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اعـلـن الـسـفـيـر الـعـراقي في انـقـرة
حــــسن اجلــــنــــابـي عن مــــوافــــقـــة
اجلـهات التركيـة على الغاء سمات
الـدخـول (الفـيزا) لـلعـراقيـ واكد
فـي تصـريح امس ان (قرار االلـغاء
سـيـبـدأ سريـانه من كـانـون الـثاني
ــقـبـل) فـيــمـا نــقـلـت تـقــاريـر من ا
الــــرئــــيـس الــــتــــركـي رجب طــــيب
اردوغـان االعـالن عن الـغـاء الـفـيزا
لـلـعراقـي الـراغبـ بزيـارة تركـيا
عــبـر الـتـأشــيـرة فـقط في احلـدود.
واشـارت الى ان (تـركـيـا عادت الى
اتـفـاقـيـة عام  2009 بـهـذا الـشأن).
وكـــان اردوغـــان قــد دعـــا الـــعــراق
لـتـكثـيف معـركته عـلى األرض ضد
ــــقـــاتـــلــــ في حـــزب الــــعـــمـــال ا
الــكـردسـتـاني خالل زيـارة النـقـرة
قـام بـهـا رئـيس الـوزراء مـصـطـفى
الــكـاظـمي.وتـشن تـركــيـا بـانـتـظـام
غــــارات جـــويــــة عـــلـى الـــقــــواعـــد
اخلـــــلــــفـــــيـــــة حلــــزب الـــــعـــــمــــال

ناطـق اجلبـلية الـكردسـتاني فـي ا
شـــــمـــــال الـــــعــــراق حـــــيـث أقــــام
مـــعـــســـكـــرات تــدريـب ومــخـــابىء
اســـلــحــة. وتـــقــوم قـــوات خــاصــة
تــركـيــة احـيـانــا بـعــمـلــيـات تـوغل
مـحدودة.وتـثير الـعملـيات التـركية
ــاضي  وآخـــرهـــا في حـــزيـــران ا
تـوتـرا مع احلـكومـة الـعراقـيـة لكن
اردوغــــان يــــشـــــدد عــــلى ان بالده
تنوي معاجلة مشكلة حزب العمال
فـي شمال العـراق في حال (عجزت
بــغــداد عن الــقــيــام بـذلـك). ويـشن
ـلـك قـواعـد حــزب الـعــمـال الــذي 
خــلــفـيــة في شـمــال الــعـراق مــنـذ
 1984 تـمـردا داميـا على االراضي
الــتــركــيــة اوقع اكــثـر من  40 الف
قـــتــيل. وحـــزب الــعــمـــال يــصــنف
مـجـمـوعـة ارهابـيـة من قـبل تـركـيا
ـــتــــحـــدة واالحتـــاد والــــواليـــات ا
االوروبـي. واعـــلن اردوغـــان خالل
مــــؤتـــــمــــر صــــحــــفي الـى جــــانب
الـكــاظـمي (اتـفـقـنـا عـلى مـواصـلـة
( ـشـتـرك ـعـركـة ضـد أعـدائـنـا ا ا

مـشـيـرا الى حزب الـعـمال وتـنـظيم
داعـش. واضــــــــاف (لن تــــــــعـــــــرف
ـا لم نـسحق مـنـطـقـتنـا الـسالم طـا
االرهـاب. مـعـركتـنـا مـستـمـرة حتى
الــــقــــضــــاء عـــــلى الــــعــــصــــابــــات
االرهــــابــــيــــة). مـن جــــهــــته اعــــلن
الــكــاظــمي الــذي كــان يــقــوم بـاول
زيـارة له لـتركـيا مـنذ تـوليه مـهامه

ــــلف ــــاضي انـه (في ا فـي ايــــار ا
األمــني مــوقف الــعــراق واضح في
ادانـه أي عمـل يـهـدد امن تـركـيا او
يـــنــطـــلق من األراضـي الــعـــراقــيــة
لــتــهـديــد االمن الــقــومي الــتـركي).
واكـد (عـدم الـسـمـاح ألي جـمـاعـات
او مـنـظـمـات خـارج اطـار الـقـانـون
بـاستـخدام أراضي العـراق لتـهديد
جــيـرانه). واوضح (نــحن نـتـعـاون
ـواجـهـة هذه مـع اجلانـب الـتـركي 
اجلــــمـــاعــــات ســـواء داعش او اي
جـمـاعـات ارهـابـية تـهـدد اسـتـقرار
ـنـطـقة). وتـابع (قـمنـا مـؤخرا في ا
هـذا السياق باتخاذ خطوات مهمة
في مـنطقـة سنجار (شـمال العراق)
وأيـــضــا عــلى احلـــدود الــســوريــة
ــــنـع دخــــول هــــذه الـــــعــــراقــــيـــــة 
الـتـنـظـيـمـات خـصـوصـا مـا حـصل
قــبل يـومـ من مــحـاوالت من قـبل
بـعض هذه اجملموعـات للعبور الى
إقـليم كردستـان. وكان هناك موقف
نع هذه شـجاع لقواتنا في اإلقليم 

التجاوزات).

واالقـتصادية هو رفع سعر الصرف)
ركزي  وأشـار الى ان (مهـمة الـبنـك ا
الـعـراقي يـد الـسيـطـرة عـلى اسـعاره
في الـسـوق كـونـه مـتـحـكـمـاً بـاسـعار
الصرف سواء في بيعه للمصارف او
شــــرائه من االســـواق)  واضـــاف ان
ـسألـة الثانـية هي تـخفيض نـسبة (ا
ـوازنة قـدر االمـكان بـعد الـعـجز في ا
ان رفـضت الـكـتل الـسـيـاسـيـة ارسال
ـوازنة من دون اجـراءات لتـخفيض ا
نـسـبـة الـعـجز)  ولـفت الـى ان (االمر
ـــادة الــــتي تــــخص الــــثــــالث هــــو ا
مـسـتـحـقـات اقـلـيم كـردسـتان  اذ إن
اضي مع وفد اجتماع يوم االربعاء ا
ــهـداً لـوضع حــكـومـة االقــلـيم كـان 
ـــوازنــــة كـــانت مــــادة في قـــانــــون ا
مـوجـودة في قـانـون تـمـويـل الـعـجز
اال ان ذلـك يـحــتــاج الى اجـراءات من
الـطـرفـ  ناهـيك عن االيـرادات غـير
ـــنــافـــذ والــضــرائب الـــنــفــطـــيــة كــا
والــبـلــديــات  بـعــد الـســيـطــرة عـلى
االيـرادات النفطيـة من خالل مخاطبة
شـركة تسـويق النفـط سومو لـتحديد
كـمـيـتـهـا  رغم مـا مـوجـود فـيـهـا من
مــتــعــلــقــات كــتــعــاقــدات الــشــركـات
وغــيــرهـا). بــدوره  اكــد الـنــائب عن
كــــتـــلـــة الــــنـــهـج الـــوطـــنـي جـــمـــال

بـطــلـبـات الـطـعـام اخلـارجـيـة عـبـر
نزلي.وقبل أيام حذرت الـتوصيل ا
ــــة صــــيــــنــــيــــة بــــارزة من أن عــــا
اخلــــفــــافــــيش الــــتي تــــعــــيش في
ـناطق احلدودية جنوبي وجنوب ا
غـــربي الــبالد تــخـــفي فــيــروســات
أخــرى من األسـرة ذاتـهـا  ولـديـهـا
الـــقــدرة أيــضـــا عــلى الـــنــفــاذ إلى
أجـــســـام الــبـــشــر.وأوضـــحت شي
جــيـنـجـلي  أن (هــذه الـفـيـروسـات
ـا فــيـهـا تـلك الـقـريـبـة من ساللـة
ســـارس كــوف 2  االسـم الــعـــلــمي
سـتـجد  ومن لـفـايروس كـورونـا ا
ــرجح أن تـنــتـشــر في الــطـبــيـعـة ا
).ومع ذلك  قــــال خــــارج الــــصـــــ
أســتــاذ الــفـيــروســات في جــامــعـة
غالســـكــو الـــبــروفـــيــســـور دافــيــد
روبرتسون   إن (التحقيقات يجب

