرغم من ان
ـــادي مــهم جـــدا ولــكن لن اجلــانب ا

اختار هذا الطريق.
ـاذا كـنت تـفـكر ان لـو لم تـكن فـنـانا 

تكون?
لكـوني كنت { كـنت ساكـون مدرب كـرة يد

العب كرة اساسا.
- مـــاذا تــــفــــعل خــــارج الـــعــــمل

سرحي? ا
لـــدي بـــرنــــامج تـــلــــفـــزيـــوني
بـعنـوان (الفـال) وهو بـرنامج
سـاخـر وفــيه نـقـد اجــتـمـاعي

وأتقاضى راتبا عنه.
ــمـــثل نـــاهي مـــهــدي من ×وا
مـحــافـظــة الــبـصــرة ولـديه 4
بنات ويسكن شقة لاليجار في
وبـدأعــمـله ـنــصـور بــبـغــداد ا
ـــــســـــرحـي عــــام 1970 في ا
ــــــتــــــوســــــطــــــة ــــــدارس ا ا
والــثـانــويـة ويــعـيش حـالـة
مـن الــــــوحــــــــــدة واحلــــــزن
بــسـبـب وفـاة زوجــته الـتي

تـركت فـراغـا
كــبــيــرا في

حياته.

سرحيات التي شاركت فيها? { ما عدد ا
- اكثر من 45 مسرحيـة شاركت فيها
ومن ابـرزها مـسـرحيـتي (الـصعـاليك)

و (الي يريد احللو).
سرح وماذا تعلمت منه? { وماذا اعطاك ا
ــــســــرح حـب الــــنـــاس - اعــــطــــاني ا

لمات. والصبر على ا
{ ايهما افضل للفنان:العمل في التلفزيون

سرح? ام على خشبة ا
سرح حياة والعمل في التلفزيون - ا
مقيـد لكونه يتـحدد بالكـادر والكاميرا

وال يعطي احلرية الكاملة.
سـرحي? وما { مـا ابرز مـعوقـات العـمل ا
هي احملـــطــات الـــتي يـــقف عـــنـــدهـــا نــاهي

مهدي?
ـعـوقـات هي االنــتـاج الـفـني - ابــرز ا
والنص اجليد.امـا احملطة التي وقفت
ـســرح هي عــنــدهــا وابـعــدتــني عـن ا
مـعـانـاة زوجـتي نـتـيـجـة مـرض مـع
بــعـــد جتـــربــة زواج دامت  27عـــامــا
حـــيث كــانـت مــثـــال لــلـــزوجــة في كل

معانيها حتى رحيلها.
{ هل يـقبل نـاهي مـهـدي بـاالعـمال الـفـنـية

الهابطة مقابل مردود مادي?
- بـعـد هــذا الـعـمـر ال اعــتـقـد ان اقـدم

oO uð b− «

الـقــاص والـروائي الـعــراقي يـوقع
عـــصــر الـــيــوم اخلـــمــيـس روايــته
اجلـديــدة (اخلـطــأ الــذهـبي) وذلك
في جـنـاح دار الـتـكـوين الـسـوريـة

ببغداد.

ناهي مهدي في مسلسل (باكو بغداد)
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{ طــــــوكـــــيـــــو (أ ف ب)  —أعــــــلن
العلماء الثالثاء أنهم ذهلوا عندما
اكـتشفوا كمية اجلزئيات التي عاد
ـسبـار الـيـاباني بـهـا إلى األرض ا
مـن أحــــــد �2هــــــايــــــابــــــوســــــا-�
الـكـويـكبـات في خـتام مـهـمة دامت

ست سنوات.  
ـسبـار الـذي أُطلِق في وكـان هـذا ا
كـــانـــون األول/ديـــســـمـــبـــر 2014
اســتــخــرج جــزيــئــات من كــويــكب
ريــوغـو الــذي يـبــعـد  300مــلـيـون

كيلومتر من األرض. 

{ عــــنـــدمـــا —تــــونس (أ ف ب)  {
ألـقـى الـرئـيس الـتـونـسي الـسـابق
زيـن الــعـــابــدين بـن عــلي خـــطــابه
األخــيــر الــذي وعـد فــيه بــحــريـات
جـديدة في بلـد يشهـد ثورة عبّرت
نــاديـا اخلـيـاري عن ذلك بـرسم قط
يلقي اخلطاب نفسه أمام مجموعة

من الفئران. 
غــــــــــداة ذلـك فـي 14 كــــــــــانــــــــــون
الــثـاني/يــنـايـر 2011 فــر بن عـلي
الـذي بـقي في احلـكم  23عـامـا من
الـبالد اثـر تـظـاهرات واسـعـة. وقد
فـتح رحيله الباب أمام هامش غير
مـسـبـوق من حـريـة التـعـبـيـر جعل
من قـط الرسوم الكاريـكاتورية هذا
أحــد رمــوز الــثــورة الــتــونــســيــة.
وتــقـول نـاديـة اخلـيـاري الـرسـامـة
وأســتــاذة الــرسم في مــقــابــلـة مع
وكـــالــــة فـــرانس بـــراس قـــرّرت أن
أجـعل منه شخـصية تـعلّق على ما
يـــحــصل في بـالدي. كــانت نــاديــة
تـــنـــشـــر رســـومـــهــا ذات الـــطـــابع
الــسـيـاسي عـلـى مـواقع الـتـواصل
االجـتـمـاعي ويظـهـر فـيهـا ويـليس
سار السياسي في مـنتقدا بشـدة ا

تونس.
وتـوضح نادية بالنسـبة لي كفنانة
كـانت ثـورة حقـيقـية ألنـني تمـكنت
من الـتعبير بكل حرية بعد يوم من
سـقــوط الـنـظـام مـا فـتح لي آفـاقـا
شـــاســعــة. كــان هـــنــاك حــريــة في
الــكالم وتـمـكـنت أخـيـرا من اجنـاز

رسوم ساخرة.
كـان جمهورهـا يقتصـر في البداية
ـقــربـ مــنـهـا ثـم اتـسـعت عــلى ا
ـعجـب بـأعمـالهـا وانضم حـلـقة ا
اآلالف لــيــصل الــعــدد الى 55 الف
متابع في صفحتها على فيسبوك.
وبـــعــــد عـــشـــر ســـنـــوات ال تـــزال
شــــخـــصــــيـــة ويــــلـــيـس صـــامـــدة
وأصـدرت نـاديـة كتـابـا في تـشرين

إصـالحــــــات عــــــدة وإحالل قــــــطع
الــــغــــيـــار الـالزمـــة .�وأول حــــرف
أعـيدت طباعته في أيلول/سبتمبر
ـــصــري كـــان مـــفـــتـــاح احلـــيـــاة ا

(العنخ). 
وأكـــد غــوس أن حلـــظـــة تــشـــغــيل
اخملـرطـة من جـديـد كـانت �مـؤثـرة
ـشـاعر. ومن لـلـغـاية �ومـفـعـمة بـا
ــــشـــــروع أعــــيــــد أجـل إتــــمـــــام ا
ـــســؤول عن تـــشــغــيـل اخملــرطــة ا
لــلــعـمل بــعــد إحـالــته ســابــقـا الى
الـتـقـاعـد. وكـلف حـسـام سـعد (63
عــامـا) بــتـدريب الـعــمـال الــشـبـاب
وتـعليمـهم تشغيل ماكـينات ليست

موجودة في أي مكان آخر.
نــحـن في حلــظــة فــارقـة.�وتــابع  
إنـها الـلحـظة الـتي سنـتمـكن فـيها

مـن نقل معارف ومهارات الى جيل
أكثر شبابا.�

وإضـافة الى احلـفاظ عـلى التراث
ـشــروع بـدء أعــمـال مع ســيـتــيح ا
خــطــاطــ أو مــتــخــصـصــ في�

�. ا مع فنان النشر ور
كـمـا أن عددا من الـبـاحثـ يـبدون
اهـتمـاما بـاحلروف الهـيروغـليـفية
ــطــبـوعــة بـالــرصـاص الــسـوداء ا
واخملــتــلـفــة تـمــامــا عن الــطـبــاعـة
ـعـهـد الـفـرنسي احلـديـثـة. أُسس ا
لــآلثـار الـشـرقــيـة في الـعـام 1880
ــــعـــاهـــد وهــــو ضـــمـن شـــبــــكـــة ا
الــفــرنــســيــة في اخلــارج. ويــتــيح
ــــعــــهــــد لـــلــــبــــاحــــثــــ دراســـة ا
ـــصــريـــة من خالل احلـــضـــارات ا

اآلثار والتاريخ واللغات.
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ـســبـار في مـطــلع كـانـون وألــقى ا
األول/ديـــــســـــمـــــبــــر اجلـــــاري في
الــصـحـراء األســتـرالــيـة كـبــسـولـة
حتــتـوي عـلى الـعــيّـنـات الـثــمـيـنـة
الـتي جمـعهـا. وكشف بـاحثون من
وكـالة الـفضاء الـيابـانية (جـاكسا)
الـــثالثــاء عن احملـــتــوى الــداخــلي
لـلـكـبـسـولـة بعـدمـا كـانـوا االثـن
عـثـروا في اجلهـة اخلارجـيـة منـها

على غبار أسود شبيه بالرمل.
وقـال هيـروتاكا سـاوادا وهو أحد
الـعلماء �عـندما فتـحنا الكـبسولة

الثاني/نوفمبر يتضمن عودة على
كـل الرسـوم الـصـادرة في الـسـابق
والــتي تــنـتــقـد بــشــدة الـوضع في

تونس.
تـمـكنت تـونس من احراز تـقدم في
ـقراطي بيـنما ظلت انـتقالـها الد
بـاقي الدول التي هبت عليها رياح
الـربيع العربي تـعاني إما  فوضى
داخــلــيــة أو قــمــعـا مــتــواصال من