.( أن تظل منصبة على الص

مـرتـبطـا باالنـتشـار األسرع جـنوب
شــرقي الـبالد.وبــالـتـزامـن سـجـلت
بـريطـانيـا ما يـزيد على الف و800
إصــابـة بـكـورونــا خالل الـسـاعـات
ــاضــيـة  كــمــا سـجــلت أكــثـر من ا
 500 وفـاة في غضون شهر بسبب
إصـــابــتـــهم بـــفــايـــروس كــورونــا.
وأعـلنت بـريطانـيا مؤخـرا أن لندن
وأجــزاء أخـرى من الـبالد سـتـدخل
رحـلـة الثـالـثـة من اإلغالقات فـي ا
وهـي أقــــــــصـى درجــــــــات اإلغالق
بــسـبب االرتـفــاع احلـاد في حـاالت
اإلصــابـة. وسـتـدخل لـنـدن وأجـزاء
مـن إيــســكس وهــيــرتــفــوردشــايــر
ــرحــلــة الــثــالــثــة من اإلغـالقـات ا
ـــــقــــبل ابـــــتــــداء من األربـــــعــــاء ا
وســـتـــعـــني هـــذه اخلــطـــوة إغالق
ــــقـــــاهي واحلـــــانــــات اآلالف مـن ا
ــــطـــاعم   ولن يــــســـمح ســـوى وا
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(الــصـنــاعــة الـروســيـة قــادرة عـلى
تــلــبـيــة احــتــيـاجــات الــســكـان من
الـــلــــقـــاحـــات ضـــد الـــفـــايـــروس)
واضــاف ان (الـطــاقـات اإلنـتــاجـيـة
كـبيرة جـدا اليوم  ونـحن على ثقة
مـن أن هـذه الــطـاقــات اإلنـتــاجـيـة
قــادرة عــلى تــغـطــيــة احـتــيــاجـات
بـالدنـا)  وتــابع انـه ( تــسـجــيل
في روسـيـا حـاالت مـنـفـردة لـتـكرار
اإلصــابـة بـعــدوى الـفـايـروس). في
غـــضــون ذلك   كـــشــفت مـــنــظــمــة
ــيــة عن أن الــنـوع الــصــحــة الــعــا
اجلـديد من كورونا الـذي عثر عليه
في بـريطانـيا ينتـشر بسـرعة أكبر
ــــثـل خــــطــــورة بـــأي ولــــكــــنه ال 
حــــــال.وكـــــان وزيــــــر الـــــصــــــحـــــة
الـبـريـطاني مـات هـانكـوك قـد أعلن
عـن حتــديـــد مـــا وُصف بـــأنه نــوع
جــديـــد من الــفــايــروس قــد يــكــون
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ارجـأ مجلس الوزراء الـتصويت على
ـوازنــة الى الـيـوم مــشـروع قـانــون ا
االحـد   عـقب حـمالت انتـقاد رافـضة
ـسـربة  ـقـترحـات مـوازنة  2021 ا
الــتي اعـدت بـعــيـدا عن الـواقع الـذي
ـواطـنون   وفـرض قـيـودا يـعـيـشـه ا
جـديدة تمـثلت بزيـادة الضرائب على
الــــوقـــود واســــتـــقــــطـــاع نــــسب من
ـوظـفـ  االمـر الـذي مــخـصـصـات ا
دفع نــواب وفـعـالـيـات مــخـتـلـفـة الى
هزلة فورا مـطالبة احلكومة بـأنهاء ا
واالبـتـعدء عن الـتـخبط والـعـشوائـية
ـقرر فـي اتخـاذ الـقرارات. وكـان من ا
ان تــصــوت احلــكــومــة عــلى قــانـون
وازنة امس السبت   لكنها ارجأت ا
ذلـك الى اليوم االحـد . وكشف مصدر
عـن ان (تـــأجــــيل مــــجــــلس الـــوزراء
ـوازنة جـاء لغرض الـتصـويت على ا
تــعــديل بــعض الــفــقــرات الــتي القت
ـانــيـة وشــعـبــيـا واســعـا رفــضـا بــر
اضـافـة الى مـناقـشـة تفـاصـيل اخرى
قــبل ارســالــهـا الـى مـجــلس الــنـواب
لــلــشــروع بــقـراءتــهــا). وأقــرّ عــضـو
ــالــيـة الــنــيــابـيــة مــاجـد الــلــجـنــة ا
الـــوائــلـي  بــوجـــود ثالثــة اســـبــاب
ـوازنـة  الى رئــيـسـة اخــرت ارسـال ا
ـان. وقـال الـوائـلي في تـصريح الـبـر
ـســألــة االولى هـي ســعـر امـس إن (ا
صـرف الـدوالر في السـوق الـعراقـية
اذ انه ضـمن الـسيـاسة النـقديـة التي
ـرحـلـة سـتـتـبـعـهـا احلـكـومـة خالل ا
الـية ـشـكلـة ا ـقـبلـة حلل جزء من ا ا

احملـــمـــداوي  ان الـــبـــنك اخـــفق في
إيـقـاف تدهـور صـرف العـمـلة  فـيـما
دعـا إلـى مـسـاءلـة الـبـنك بـسـبب هـذا
الـتخبط. وانتقـد احملمداوي في بيان
امـس (مــــــنـــــهـج الــــــبـــــنـك في إدارة
الـسـياسـة النـقديـة لـلبـلد الـذي سبب
انــخـفــاضـا شــديـدا في قــيـمــة سـعـر
صــرف الــعــمــلــة الــعــراقــيــة مــقــابل
الـعـمالت األجـنبـيـة وتـرك اثرا بـالـغا
)  مـبـيـنا ان ـواطـن عـلى مـعـيـشة ا
ـرسومة (الـبنك انـحرف عـن أهدافه ا
لـه في القـانون رقم 56 لـسـنة 2004
وأخـــفق في إيـــقــاف تـــدهــور صــرف
الـعملة الـعراقية مـقابل الدوالر ومهد
لـلطـفيـليـ والفـاسدين بـاالستـحواذ
عــلى مـئــات مـلــيـارات الــدنـانــيـر من
االربــاح غـيـر الــشـرعـيــة) عـلــــى حـد
قـوله. وحـذر نائب عن كـتـلة سـائرون
ــوظــفــ في ــســاس بـــقـــوت ا مـن ا
ــقــبـلــة. واوضح ــالــيــة ا ــوازنــة ا ا
ـعـمـوري في بـيـان امس إن بــرهـان ا
(صــــحّت نــــســـخــــة مـــوازنـــة 2021
ـسربة فإنها تثبت العجز احلكومي ا
عن وضـع رؤيــة واقــعــيـــة لــتــنــمــيــة
االقــتــصــاد وإنــهــاء مــعــانــاة أبــنــاء
الـشـعب)  الفـتـا الى ان (الـتـركـيز في
وظف ـوازنة على تخفيض قوت ا ا
ــعــاجلــة مـشــكالت وعــدم الــتــطــرق 
الــفـاحـصـ واحملـاضــرين والـعـقـود
واألحـــيــاء حــلـــقــة جــديـــدة تــضــاف
ـسـلـسل الفـشل احلـكومي)  وطـالب
ـعموري مـجلس الوزراء بـ(اإلسراع ا
ـوازنة إلى مـجلـس النواب بـإرسال ا
الية إلى كـما ندعـو أعضاء الـلجنـة ا
مــعــاجلــة الــفــشل احلــكــومـي تـدارك
االنـهيار الـوشيك لالقتـصاد احمللي).
بدوره   شبه النائب عن كتلة النصر
فـالح الـزيـادي مـا يـجـري فـي الـعراق
ا تـشهـده العـاصمة بـانه استـنسـاخ 
الـلـبـنـانيـة بـيـروت.وقـال في تـصريح
امـس ان (ما يـجـري في البالد حـالـيا