أنظمتها السياسية.
في مــقـابل ذلك يـعـبــر الـكـثـيـر من
الــتــونـــســيــ عن خــيــبــة أمل من
األزمـة االجـتـماعـيـة ويشـتـكون من
ـعـيـشي فــسـاد وتـدهـور الــوضع ا
وتـراجع الفت في اخلدمـات العامة

قدمة من احلكومة. ا
dO³F² « W¹dŠ

ويـظـهـر عمل اجنـزته الـرسـامة في
الــعــام 2018 الــقط ويــلــيس (قــبل
الـثـورة) مـطـروحـا أرضـا مع حذاء
ثـــقـــيل يـــدعس وجـــهه من دون أن

يتفوه بكلمة.
ويــظـهـر اجلـزء الــثـاني من الـرسم
الــقط في الـوضــعـيــة نـفــسـهـا  مع
اضـافة تعبـير على وجه القط وهو
ـا (اي اي اي) بـيـنـمـا يـصـرخ مـتـأ
كــتب أســفل الــرسم حلــسن احلظ

نتمتع اليوم بحرية التعبير.
تـلـفت الـفـنـانـة األربـعـيـنـية الى أن
ســـقــوط نــظــام بـن عــلي أفــرج عن
حــســهــا االبــداعي. فــفي الــســابق
كـانت تظهر في رسومها تلميحات
إلـى الـــوضـع الــــســـيــــاسي إال أن
أجنــاز �رسـم سـاخــر بــرمــته كـان
مـسـتـحـيال �بــالـنـظـر الى الـرقـابـة
ــشـددة من قـبل الــنـظـام. والـيـوم ا
لـهــا مـطـلق احلـريـة في انـتـقـاد مـا
تــــشـــاء وخـــصــــوصـــا الـــطــــبـــقـــة
الــسـيــاسـيــة الـتي تــواجه غــضـبـا
وســخـريـة من الــتـونـســيـ الـذين
يـتهـمونـها بالـفسـاد واحملسـوبية.

يـب رسم آخر قطا يقترب من مقر
رئــاســة احلـكــومــة في الـعــاصــمـة
تـونس وهو يقـول لقط آخر �أخف
مـحفـظتك ?�فـثمة �عـمليـات سطو

كثيرة في هذا احليّ.�
قــبل عـشــر سـنـوات اضــرم الـبـائع
ـتـجول مـحـمد الـبـوعزيـزي الـنار ا
فـي جـســده في مــحــافـظــة ســيـدي
بــــــوزيــــــد (وسـط) اثـــــر خـالف مع
الــشـرطـة حـول بـضــاعـته مـا اثـار
احـتــجـاجـات اجـتـمـاعـيـة اتـسـعت
لـتـصل الـعـاصـمـة تـونس وانـتهت
بـسقوط نظام بن علي. في الشهور
االخـــــيــــرة ومـع تــــزايـــــد الــــوضع
االقــتــصــادي تــأزمــا اثــر جــائــحـة
كـوفيد- ?19تـواترت االحتجاجات
االجــتـمـاعـيـة فـي الـبالد واتـسـعت
ـناطق ـطـالـبة بـالـتـنمـيـة داخل ا ا
ـهمشـة في غرب البالد وجـنوبها ا
خــصـوصــا. وفي تــعـلــيق عن هـذا
ـوضـوع أظـهـرت الـرسـامـة القط ا
ويـلـيس جـالـسـا عـلى مـكـتـب وهو
يـرتدي ربطـة عنق وبزة وقـد كتبت
عـــلى الـــرسـم احلـــكــومـــة تـــكـــافح
الـفـسـاد فيـمـا ظـهـر في االسفل في
حــــــــال أرد الــــــــتــــــــســــــــريـع في

كن أن نتفق. االجراءات 
تصف وسائل االعالم تونس بأنها
قـراطـية�لـكن الواقع مـخـتبـر الـد
لـيس مـنظـما إلى هـذا احلد �وفـقا
لــلــخــيــاري الـتـي تـرى أن الــوضع
أقــــــرب الى (فـي طـــــور االجنـــــاز )

وهذا أمر مشوق.�
وتـــؤكـــد الــرســـامـــة وهي بـــصــدد
تـوقـيع كـتابـهـا اجلـديد فـي مكـتـبة
تــديــرهــا مع زوجــهـا في مــنــطــقـة
راقـيـة بضـاحيـة العـاصمـة تونس
أن خـالل السنوات الـعشر األخيرة
واضيع تـمت مناقشة الـعديد من ا

احملظورة.
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شـعـرت بـأني عـاجـز عن الـكالم إذ
ا تـبـيّن أن كمـيّـة العـيّـنات أكـبـر 
ـا تـوقـعـنـا وكـان يـوجـد الـكـثـيـر 
أثـــار ذهــولي فــعالً .�وأضــاف �ال
تـقـتـصر الـعـيّـنـات على جـسـيـمات
ــســحــوق ولــكــنــهـا صــغــيــرة كــا
تــتـضــمن عــيّـنــات يـبــلغ قــيـاســهـا

بضعة ملليمترات.�
ويــأمل الـعـلـمــاء في أن تـوفّـر هـذه
الــعـــيّــنــات الــتي أفـــرغــتــهــا عــلى
األرض كـبسولـة صغيـرة مؤشرات
عـمــا كـان عـلـيه الـنـظـام الـشـمـسي

عندما نشأ قبل  4,6مليارات سنة.
  ولـم يـعــلن اخلــبـراء بــعــد مـا إذا
كــانت كــمــيــة مـن الـعــيّــنــات الــتي
حَــمـلـتــهـا الـكــبـسـولــة تـسـاوي أو
تـــفــــوق الـــكـــمــــيـــة الـــتـي كـــانـــوا
يـــتــوقـــعــونـــهــا وهي نـــحــو مـــئــة

ملليغرام. 
لـكـنّ عـضـو مـشروع �هـايـابـوسـا-
األســتــاذ في جـامــعــة نـاغــويـا �2
سـيشـيرو واتـانابي أكّـد رضاه عن

احلصيلة في كل األحوال.
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ال يـوجــد عــراقي أهم من عــراقي في الــدم الـذي ال
ـسـلـسل يـزال يـسـفك عــبـر مـسـدسـات االغـتـيـال. ا
الدموي يـبدو غير قابل لالنـتهاء والسلـطات االمنية
تـعـددت مـسـمـياتـهـا وتـفـرعت صالحـيـاتـهـا ومـهـما
عاجلة فهي مقصرة سمعنا منها من تـبريرات في ا
وامـكــانـاتـهــا غـيـر مــتـطــورة مع الـفـســحـة الـزمــنـيـة
الـطويلـة للـنظام الـسيـاسي اجلديـد في العراق ذلك
أنّهـا لم تـستـطع أن تـقـطع دابر االغـتـياالت السـيـما
تـلك التـي تسـتـهـدف النـاشـطـ من الـشبـاب وتـثـير
الـــرعب في الـــشــارع. أولـــئك الـــشــبـــاب ضــحـــايــا
ـلــكـون سـوى أحالم تـبـحث الـرصـاص الـغـادر ال 
عن شـبـر من أرض الواقع لـتـبني عـليـه مايــدل على

امكانية وجود حياة جديدة في البلد.
قتـلة شــــــبـاب انتـفاضـة تـشرين أحـرار يـستـعدون
جلولـة جديدة من الـهيمـنة على الـبلد في انـتخابات
يراهـنـون عـلى كـسبـهـا مـهمـا كـانت درجـة الـغضب

ب الناس . 
قـــتـــــــــــــلــة شـــبـــــاب تـــشــــــــرين هم فــــئــة آمـــنــة
مــتــمـتــرســة وراء حــواجــز عــالـيــة ال تــزال تــمــتـلك
تـسـهـيالت من أنـواع شـتــــــــــــى عـلى االسـتـمرار
في فـــــرض االمـــــر الــــواقـع مـــــتى مـــــا اســــتـــــدعت

الضرورات.
تعويض كلّ شاب سالت دماؤه الزكية في الشارع
براتب تقـاعدي هذا لـيس كل احلكايـة ومنتهى أمل
الشعب وما هكذا تـوزن دماء الشعب بل لعلّ هذه
ــقـاربــة هي ايــغــال في الـطــريق اخلــطــأ وتـمــهــيـد ا

لتسهيل تكرار القتل. 
مـا نسـمـعه من العـراقيـ هـو أنهم فـقدوا األمل في
أن تـسـتعـيد جـهـة رسمـية حـقـوق أبنـائهم من خالل
تـقـد الـقـتـلـة واحملــرضـ عـلى الـقـتل الى مـحـاكم
عـلـنــيـة لـكي يـتم رسم مـرحــلـة جـديـدة لـلـعـدالـة في

العراق الذي أنهكه اليأس.
هـنـاك يـــــــأس كـثــيـر في الـشـارع  هـذا هـو األمـر
ـــكن تــمــيــيــــــــعه بــتــوافــقــات ســيــاســيــة الــذي ال
وصـفقـات خـسيـسة والبـد أنّ له مـوعداً مع انـتزاع

احلقوق.
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العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

ضــمـن ائـتـالف بــقــيــادة الــواليـات
ــتـحـدة. ويــديـر بـلـيــر الـبـالغ 67 ا

الـوحـيـد الـذي قـاد الـعـمّـالـي إلى
الـسـلـطـة خالل الـسـنـوات اخلمس
ــــاضـــيـــة مـع خـــطه واألربــــعـــ ا

علن. الليبرالي ا
ويـــشـــرح الـــقـــائـــمــون عـــلـى هــذا
ـشروع أنه �تـراجـيديـا مـضحـكة ا
تـمزج احلبكة الـسياسية مع الدين
والـسلطة والـرومانسية .�ويـجسد
الـعمل زوجـة بليـر شيري والـليدي
ديــانـا والــنـاطق الـشــهـيــر بـاسـمه
ألــيــسـتــر كــامـبل وأيــضــا جـورج
بــــــوش االبـن وصــــــدام حــــــســـــ
وأســــــــــامــــــــــة بـن الدن. وتــــــــــولى
اإلصـالحي تـــوني بـــلــيـــر رئـــاســة
الـوزراء في سن الثالثة واألربع