مـــا أعـــلــنـت وزارة الــصـــحّـــة  مــا
يــجــعل هــذه الــدولــة الــثــانـيــة في
الـــــــعــــــالـم من نـــــــاحــــــيـــــــة عــــــدد
اإلصـابـات.وقـالت الـوزارة إنّ (عدد
اإلصـابات من جراء كورونا جتاوز
عـشـرة ماليـ   بـعـد تـسـجـيل 25
ألـف حـالة جـديـدة خـالل الـسـاعات
ـاضـيـة). ومـنـذ بـدايـة اجلـائـحـة ا
أحــــصت الــــهـــنـــد  145136 وفـــاة
مـرتبطة بالفايـروس  بينما تعافى
. فــــيــــمـــا اكــــد وزيـــر  9.6 مـاليـــ
الـــصــــحـــة الـــروسي مــــيـــخـــائـــيل
مـوراشـكو   ان الـسـلطـات الـطبـية
ئة من تـخطط لتطعيم نحو  60 بـا
الـسكان البـالغ في روسيـا بلقاح
ــســـتـــجـــد. وقــال ضـــد كـــورونـــا ا
مــوراشـكـو (نـخـطـط لـتـطـعـيم  60
ــئـــة من الـــســكـــان الـــبــالـــغــ بـــا
بـــلــقــاحــات كــورونــا)  مــؤكــدا أن
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ســجـلـت وزارة الـصــحـة والــبـيــئـة
 1307 اصـابـات مـؤكـدة بـفـايروس
كـورونا وشـفاء  1914 حـالة شـفاء
مـن اجلـــــــائـــــــحــــــة   ووفـــــــاة 10
اشــــخــــاص جـــراء مــــضــــاعــــفـــات

العدوى. 
ــوقف الـــوبــائي  الــذي واوضـح ا
اطـــلــعت عــلـــيه (الــزمــان) امس ان
(اخملــتــبــرات الــعــامــة فـي الـوزارة
اجــرت نــحــو  31510 فــحــوصــات
ورصــدت  1307اصـــابــات مــؤكــدة
بـــاجلـــاحـــئـــة في عـــمـــوم الـــبالد)
مــؤكـدا ان (حــاالت الـشــفـاء بــلـغت
 1914 حــالـة وبـواقـع وفـاة عـشـرة
نـــتــيــجـــة مــضــاعـــفــات كــورونــا).
وجتـــاوزت الــهــنــد عـــتــبــة عــشــرة
مـاليـ إصـابـة بـكـورونـا   حـسب
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جمال احملمداوي

ان بـشأن توجه احلـكومة وبعـلم البر
نــحــو رفع ســعــر صــرف الــدوالر الى
1450  . وقــال الــوزيــر عــبــد االمــيـر
عـالوي فـي تــــــــــــصـــــــــــريـح امـس ان
(ســنـصـدر بــيـانـاً بـرفـع سـعـر صـرف
الـــدوالر إلى  1450ديـــنــاراً لـــلــدوالر
الـواحــد  كـمـا سـنـوقف الـتـعـيـيـنـات
وهـنـاك اسـتـثـنـاء لـلـتي جـرت نـهـايـة
ــــاضـي وبــــدايــــة 2020) الـــــعــــام ا

واضــــاف (تـــوصــــلـــنــــا التــــفـــاق مع
ـقبل كـردسـتان بـشأن مـوازنة الـعام ا
ــوجـــود حــالــيـــاً يــنــاقش والـــوفــد ا
مـخـصـصـاته لـلـعـام اجلـاري) نـافـيـاً
وازنة (بـشكل قـاطع تسـرب مسـودة ا
ـالـية)  ولــفت الى ان (الـتـأثـيـر مـن ا
ســيــكــون عـلـى مـســتــخــدمي الــسـلع
ـسـتـوردة فـقط  وان هـنـاك مـبـالـغة ا
كــــبـــــيــــرة في الـــــتــــعــــامـل مع هــــذة

ــركـزي الــتـغــيـيــرات). وقـرر الــبـنك ا
الـعـراقي تـعـديل سـعـر صـرف الدوالر
االمـــريــكي  وفق  1450 ديـــنــار لــكل
دوالر. وكـان بيان للـبنك قد افاد امس
بــأن (الـــتــشــوهــات الــهـــيــكــلــيــة في
االقـتــصـاد الـعـراقي هي الـتي افـقـرت
ـالـية الـعـامة وقـيـدت قدرة االصالح ا
الـتي تـسـعى الـيهـا احلـكـومة ووزارة

الية). ا
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بغداد

ـرمن عُقولهم أقولُ وأنا متـاكد أن قلوبَ البـعضِ أولى بالزها
تنسجُ العـناكبُ في خيالـهم فيحسـبونَ أن احلديثَ عن بعضِ
الرموزشِحاذَة وإِفْكاُ ولعلَ هذا األعوجاج من أوهامٍ مُشْوَشة
ـعـروف عَـقـيـدة ( أَمّـا ـديحَ والـثـنـاء َألهلِ ا فـاتَـهم أن ا راكـدةْ 
ــعـــروف عــلــيـك : فَــأَن تَــشـَـــرَهُ وتــذكـــر مَــعــرُوفَهُ حَقُّ ذِي  ا
َ َـقالَـةَ احلَسَـنَةَ وَتُـخلِصَ لَهُ الـدُّعاءَ فـيمـا بيـنك وَبَ وَتَنـشُرَلَهُ ا
الــلهِ سُــبـــحــانَهُ فــانك اِذا فَـــعَــلتَ ذلك كــنـت قَــد ذكــرته سِــرّاً
وَعَالِنــيَــةً ثُمَّ اِن اَمـَـنَ مــكــافــأته بِــالــفـــعلِ كــافــأته  وَاِالّ كــنت
مُرصِداً لَهُ مُوَطَّناً نفسك عَلَيها) هذا قول األمام السجاد زين
أمــا أولـئك (الــبـعض) فــهم شُـخــوص وعـمــال غـيـر الـعــابـدين
ذلـة وتِلكَمُ هي وسـيلة التَصُحُ ماهرين في مصـانعٍ التلـميع وا