لـكن أداءه في السـلطـة كان موضع
انـتـقـاد خـصـوصـا لـقـيـادته الـبالد
خالل مــشــاركـتــهــا بـغــزو الــعـراق

{ لـنـدن-(أ ف ب)  —يــقـدم مـسـرح
في الـعاصمة الـبريطانـية لندن في
شــبـاط/فــبـرايــر عــمال يـجــمع بـ
األوبـرا والـروك مـخـصـصـا حلـيـاة
رئـيس الوزراء البريـطاني السابق

توني بلير.
ـمـتـد عـلى ويـحـمل هـذا الـعـرض ا
خــمس وأربــعـ دقــيــقـة بــعــنـوان
تـــوقـــيع هـــارفي هـــيل ?�تـــوني!�
وســتــيف بـراون. وهــو سـيُــعـرض
بـــ الــرابـع من شــبـــاط/فــبـــرايــر
والـسادس منه في مسرح تورباين
ويــروي فـصـوال من مـســيـرة بـلـيـر
الــذي تـولى رئــاسـة احلــكـومـة في
بـــريـــطـــانـــيـــا بــ  1997و2007
والـذي كان عضـوا في فرقة �أغلي
رومـــرز �لــــلـــروك خـالل ســـنـــوات
الـدراسة قـبل أن يصبح الـسياسي

عـاما حاليـا مؤسسته �تـوني بلير
إنستيتيوت فور غلوبال تشاينج
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بـــيــان حلــديـــقــة احلـــيــوانــات في
مــــوســـــكــــو إثــــر نــــفـــــوقه في 24

أيار/مايو.
وإثـر وصول ساتـورن إلى موسكو
فـي تــمـــوز/يـــولـــيــو 1946 جـــرى
الـتـداول بـشائـعـات عـدة في شأنه
أكـــــدت إحـــــداهـــــا أنه كـــــان أحــــد
احلـــيــوانــات في حـــظــيــرة أدولف

هتلر اخلاصة.
لــــكنّ الـــزوار لـن يـــتـــمــــكـــنـــوا من
مـــشــاهــدة الــتــمـــســاح في الــوقت
الــــــراهــن رغـم انـــــضـــــمـــــامـه إلى
ـعرض الـدائم في متحف داروين ا
ــــتـــخــــصص في فـي مـــوســــكـــو ا
الــتــاريخ الــطـبــيــعي إذ لن تــكـون
ـــوقـع مـــتـــاحـــة قـــبل رفع زيـــارة ا
ــتــصـلــة بــوبـاء تــدابــيـر اإلغالق ا

كوفيد-19.

ـتحف أن عـمل أخـصائـييه وذكـر ا
بــــدأ فـي حـــزيــــران/يــــونــــيــــو مع
اســـتـــخــــدام مـــنـــتج خـــاص عـــلى

حراشف التمساح.
ــــولـــود في وهــــذا الـــتــــمـــســــاح ا
تـحدة سـنة  1936كـان الـواليـات ا
قـد نُقل إلى حـديقة احلـيوانات في
بــرلــ لــكـنّه هــرب مــنــهـا في 23
تــشــرين الــثـانـي/نـوفــمــبـر 1943
خالل الـقصف السوفيـاتي للمدينة
الـذي قـضى عـلى حيـوانـات أخرى

عدة في احلديقة.
وبـعـدمـا فُـقد أثـره لـثالث سـنوات
رصــده جـنــود بـريــطـانــيـون ســنـة
مــن ثــم أعـــــــــــــــــــــادوه إلــى 1946
الـسـلـطـات الـسـوفـيـاتـيـة. وتـشـكل
األعـــوام الـــثالثـــة الــتي قـــضـــاهــا
هـائما في الـطبيـعة (لغـزا) بحسب

{ مـــوســكــو-(أ ف ب)  —يـــعــرض
مــتــحف فـي مــوســكــو الــتــمــسـاح
الــشـــــــــــهـيـر سـاتـورن الـذي جنـا
مـن قـــصـف بـــرلــــ خالل احلـــرب
ــيـــــة الـــثــانـــيـــة وذلك إثــر الـــعـــا
حتـنيطه عقب نفوقه أخيرا عن 84

عاما.
وقـــــد أعــــلن مـــــتــــحـف داروين في
الـــعــاصــمــة الـــروســيــة األســبــوع
ــــاضي االنـــتــــهـــاء من حتــــنـــيط ا
احلــيـــوان الــذي نُــقل من حــديــقــة
احلـــيــوانــات فـي مــوســكـــو حــيث

عاش حتى حلظاته األخيرة.
ــــتــــحـف في بــــيــــان إن وأوضـح ا
ــعــرض عـــرض ســاتــورن ضــمن ا
الـدائم يتوج ستـة أشهر من العمل
ـتحف من أخـصـائيي الـتحـنيط وا

برمته.
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{الــقــاهـرة-(أ ف ب)  —فـي ورشـة
ـعـهـد الـفـرنـسي الـطــبـاعـة داخل ا
لـآلثـار الـشـرفـيـة بـالـقـاهـرة تـلـقي
مـخـرطة يـزيـد عمـرهـا عن مئـة عام
بـــحــــروف هـــيـــروغــــلـــيـــفــــيـــة من

الرصاص واحدا تلو اآلخر.
فـــبــعـــد أن تــوقف اســـتــخـــدامــهــا
لـــثالثــ عــامـــا بــســبـب الــتــطــور
الـــتـــقـــني عـــادت اخملـــرطــة الـــتي
صـــــنــــعـت في الـــــعــــام  1902الى
اخلــدمــة في إطـار جــهــود حـمــايـة

التراث.
ــسـؤول عن وقــال مــاتـيــو غـوس ا
ـعـهـد الـفـرنسي قـسم الـنـشـر في ا
لــآلثـار الــشـرقــيـة بــفـخــر لـوكــالـة
فــرانس بـرس �جنــحـنـا في إعـادة
تـشغـيلهـا في أيلـول/سبتـمبـر بعد

عنـدمـا أفـكّـرُ في الـوطن  يـنتـابـني احلـزنُ والـبـكاء — �بـاتـريـشا
جريس ! 

العراقُ اآلنَ هوَ العراق ! 
واطن !  واطنُ ليسَ هو ا وا

احلياة بال حياة ! 
ستقبلُ يبحثُ عن مستقبل !  وا

كلّ  ما أجنزهُ أجدادنا السومريون والبابليون واآلشوريون معاً 
بـقــلبٍ صـواني  يـغـادرُ أرضَ الـرافـدين حـجـرةً حـجـرةً .. والـكلّ
باطـل وقبـض الريح !  صـدأت أبـجـديـة كلّ قـانـونٍ إنـسانـيّ  على
مـقـاس مـشــاعـر الـعـالمِ أجـمـع  صـاغهُ بـفـتـافــيتِ جـسـدهِ جـدنـا
العـظيم حمورابي  وظلت مسلـتهُ رمزاً لعادلةٍ وأمانٍ مصادرين 
واطن الـعـراقي يُـراهنُ عـلى احلُلم  —مـنـطاد الـنـجاة  ولمْ يـعُـد ا
وهـو يـسـتـحضـرُ روح جـلـجـامش الـعظـيم  ال لـلـبـحث عن عـشـبة

اخللود  بل عن حلظة حياة آمنة ! 
ال ثمة مستقبل - دانيال بناك ! 

العراق ماضٍ .. ذكرى .. ال أحد ! 
واطن في هذا الوجود العسير بال مستقبل !  وا

فقـدَ العـراق بـنسـمـات رافديه اجلـمـيلـ كلّ تعـريفٍ في قـواميس
الـوجـود  وأنـسـكلـوبـيـديـات احلـياة  وال خـريـطـة شـامـخة لهُ في
جغـرافيا الـكون .. كـان هنا بـاألمس ماليء الـدنيا وشـاغل الناس
ــواطنُ عــلى قــائـمــة االنــتــظــار  هـذا إذا .. و اآلن  ال أحــد..! وا

أتيحت لهُ فرصة موتٍ مريحٍ .. ! 
ا كلّ ساعة رئيس وزراء جديد  ا كلّ يوم  ور كلّ شـهر  ور
تــقــذفُ بهِ قــائــمـة الــريح من جــهــةٍ مــجـهــولــة .. من الالمــكـان ..

الالميليشية .. والالحزب .. والالعقيدة .. وال فائدة ..!! 
وحتى الرئيس الوزراء األلف ..! 

ـسـؤولـون هم الـوجـوه نـفـسـهـا  وجـهـة احلـصـانـة واحلـمـايـة  فـا
التـخـفى عـلى أحـدٍ  مهـمـا تـلـونت ثيـابـهـا  وتـعددت خـطـواتـها 
ـسؤول وقوانـ احلق والعـدالة واحلريـة مصدر إزعـاج لهؤالء ا

( حـــفـــظــهـم الـــله من كل ســـوء)  بـلْ لم تـــرد في تـــفـــكــيـــرهم  
ومادامـوا يتربـعون على كـراسيهم الـوثيرة  ونـقضوا وضوءَهم 
وصالتهم عـلى قِبلة تعيدُ إليهم تسبيحاتهم الزخرفية  فال خوف
ـكـان .. الخـوف والمـبـاالة عـلـى كـراسـيـهم من الـصـدأ ورطــوبـة ا
راوغ  يحـلم بطعم ولـون الرغيف واطنُ يـعيش غيـبوبة وقـتهِ ا وا
سـتـحيل .. وكلّ مـا يـصوغه رئـيس الـوزراء اجلديـد من قـوان ا
سؤولون مؤجّل حـتى إشعارٍ آخرَ  وال معـنى ألبجديتهـا مادام ا
ـانــيـون مــخـمــورين بـعــطـر لــيـالــيـهم اخملــمـلــيـة  وأرصـدة والــبـر
ـواطن يــعـيشُ كـابـوسـاً حـسـابــاتـهم في بـنـوكٍ فـي الالمـكـان  وا

نهارياً ليلياً غير متلوٍّ بيقظةٍ أبداً ! 
ـوت— � هـنـاك نــوع من احلـيــاة الـبــطـيـئــة الـصــعـبــة أسـوأ من ا
ــواطن مــجــازا من اآلنَ تــشــيــنــوا أتــشــيــبـي .. لــذا وجبَ عــلى ا

ليجرام !!  وصاعداً  أن يزنَ التصريحات السياسية لهم با
واطن العراق سـواء أكان في الداخل أو اخلـارج في محرقة  فـا

يتقاسمون جمرها بال رماد ! 
مواطنُ الداخل حياة تشكو من احلياة ! 