لوكِ والسالط . إال في سراديبِ ا
ـؤمـنـ بــأن احلـوار يـجب أن يـتـوقـف عـنـدمـا تـسـوء أنـا من ا
األلفاظ وتتـغير الـنوايا مع أن الطـيّبة منـها لن تضـيع عند الله
مــهـــمـــا أســـاءَ اآلخــرون الـــظن بـــهـــا إن هــؤالء اآلخـــرين هم
أصــــحــــاب األَيــــكَـــــةِ ( في قــــلــــوبـــــهم مــــرض فــــزادهـم الــــله
ــوضـوع الـتي جـاءت من مـرضـا)..نـأتي الى مــنـاسـبـة هـذا ا
زيــارة مــعــرض الـــكــتــاب الــدولي إذ جتـــمع عــدد من األخــوة
ـثـقفـ وصـادفَ ذلك حـضـوَرآخـرين مـن هواةِ جـمـع الكـتب ا
واجملالت على غـرار(جـمع الطـوابع والـعمالت) ومـاب حالوةِ
النـقاش من بـعضـهم و(حـموضـته) من آخرين دخل األسـتاذ
أحد (الـهـواة) تَحَـدّثَ كثـيراً سعـد البـزازعلـى اخلط السـاخن
لكني أختصر مضمـون كالمه ) يوجد رأي عام واضح وكبير
وأظن أنه  "شـايل خـرزة محـبـة " أن فعل داعم لسـعـد البـزاز
ــنـهج الـضـبـابي في الـواقع اخلـيـر واألحـسـان عـنـده يـوافق ا
الـســيـاسي الــعـراقي كــمـا أن مــعـرفــة الـبــاطن يـكــون بـداللـة
الظاهـر (  أما وجهـة نظـري : أن السيـد سعد الـبزاز كان من
األوائل الذين عـملـوا عـلى (مأسـسة ) األحـسـان ونشـر ثقـافة
ــاس) عــمل اخلــيـــراجلــمــاعي والــفـــردي وهي بــادرة من (األ
حتـسب له وظـاهــرة أجـتـمـاعــيـة البـد من تــشـجـيـعــهـا بـالـقـول
ان بالقيم والفعل ولعل جزءأً من دوافعها الفطرة النقية واأل
األنـسـانـيـة والــوعي األجـتـمـاعي ألن األحـســان أوكـلـمـا يَـسَـر
القلبَ مادياً ومعنوياً هو من أبرز معالم  الدين األسالمي)  .
ـا أن الـله يـعـلم بـنـيـتك التـهتم إنـا ومع أحتـرامي لـه أقول: طـا
بسوء نيـتهم فهنـاك من يلومك عـلى التميـز في األحسان وتلك
التـسـتـطـيع أن تـكـونَ مـحـسـناً وتَـسْـلمْ من هي طـبـيـعة الـبـشـر
زاتُهم النـاس في األصل يَحبـونَ التفردَ في غمزاِت النـاس و
اخلـيــرِوأنْ يُــشــاركـهم فـي الـشــرِغَــيـرَهـمْ (إِنَّ الْـإِنْــسَــانَ خُـلِقَ
هَلُوعـاًهناك من يـلومك (والـكالم مقصـود به الكل) حتى وأنت
تقرأَ القـرآنَ وتُحسُن مَـخارجَ حروفهِ وجتـوّد قرآءته هناك من
يلـومك ويُضـعف هِـمتك ويـشـككَ في نوايـاك عـندمـا حتاول أنْ
أمثالِ تَصل األرحامَ وجتمعُ الـناسَ واألقربـاءَ بالكلـمة الطيـبة 

هؤالء جتدهم في كتاب خبايا النفوس (كشف وأسرار ) .
أسمـحوا لي في األخـير أن أُسـجلَ شهـادةً عن واقعـةٍ (خارج
ـواطـنـ وأظـنهُ من مـحـافـظـة النـجف األعالم) وهي أن أحـد ا
األشرف ظـهَرفي مـوقفٍ مؤثٍـرعلى إحـدى صفـحات الـتواصل
األجتماعي شـارحاً معـاناته وضيقَ مسـتوى حيـاته.. وبتوفيقٍ
من الـلـه فـقــد عـلــمتُ في حــيـنــهـا ومـن خالل األسـتــاذ رئـيس
حتريرصـحيفـة الزمان _طبعـة العراق أن الـسيد سـعد البزاز
ـواطن فأصبحت حياته برداً وسالماً قد أوعَزلألهتمام بهذا ا

........شكراً خلرزةْ احملبة . بعد ان كانت شقاءاً وحرماناً مـؤلـفـاته احملـارق (الهـولـوكـوسـتات)
الـغربـية. وقـد نشـرت اجلريـدة عرضا

اضي. مسهبا له االسبوع ا
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ادخـل النـاقـد االدبـي الـطبـيـب حـس
ركزة في احد سـرمك حسن العناية ا
ـسـتشـفـيـات ويتـلـقى العالج حـالـيا ا
مـن وعـكـة صـحـيــة ادخل عـلى اثـرهـا
ــركــزة. وقــال مــوقع الـى الــعــنــايــة ا
الناقد العراقي الذي يديره سرمك ان
(الــدكــتــور حــسـ ســرمك حــسن في
ـــســتــشــفى مــنــذ  11كــانــون االول ا
ــسـتــشـفى اجلــاري) دون ذكـر اسم ا
ويــــعـــد ســــرمك من ابــــرز الـــكــــتـــاب
ــؤلـفــ الـعــراقـيــ وفي طـلــيـعـة وا
االدبـاء االكثر عطاء ابداعيا. وقد دأب
عــلـى الــنــشــر فـي (الــزمــان) كــاتــبــاً
. وكـان اخــر مــا صـدر من ومــتــرجـمــاً
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ـا تــشـهــده بـيـروت هــو اسـتــنـســاخ 
وبــالـتــالي يــكـون هــنــاك انـهــيـار في
الـعمـلة وتـظاهرات)  مـؤكدا ان (هذه
الـتـسريـبات مـا هي اال سيـناريـوهات
مـعـدة سـابـقـا الـهـدف مـنـهـا االطـاحة
بـالنظام السياسي وإشاعة الفوضى)
وفــقــاً لــتــعـبــيــره. وســجــلت اسـواق
اســعــار الــصـرف  1400 ديــنــار لـكل
ـالـيـة دوالر بـعــد تـصـريـحـات وزيـر ا
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رجــحت الــهـيــئـة الــعـامــة لالنـواء اجلــويـة
والرصـد الزلـزالي التـابعـة لوزارة الـنقل 
مـوجـة امـطــار وثـلـوج ابـتـداء من االربـعـاء
ــقــبـل مع احــتــمــال حـدوث ســيــول في ا
جــنــوب الـعــراق.وقــال مــديــر الــبــيـئــة في
رئـيس منبـئ جـوي اقدم مـحمود الهـيئة
عــبـد الـلــطـيف في تــصـريح امس انه (من
قبل تـوقع ان تتاثر البالد يـوم االربعاء ا ا
بامـتداد منخفض جـوي من البحر األحمر
تـرافـقه كتـلـة هـوائيـة رطـبة يـسـبب تـساقط
أمطـار وثلوجاً شمـال البالد وكذلك أمطار
خـفـيـفة إلى مـتـوسـطة شـرقـها)  واضـاف
ان (الطـقس سيسـجل انخفـاضاً ملـحوظاً
ــقــبل) في درجــات احلــرارة اخلــمــيس ا
مــتـوقــعــا (تـســاقط  أمــطــار غـزيــرة غـرب
وجـنـوب غـرب إيــران قـد تـسـبب الـسـيـول
راصد الزلزالية جنوب العراق). واعلنت ا
عن تـســجـيـل هـزة أرضــيـة جــنـوب شـرق
محـافظة اربيل.وذكر الـبيان ان (مراصدنا
الـزلـزالـيـة في الهـيـئـة سـجـلت حـدوث هزة
أرضيـة امس االول جنـوب شرق مـحافـظة
اربــيل)  مــشــيـرا الـى ان (الــهـزة بــلــغت
قـوتــهـا  3  3 في مــديـنـة الــتـون كـوبـري
وتـبعد  43كيـلومترا جنـوب شرق محافظة
اربـيل)  مشـيـرة الى انه ( الشـعور بـها
واطن )  ودعا البيان ا واطن من قبل ا
الـى (أخـذ احلـيـطة واحلـذر واالبـتـعـاد عن
الـشـائــعـات واألخـبــار الـكـاذبــة واإللـتـزام
بالوصايا الزلزالية الصادرة من الهيئة).
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فــريق احلــلــة فـي بـاكــورة انــطالق
ــمــتـاز فـي الـلــقــاء الـذي الــدوري ا