ومـواطن اخلراج وهو يطلق قدميه في الريح  من دون حماية  إذ
ال مـعـنى لـهـويـته وعـراقـيـته وانـتـمـائه حـتى لـو احـتـاج إلى تـأكـيد
اســمـه ضــمن األحـــيــاء   األمــوات  تـــتــعـــاملُ مــعه الـــســفــارات
والقـنصليات   حسب القوان الـتترية  وعن بعد  كأنه مصابُ
بـ(كورونـا) مزمنة  و( كـمامة) الـوطن غير معـترف بها  الحقّ له
حتى في ورقـةٍ صفراء تسـهلُ عليه أمره  وعلـيه العودة والذهاب
إلى بغـداد   هناك تُحل مشكلته  وهو وأسرته يحترقون في بلدِ
وظـفيـها اإلقامـة  وبدت لـهم مبـاني القـنـصلـيات والـسفـارات  
تـرف عبيد قوان احلكـومة  الذين يتقاضون رواتـبهم بالعملة ا
الصـعبة  مبـاني ال تنبـعث من جدرانها أي رائـحة لألمان .. قلق
يكـرهُ من الـقـلق نـفـسه !  ومـا يُـحـكى من قـصصٍ في الـسـفارات
بالـنسبـةِ للـغير غـرائبـية .. فانـتازيا .. خـيال  ال أحـد يصدق من
أصـدقـائـنـا الـعرب عـلى اخـتالف جـنـسـيـاتـهم  وال من مـسؤولي
بـلـد اإلقـامة  أن جتـديـد جـواز سـفر الـعـراقي خـارج بلـده مـحـنة
بـل مـشــكــلـة حــلــهـا فـي الـغــيب .. وأن ال صالحــيــة لـلــســفـارات
نـح هذه الـوثـيـقـة  وهي حق كّل مـواطن في قـوان وظـفـيـهـا   و
ولـوائح حـقـوق اإلنـسـان  حـتى وأنت تـمـتـلك مـسـتـنـدات رسـمـية
صـاحلــة  فال بـد من إرسـال مـعـامـلـتك إلى وزراة الـداخـلـيـة في

بغداد  وإن طال العذاب واالنتظار . 
يــاســيــدي رئــيس الــوزراء الــقــد واجلــديــد .. ورئــيس الــوزراء
ـاضي  وأيـام ( الـطـاغـية) حـيث كـنت األلف.. هل نـتـرحم عـلى ا
حتـصل عـلى جـواز سـفـرك في سـاعـة واحـدة  في أي مـكـانٍ من
ـا الــعــالم ..?  واآلن وفق الــقــوانــ الــعــثـمــانــيــة اجلــائــرة  ور
ا يستغـرق حصولك علـى جواز السفر يـليشيـاوية النافـذة  ر ا
ثالثة شـهور أو أكثـر  واليهم لو فـقدت عمـلك  وتشردت أسرتك
أو دراستك  وحـرمت من حـقـوق كـثـيرة فـي بلـد اإلقـامـة ! عـليك

انتظار االنتظار .. إنّهُ يانصيب احلياة الشنيع !! 
أي معـنى لوجود هذه السفارات والقـنصليات  وهذا الكم الزائد
عن احلـاجـة لـلـمــوظـفـ ابـتـداء مـن الـسـفـيـر والـقــنـصل وانـتـهـاءً
َن بـالـقهـوجي .. يـبـدو أنهـا مـكافـأة وإجـازة سـياحـيـة مفـتـوحة  
يـنعـمون بـرضاء احلـكومـة  أو بقـرابة من
رئـيس الوزراء اجلـديـد أم ماذا? الـسؤالُ
يـلدُ السـؤال واحليرة في جـيرة .. الوطن

ليس الوطن .. والوقت ليس الوقت ..