جمعهم على صالة الشعب.
وسـجل فـريق الشـرطة  111 نـقـطة
بينما لم يسجل فريق
احلــــــلـــــة ســـــوى 58
رمـــيــــة فـــقط وبـــهـــذا
الـــفــوز حــصــد فــريق
الــــشـــرطـــة الــــعالمـــة
الـــكـــامـــلــة .وفي ذات
اجلــولـة تــغـلب فـريق
الـنفط على فريق نفط
الـبصرة في فوز مثير
بـعـد ان حتـصل االول
على  75 نـقطة مقابل
 43نـــقــطـــة لــلـــفــريق
الــبـصــراوي . وشـهـد
الـــلــــقـــاء نـــديـــة بـــ
ــا ادى الـــفــريـــقــ 
ارتــكــاب الــكــثـيــر من
ــديـر االخــطــاء لــكن ا
الـفني للنـفط استطاع
ان يـــــغــــيــــر اخلــــطط
الـتكتيكية للتفوق في

باراة. نتيجة ا
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حـقـق فـريق الـشـرطـة بـكـرة الـسـلـة
امـس الــســبت فــوزا كــبــيــرا عــلى
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جنـح فريق طبي في مـدينـة الصدر
الـطـبيـة في النـجف بـأجراء عـملـية
فـوق الكـبرى لـطفل يـبلغ من الـعمر
سـت ســنـــوات  يـــعـــاني مـن نــزف
داخـل الــدمــاغ اثـــر حــادث ســيــر .
وقــال اخــصـائي جــراحــة اجلـمــلـة
الـعــصـبـيـة في مـديـنـة الـصـدر زيـد
عــذاب الــزبــيـدي فـي بـيــان تــلــقـته
(الزمان ) أمس السبت أن (العملية

الــتي أجـريت لـلـطـفل
تــــــضــــــمــــــنت فــــــتح
اجلـــــمــــجــــمــــة ورفع
اخلـــثــرة الــظـــاغــطــة
عــــــــلـى الــــــــدمـــــــاغ 
وايـقاف الـنزف داخل
الـــــدمــــاغ) .وأكــــد أن
(الـطـفل قـد اخـرج من
صـــالــة الـــعــمـــلــيــات
مـتحسـناً ويرقد  اآلن
فـي ردهـــات مـــديـــنــة
الـصدر الطبـية لتلقي
الـعالج) .وقدم رئيس
الــفــريق الــذي اجـرى
الــعـمـلــيـة شـكـره الى
مـديـر مـديـنـة الـصـدر

عــبـد الــعــالي الـغــزالي عــلى دعـمه
ـــــتـــــواصـل  وكـــــذلك األطـــــبـــــاء ا
ـساعدين في اجـراء هذه العـملية ا
و فـــريق الـــتـــخـــديــر ومـــســـاعــدي
الك الـتــمــريـضي في اجلــراجــة وا
عــمــلــيــات الــطــوار اجلــراحــيه .
ـــديــنــة ذاتـــهــا قــد وكـــان اطــبــاء ا
جنـــــــحــــــــوا في وقـت ســـــــابـق من
ــاضي في انــقـاذ شـاب االســبـوع ا
مـــصــاب بــكـــورونــا ونــزع ورم في

احشائه.
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عنية لتذويب فاوض مباحثـاته في بغداد مع اجلهات ا يواصل وفـد اقليم كردستان ا
وازنة ,فـيما عـزت نائـبة تأخـر االتفاق تـراكة وتثـبيت حـصة االقلـيم في ا شـكالت ا ا

ب بغداد واربيل الى شح السيولة النقدية.
واعــرب نـائـب رئـيس حــكــومـة االقــلـيم
رئــيس الــوفــد قــوبــاد الــطـالــبــاني عن
تـــفــائـــؤله بـــالــتـــوصل الى اتـــفــاق مع
احلـــكـــومــة االحتـــاديـــة بـــشـــأن إعــادة
ــالـيــة لـالقـلــيـم. وقـال ــســتــحــقــات ا ا
الـــــطـــــالــــــبـــــانـي في بــــــيـــــان امس ان
ـشاكالت كـثيـرة وليـست فقط مـسألة (ا
الي والرواتب فبعضها قانون العجز ا
تــعـــود الى الــقـــراءة الــدســـتــوريــة في
ان فضال عن التـحضيرات الجراء الـبر

بكرة).   االنتخابات ا
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مـؤكـدا ان (هنـاك اجـواء سيـاسـية غـير
صـحية في بـغداد فضال عـن ضغوطات
سـياسية على جـميع االطراف لذلك فان
عـملـية احلـوار مع احلكـومة االحتـادية
شاكل ليـست سهلة اال اننا حلل كـافة ا
مـتــفـائـلــون بـالـتــوصل الى اتـفـاق ولن
نـعود من بغداد من دون اتـفاق) مشيرا
الى (انـهـم مـسـتـعـدون لـتــنـفـيـذ قـانـون
ــالـي في الــعــراق وتــســلــيم الــعــجــز ا
االيـرادات النـفطيـة وغيـر النفـطية وفي
ـقابل تـثبيت حـصة االقلـيم في قانون ا
االقـتراض). وعـزت النـائبـة عن االحتاد

ان (هـناك مشـاكل ماليـة كبيـرة تواجهه
ـا اخـر الـتـوقـيع ـركـزيـة  احلـكـومــة ا
عـلى االتـفـاق وبـالتـالي اثـر سـلـبـا على
شــعب االقــلــيم بــعـد تــدهــور االوضـاع
ـعيشـية هنـاك بسبب تـأخير الرواتب ا
الــتـي يــجب ان تـــرســلـــهــا احلـــكــومــة
ــركـــزيــة فـــورا بــعـــد ان اســتـــجــابت ا
حــكــومـة االقــلــيم جلــمــيع مـطــالــبــهـا)
واوضـــحت شـــيخ دلـــيـــر ان (الــشـــعب
الـعـراقي بشـكل عـام وكـردستـان بـشكل
خـــاص عــــلـــيــــهم ان يــــفـــهــــمـــوا بـــان

االسـتـجـابة وصـلت اعـلى مـستـويـاتـها
انا فـاوض ا من قـبل الوفـد الكـردي ا
ـواطن وحـياته اهم من مـنه بـان قوت ا
كل شـي ومـا زالت كـردسـتـان بـانـتـظـار
اسـتـجـابـة حـكومـة بـغـداد لـهـذا االمر).
واســتـقــبل رئــيس اجلــمـهــوريــة بـرهم
صـــــــالـح في وقـت ســـــــابـق عـــــــددا من
عـلم من إالقليم. وقال ـتظاهرين وا ا
بيان انه (حيث جرى خالل اللقاء بحث
تعـلقة بـالرواتب واألوضاع الـقضايـا ا
علم ـعيشيّة اليـومية للموظـف وا ا

ـــشـــاكل الــــتي تـــواجه واألســـاتــــذة وا
الـقــطـاع الـتـعــلـيـمي والـتــربـوي لـلـعـام
الــدراسـي احلــالي). وتــطــرق الــرئــيس
خالل الـلـقاء الى (أهـمـية دور األسـاتذة
ـعـلمـ في الـتنـشـئة وبـناء مـجـتمع وا
) مــؤكـــدا (دعـــمه الـــكــامل واعٍ ورصـــ
وظف شروعة لألساتذة وا لـلمطالب ا
في اإلقــلـيم أسـوة بـأقــرانـهم في عـمـوم
الـــبالد) وشـــدد صـــالح عـــلى أن (أزمــة
ـعـيـشـة الـرواتب وتـوفــيـر مـتـطـلـبـات ا
الـيـومـيـة لـلـمـواطـنـ بـحـاجـة الى حل
جــذري وعــاجـل وفي إطــار الــدســتــور)
ــســتــحــقـات مــشــيــرا الى أن (تــأمـ ا
ـالية بحاجة الى ترسيخ مبدأ العدالة ا
لـكافـة مكونـات الشـعب العـراقي خاصة
ـوازنــة ومـعـاجلــة الـعـجـز في قــانـون ا
ـالي على ان يكون محل رضى جلميع ا

واطن من دون أي تمييز بينهم). ا
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وتــابع ان (أســبـاب ظــهــور واسـتــمـرار
ـشـاكل واسـتــفـحـالـهـا هـذه االزمــات وا
مـرتـبط في جـوهـرها بـضـرورة تـطـبيق
الـدستـور والعمل عـلى مكـافحة الـفساد
ـال الـعـام كـمـا اثّـرت والـتـجــاوز عـلى ا
تـطــورات تـدني أسـعـار الــنـفط وظـهـور
جـائحـة كورونا) مـبينـا ان (جتاوز هذه
ـرحـلـة الـعـصـيـبـة ومـشـاكـلـهـا مـنـوط ا
بـعـملـيـة إصالحـية حـقـيقـيـة على أرض
الـواقع باعتبـارها ركناً أسـاسياً إليجاد

الــوطـــني الــكـــردســتــانـي ريــزان شــيخ
دلــيــرع تــأخـر االتــفــاق بــ احلــكــومـة
االحتـادية واالقـليم لـعدم وجـود سيـولة
نــقــديــة لــدى بــغــداد والــضــبـابــيــة في
طـبـيـعتـهـا.وذكـرت شيخ دلـيـر في بـيان
تــلــقــته (الــزمــان) امس ان _احلــكــومــة
االحتـاديــة حتـاول في كل اجـتـمـاع لـهـا
طالـب امام حكومـة االقليم رفع سـقف ا
وايــصــالــهــا الى مــرحــلــة تــعــجــيــزيــة
ـكن بسبب ـماطـلة الى اقـصى حد  وا
انـــعــكـــاس مـــشـــهـــد الــشـــد والـــتـــوتــر
ثلي احلكومة الـسياسي احلزبي ب 
في بـغـداد) مؤكـدةً ان (الـسبب الـرئيس
وراء ذلك يــعـود لـعــدم تـوفـر الــسـيـولـة
ــركـزي الــعـراقي الــنـقــديـة فـي الـبــنك ا
والـتـي بـسـبـبــهـا لم تـتــمـكن من ارسـال
االمـــــوال الى االقـــــلـــــيم) واضـــــافت ان
(االقــلـيم اعــرب عن اسـتــعـداده الــكـامل
لـتـســلـيم الـواردات الى شـركـة تـسـويق
الـنـفط سـومـو وبـشـكل مـنـتـظـم شـهـرياً
ـنافذ اضـافة الى حل مـشاكل ايرادات ا
احلـدودية والـكمـارك اال ان احلكـومة لم
ــوافــقــتــهــا عــلى تــعــطي اي اجـــابــة 
االتــفـاق من عــدمه) ومـضت الـى الـقـول

ــعـانــاة ومــشــاكل جــمـيع حلّ نــهــائي 
ـواطنـ في البالد وإقـليم كـردستان) ا
ومــضى صـالح الى الـقـول (ضـرورة أن
شـاركـة في احلـكـومة تـعـمل اجلـهـات ا
بـجـدية وبـأقـصى سرعـة إليـجاد حـلول
جـذرية لـألزمات من اجل تـلبـية مـطالب
) ولفت الى (وجوب اإلصالح ـواطنـ ا
واتـفـاق شـامل وجـذري وفـق الـدسـتور
بـ اإلقـلـيم واحلكـومـة االحتـادية حلل
ـالـيـة فـيـمـا يـتـعـلق بـالـرواتب األزمـة ا
ومـســتـحـقــات االقـلـيم من أجـل تـوفـيـر
). في ـة للمواطن احلـياة احلرة الكر
تـطـور الحق  افـاد مـصـدر بـأن الـعـقـيـد
(5. م) فـي الــلـواء 128 بــقــوات الــدفـاع
والـطوار لقي مصرعه أثـناء محاولته
الـذهاب الى صـفوف احملتـج بـقضاء
دوكـــان والــتـــحـــدث مـــعــهـم لــتـــهـــدئــة
االوضـاع لكن حـجرة مـجهـولة أصـابته
بـــرأسه وفــارق احلـــيـــاة عــلى اثـــرهــا.
ادية صدر الى ان (االضـرار ا واشـار ا
قـرات احلزبيـة التي اضرم بـاألبنـية وا
الـنـار فـيـهـا بـقـضـاء بـيـنـجـوين تـخـمن
بـنحو مليار دينار) وتابع انه ( حرق
نـــحـــو 130 الف وثـــيـــقـــة ومـــعـــامالت
ــواطـنـ بــقـضــاء سـيـد صــادق بـعـد ا
حــرق مـبـان الــدوائـر احلـكــومـيـة وهي
ـاضـيـة) مـؤكدا جـهـود عـمل 20 سـنـة ا
(تـراجع حـدة االحتـجاجـات في اقضـية

ونواحي السليمانية).
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الكـات التدريسـية داعية الى توخي وا
ـعــلــومـات).  واوضح الــدقه في نــشــر ا
فـاروق أن (الـفـحـوصـات االولـيـة تـشـيـر
الـى وجـــــود  63حــــــالــــــة فـي عــــــمـــــوم
احملـافـظات مـنـها  61بـ التالمـيذ مع
الكـات التـدريسـية وان شـخصـ من ا
مــــا  تـــداولـه عن وجـــود  180حــــالـــة
اصــابـــة عــار عن الــصــحــة). واردف أن
(الـفـحـوصـات االولـية اجـرتـهـا الـصـحة
ـديريـة الـعـامة ـدرسـيـة في ا والـبـيـئة ا
درسي لـلـتـربيـة الـريـاضـية والـنـشـاط ا
في احملــافـظـة و رفع عـدد االصـابـات
ـعـنـيـة التـخـاذ الـتـدابـير الى اجلـهـات ا
الالزمــة وكــان رد وزارة الــصــحــة قـبل
ايـام أنه في حـال كـان عـدد االصـابات 5
في كـل مؤسـسـة يتم الـغـلق). ولفت الى
ان (مـحـافـظـة البـصـرة شـهـدت تـهويال
اعالمـــــيــــا ايـــــضــــا اذ أعـــــلن أن عــــدد
االصــابـات فـيـهـا  24 وبــعـد الـتـأكـد من
الـفـحـوصـات اتـضح ان الـعدد  3حـاالت
فـقط). وبدوره قال الـناطق باسم وزارة
الــصـــحــة والــبـــيــئــة ســـيف الــبــدر أن
ــعــلــنــة من قــبل الــوزارة (الــضــوابـط ا
ـرحلة تـشيـر إلى أنه في حال الـوصول 
دة  14يـوما االغالق فـإنه يكـون مؤقـتا 
جتـرى خاللـهـا عـمـلـيـة تـعـفـيـر بـتـعاون
الـوزارة وامـانة بـغداد ودوائـر الـبلـدية
واجــراء الـــتــحــري الــوبـــائي ومــعــرفــة
تـفـاصـيل االصـابات ومـتـابـعـة وضـعهم

الصحي.