{ مـــوســـكــو-(أ ف ب)  —قـــتل 11
شـــخــصـــا في حــريـق انــدلع خالل
الـليل في دار لـلمـسنّـ في منـطقة
بـاشكورتسـتان وسط روسيا وفق

ما أفاد محققون الثالثاء.
وأكـدت جلنة التـحقيقـات الروسية
الــتي حتـقـق في اجلـرائم الــكـبـرى
أنـها فتحت حتقيقـا جنائيا يتعلّق
بــاإلهــمــال. وقــال احملــقـقــون وقت
انـدالع احلريق كـان في الـغرفة 15
شـخـصا تـمكن أربـعة مـنهم الـفرار
ــفـردهم. وخـالل عـمــلـيــة إخـمـاد
احلـــــريق عــــثـــــر عــــلـى جــــثث 11
ـسنـ الواقع في شـخـصا .ودار ا
قـريـة إيـشبـولـديـنو كـان عـبارة عن
مـــبــنى خــشــبـي مــكــون من طــابق
واحـد مع سقـيفة صـغيـرة بحسب
. وأضـافت ان فرق وزارة الـطـوار
اإلطـفاء تـمكنت مـن إخماد الـنيران

بحلول الصباح.
وبـحـسب احملـقـقـ فـإن الـدار كان
مـسجال كجمـعية غير ربـحية تقوم

. بأعمال خيرية للمسن
لـكـن مـسـؤوال مـحـلـيـا قـال لـوكـالـة
انــتــرفـاكس إن الــدار لم يــكن لـديه
احلق الــقـانــوني لـتــوفـيــر اإلقـامـة
الـلـيـلـيـة. وتـكـثـر حـوادث احلرائق
واالنـفـجارات في مـبان سـكنـية في
روســيـا نــتـيــجـة لــتـهـالـك الـبــنـيـة
ـعـايـيـر الـتـحـتـيـة وعـدم الـتـقـيـد 

السالمة.

{ طــوكــيــو (أ ف ب)  —حــكــمت
محكمـة في طوكيـو الثالثاء على
يـابــاني في الــثالثـ من الــعـمـر
بـاإلعدام لـقـتـله تسـعـة أشـخاص
في 2017 بعـد اسـتـدراجهم إلى

منزله عبر (تويتر).
وكـان تـاكـاهـيـرو شـيـرايشـي أقر
خالل جــلـســات مـحــاكـمــته بـأنه
قـــتـل وقــــطّع أوصــــال تــــســــعـــة
أشـخــاص تــراوح أعـمــارهم بـ

بــيـنــهم ثــمـاني 26 عــامـا و 15
نـــســاء داخـل شــقـــته في فـــتــرة

زمنية ال تتعدى شهرين.
وبعـدمـا سـأله القـضـاة هل سمع
نص احلـــكم الـــصــادر فـي حــقه

اكتـفى شيـرايشي بـالقـول بنـبرة
هادئة �لقد فهمت .�وهو كان قد
ـــــاضـي أنه أعـــــلن الـــــشـــــهـــــر ا
لتقبل مثل هذا احلكم �مستعد�
مستبعدا فرضية الطعن به. لكن
لم يـتسن الـتـأكيـد علـى الفـور ما
إذا كـان ال يـزال يـســتـبـعـد هـكـذا

خطوة.
وكـان وكالء الـدفـاع عـنه يـنادون
ـعــاقـبـته بــالـسـجـن بـحـجـة أن
ضحاياه كانـوا قد أظهروا ميوال
انتـحارية عـبر وسـائل التواصل
االجـتـمـاعي وأعـطـوه مـوافـقتـهم

على قتلهم.
غــــيــــر أن احملـــكــــمــــة ردت هـــذه

ـتـهم الـفـرضــيـة الـتي يـنـفــيـهـا ا
نـفــسه كـذلـك األمـر مع مــحـاولـة
مــــــحـــــامــــــيـه إثـــــبــــــات وجـــــود
اضطرابـات نفسـية لدى مـوكلهم
في محاولة لتخفيف العقوبة في
حــــــقـه. وقـــــــال الــــــقـــــــاضـي في
تــصـريــحـات أوردتــهـا قــنـاة (إن
إتش كــاي) الــعــامـة إن �أيـا من
الـــضـــحــــايـــا الــــتـــسع لـم يـــعط
مــوافــقــته ولــو ضــمــنــا عــلى أن

يُقتل.�
كـــذلـك وصف الـــقـــاضي أفـــعـــال
احملكوم بأنـها (بالـغة اخلطورة)
مـشيـرا إلى أنـهـا (داست كـرامة)
الـــضــحـــاي) وكــان تـــاكــاهـــيــرو

شيرايشي قـد قطّع أوصال جثث
ضــحــايــاه وخــزّنــهــا في شــقــته
الـــصــغــيـــرة في ضــاحـــيــة زامــا
الكبـيرة في جنوب غرب طوكيو.
وفي 31 تـــــشـــــرين األول 2017
وقـعت الـشـرطــة في الـشـقـة عـلى
مــشـــهــد مـــرعب إذ وجــدت 240
قطعة من البقايا البشرية مخبأة
داخل ثالجــات وعـلب لــلـعـدة مع
محـاولـته طـمس روائح االهـتراء
واد مخصصة من خالل رشها 
إلطعـام الـقطط. وعُـثـر في الشـقة
على مقـصات وسـكاك ومـنشار
وأدوات مخـتـلفـة مـستـخـدمة في

أعمال النجارة.


	p1-sh.shf
	p2
	p3
	p4.shf
	p5
	p6
	p7
	p8