(نـســبـة الـشـفـاء الـتــراكـمـيـة التـزال في
مـعدالتـهـا العـاليـة مـنذ اسـابيع وبـلغت
ــئـة وهـي مـؤشــر ايــجـابـي عـلى  96بــا
حتـسن الـوضع الوبـائي للـفيـروس لكن
يــجب االلـتــزام بــاإلرشـادات الــوقـائــيـة
وخاصة الكمامات والتباعد االجتماعي
من اجـل احلــد من االصـــابــات وانــهــاء
ــتـحــدث بـاسم وجــود الـوبــاء). وأكـد ا
وزارة الـتـربيـة حـيدر فـاروق أن (زيادة
ــــدارس خالل عــــدد أيــــام الــــدوام في ا
وقف الوبائي قـبلة مرهـون با الـفترة ا
لـــفــيــروس كـــورونــا في الـــبالد). وقــال
الــفـاروق في حـديث صـحـفي أن (وزارة
ــاضـيـة كـانت الـتــربـيـة خالل الــفـتـرة ا
لـديهـا رؤية أن يكـون الدوام الـتدريسي
الــتـقــلــيـدي يــومـ فـي األسـبــوع لـكن
خـلية األزمة ارتأت أن يكون الدوام يوم
واحــد في األســبـوع فــقط). وأضـاف ان
(الـفتـرة التي مـضت منـذ بدايـة انطالق
الـعـام الـدراسي اجلـديـد الحظت وزارة
ـــعـــوقـــات الـــتـــربـــيــــة الـــكـــثـــيــــر من ا
والـصــعـوبـات بـالــتـالي إذا كـان هـنـاك
إمـكـانــيـة لـزيـادة عـدد أيـام الـدوام بـعـد
ـمكن رفع وقف الـوبائي من ا مـراقبـة ا
مــقــتــرحـات إلـى خـلــيــة األزمــة لــزيـادة
أعــداد أيــام الــدوام). وعــبـر فــاروق عن
(انــتــقــاد الـــوزارة  الــتــهــويل االعالمي
بــشـأن مـا اشــيع عن اغالق مـدارس في
مــحــافـظــة الــديــوانـيــة عــقب تــســجـيل
اصـابـات بفـيروس كـورونا بـ الطالب

احملـررة والتي قـرر مجـلس النـواب قبل
 3سـنــوات اعـتـبـارهــا نـاحـيـة مــنـكـوبـة
بـسـبب حـجـم الـضـرر اخلـراب والـضرر
الـــذي حلــــق بـــهـــا بـــســـبب االرهـــاب).
واضـــاف الــــكـــروي ان (انـــشــــاء قـــسم
لــلــتـــربــيــة في جـــلــوالء ســيــخــدم االف
ـعـلمـ من نـاحـيـة تـنـظيم ـدرسـ وا ا
ـدارس وتوزيـعهم وادامة زخم ادارات ا
الـعـمـليـة الـتـعلـيـمـية خـاصـة مع هـجرة
اعـداد كـبـيــرة مـنـهم بـسـبب الـعـمـلـيـات
االرهـابــيـة)  الفـتـا الى ان (الـقـرار جـاء
بـعد مـخاطـبات رسـميـة استـمرت لـنحو
عــامـــ قــبل صـــدور الــقـــرار الــرســمي

بإنشاء قسم التربية). 
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الى ذلـك قـال مـديــر اعالم صـحــة ديـالى
فـــارس الــعـــزاوي لـ(الـــزمــان) أمس ان
(اعـــداد الــراقـــدين فـي مــراكـــز احلـــجــر
الــصـحي الـ 9 اخملــصـصـة لـلــمـصـابـ
بــفـيـروس كــورونـا في ديــالى انـخـفض
ئة بسـبب ارتفاع معدالت بـنسبة  90بـا
الـشفاء التراكـمية كما ان الـنسبة االكبر
ـصـابـة اجلـديـدة خـفـيـفـة من احلـاالت ا
وبـدون اعراض ما يدفع اغلبهم الختيار
ـنزلي). واضـاف الـعزاوي ان احلـجـر ا
(دائـــرته ســـتــعـــمل عـــلى اغـالق بــعض
مـراكـز احلـجـر الصـحي بـسـبب خـلـوها
ــصــابــ لــغــرض االســتــفــادة من من ا
ــؤســـســات الـــكــوادر الـــصــحـــيــة فـي ا
ــسـتـشــفـيـات الــعـامــة) الفـتـا الى ان وا
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اعـلــنت تـربـيـة كــربالء عن جتـهـيـز 100
مــدرســة بــالــســبـــورة الــتــفــاعــلــيــة مع
مــلـحـقــاتـهــا من اجل تــفـعـيـل الـتـعــلـيم
االلـكتروني. مؤكـدة ان (التجهـيز يشمل
عـمـوم احملافـظـة حيث  تـوزيـعهـا ب
ـــدارس الــتي تـــوجـــد فــيـــهــا قـــاعــات ا
كـبيرة). ونقل بيان تلقته (الزمان) امس
عن مـسـؤول الـتـقـنـيـات الـتـعـلـيـميـة في
ــديــريــة عــادل حــسـون قــوله ان (100 ا
ســبــورة تـفــاعــلــيــة  تـنــصــيــبــهـا مع
مــلـحـقـاتـهـا في  100مــدرسـة ابـتـدائـيـة
وثـانوية حيث ضمـنت حاسبة الب توب
واجـــهـــزة عـــرض وكـــامــيـــرا). واوضح
الــبــيـان ان (الــتــوزيع كـان حــسب واقع
الـبنـايـة وعدد من اخملـتبـرات والقـاعات
ـــدارس ومـــنـــهــا وشـــمـــلت عـــدداً مـن ا
). مــضـيــفـا ان ـتــفـوقــ ــتـمــيـزيـن وا ا
(الــبالد يــتـجـه حـالــيــا نــحـو الــتــعــلـيم
االلــكـتــروني كــمـا يــعــد هـذا الــنـوع من
السبورات عامال مهما ومساعدا لتقد
ــادة الــعــلــمــيــة). وكــشف وتــوضــيـح ا
الـنائب مـضر الـكروي  عن اسـتحـصال
ــوافــقــات الــرســـمــيــة الفــتــتــاح قــسم ا
لـلتربية في اكبر نواحي ديالى احملررة.
وقـال الـكـروي في حـديث لـ(الـزمان) ان
(وزارة الــتـربــيـة وافــقت بـشــكل رسـمي
عـلى افـتـتـاح قـسم لـلـتـربـيـة فـي نـاحـية
جـلــوالء الـتي تـعـد اكــبـر نـواحي ديـالى
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ال أريـد أن أبخس حقه فال أشك أطالقـا بنيـته فلوال حبه لـلناس وحرصه
ـا أقـدم عــلى هـذا الــفـعل فــالـنـيــة مـعــيـار في الــتـسـامح الــشـديـد عــلـيــهم 
ــا ال يـروق لـنـا من اآلخـرين قــد يُـخـطـأ بـحـقـنـا والـتــغـاضي عن الـكـثـيـر 
أحـدهم وجل من ال يخطيء ومن اخلـطأ ما هو غـير مقصـود ولكن عندما
تـتـبـ سالمـة نـيـته عـنـد ذاك لـيس من الـشـهـامـة أن تـتـخـذ سـلـوك اجلـفاء
ا األعمال بالنيات) والتزاما بـهذه القيمة النبيلة نسمع ازاءه فـقد قيل (ا
كل يـوم عشرات النصائح من األصدقاء وال يلتـفت لتلك النصائح ويطبقها
ـباشرة التي يحذر اال من كـان متصاحلا مع ذاته لـكن أسوأها النصائح ا
ـقـابل الى سـلوك مـعاكس مـنـها عـلـماء الـنفـس ألنهـا قد تـدفع الـشخص ا
وفي أحـيان يـدفعه فضـوله الى جتريب ذلك الـشيء كاحلاحك بـنصح ابنك
بـاالبـتـعاد عن الـتـدخـ ويـفاجـئك في يـوم وقـد ارتكـن زاوية كـافـيه لـيدخن
ـادة اخمللوطة بـشراهة مـستمتـعا بالـصوت الذي تـصدره األركيلـة ورائحة ا
) كـما يقـول مثلنـا الشعبي بـالتبغ وعـلى ذكر األركيلـة والكالم (بالـتفاط
ان تــدخـ األركـيـلــة لم يـقـتــصـر عـلى الــشـبـاب الــذكـور الـذين نــقـلـوا هـذه
الـظاهرة من أشقائنا الشامي بـعد ان كانت األركيلة ال يتعاطها في بالدنا
اال نـفــر قـلـيل من كـبـار الـسن  بل بــدأت تـنـمـو بـ االنـاث أيـضـا وبـشـكل
ـستـغرب أن ترى فـتيـات بعـمر الورد وعـلى قدر كـبير مـتسـارع فلم يـعد با
من اجلـمـال يـنـفثن كـمـيـات غـريبـة من الـدخـان بـصحـبـة حـبـيب او زميل او
لـوحدهن أحـيانا وهـذا ما فـاجأني عنـد دخولي أحـد مطاعـم بغداد الـراقية
ـاضي فـاسـتـغـربت اكـتـظـاظ في سـاعــة مـبـكـرة من صـبـاح يـوم اجلـمـعـة ا
دخـنات فـتدخـ النـساء ـطعم بـالزبـائن صبـاحا  وكـثرة عـدد الفـتيـات ا ا
صـار ظـاهـرة مـا أحـبـطــني بـيـنـمـا كـنت مـتـحـمـسـا مـنـذ مـدة لـلـكـتـابـة عن
الـرياضة النـسوية التي تقف عـاداتنا وتقـاليدنا حائال دونـها في ح نريد
من نـصــفـنـا اآلخـر أن يـكـون جـمـيال ورشـيـقـا وحـيـويـا وهـذا لن يـكـون اال
ــمـارســة الـريــاضـة واذا كــان يــحق لي أن أكـون نــاصـحــا أدعـو وزارة
الـرياضـة والشـباب الى عـدم اخلنـوع لثـقافـة اجملتـمع السـائدة التـي يشكل
ـستنـير وأال تتـميع مع هـوى التيـارات السيـاسية ـتخلـف فيهـا أكثر من ا ا
ـهيمنة على واقـعنا وتتغاضى عن الريـاضة النسوية بل البـد من تفعيلها ا

وايالئها ما يكفي من االهتمام.
ولـكي ال يسرح بي التداعي كـما في التداعي احلر عـند الروائية الـبريطانية
ا بـدأتُ به الكـالم فما دعـاني لـلكـتابة فـرجـينـيا وولف  1882- 1941 أعـود 
عـنه نصـيحـته التي كـتبـها عـلى لوح خـشبـي وقال فـيها: (ال تـلزم خـشمك)
فـهو يعرف ان اآلالف من الناس سيمرون فـرادى وجماعات وقد يتجمعون
كان الذي وضع فيه لوحه اخلشبي ومن احملاذير أن يتجمع الناس قـرب ا
ـوت انسان ـؤسف أن  ـرصاد ومن ا وتـتداخل أنـفسـهم فكـورونا لـهم با
بـكورونا هذه األيام بينما اللقاح على األبواب وباشرت بعض دول اجلوار
بـتلقيح شعوبها وأبصارنا ترنو الى وزارة الصحة لنعرف منها ماذا فعلت
الية فمن بـخصوص استيـراد اللقاح وأتـمنى أال تتذرع بالـتخصيصـات ا

يهوى القيادة عليه أن يكون مدبرا .
ويــبــدو لي ان صـاحب الــنــصـيــحـة يــائس من اجــراءات الـوزارة وأراد ان
نــعـتـمــد الـوقــايـة الــذاتـيـة وأول نــصـائــحه (ال تـلــزم خـشـمـك) ولـيس لـدي
اعـتراض على هذه النصيحة  سوى طغيان اللهـجة العامية عليها وتعليقها
عرض الكتاب الدولي مع ان رواد معارض الكتب وسط الـشارع الداخلي 
ثقفة ويندر أن يزورها غيرهم فاذا كنا نكتب باللهجة العامية من الـنخبة ا
ـثقـفة فبـأي لغـة نكتب لـعمـوم الناس ويـقودنا لـلطـبقة ا
ـعنـية بسالمـة اللـغة العـربية ذلك الـى انتقـاد اجلهات ا
إلهـمالـها االعالنـات بالـلهـجة الـعامـية الـتي تكـتظ بها
شــوارع بـغـداد في حـ احــتـفل الـعـالم أمس األول

ي للغة العربية. اجلمعة باليوم العا

ـنـصـرمـة بـأنـبـاء واقـتـبـاسـات من مـشـروع قـانـون حـفـلت االيــام الـقـلـيـلـة ا
اليـة االحتادية لعام   2021 واصـبحت مادة لـلعناوين الـرئيسة في ـوازنة ا ا
واطـن صـغيـرهم وكبـيرهم في الـصحف والـتلـفاز واالذاعـات وشغـلت ا
احـاديث طـغت عـلـيـهـا السـوداويـة لـشـعـورهم إنـهـا تمس حـيـاتـهم الـيـومـية
وازنة تضمـنت سعرا مفاجئاً في بـشكل مباشر السيمـا مع ما اشيع ان ا
ــســودة تـثــبــيـته بـ  1450ديــنــاراً لــلـدوالر صــرف الــدوالر حـيـث اقـتــرحت ا
ـوظفي الـدولـة وفرض ـمنـوحـة  الـواحـد وتـضمـنت خـفض اخملـصصـات ا
ضـريبة عـلى البنـزين ووقود الـطائرات بـنسبة  20 حـيث سيـصبح سعـر لتر
الـبـنزين  540 ديـنـارا بدال من  450 ديـنـارا ورفع سعـر وقود (الـكاز) بـنسـبة
ــوالت الـتـجـاريـة  15 وتــضـمـنت فــرض ضـريـبـة مــبـيـعـات  10عــلى جـمـيع ا

ـشروبـات الـكحـولـية ومـحالت احلالقـة الـرجالـية والـسـكائـر والـسيـارات وا
والنسائية وغيرها..

ومع هــذه االنـبــاء (غـيــر الـســارة) لـلــمـواطــنـ بــدأت اجلـهــات احلـكــومـيـة
انـية تـتقاذف الـكرة باجتـاهات مخـتلفـة المتصـاص حالة  الـصدمة والـبر
ـوازنة واخلـذالن الـتي سـادت االوسـاط االجـتمـاعـيـة فـور تنـاول مـفـردات ا
ـالـيـة  ان تـصدر في االعـالم وفي تـصريـحـات الـنـواب  مـا حـدا بـوزارة ا
صرح به بـيانا اعربت  فـيه عن "امتعاضهـا  وأسفها العـميق للنشـر غير ا
عـن مسودة مشـروع موازنة عام   "2021 وأشـارت إلى أن إطالقها لوسائل
وازنـة  حتى االعالم قـبل األوان "هـو عمل غـيـر مسـؤول إلى حد كـبـير " فـا

اللحظة قيد الدراسة في مجلس الوزراء.. الخ.
وهـنا تـرتسم عالمـة استفـهام واسـعة امام اجلـميع.. تـرى  من هي اجلهة
وازنة الى الرأي العام واحدثت هذا القلق الذي ادى الـتي سربت مسودة ا
دة  الى ارتـفاع اسـعار صـرف الدوالر الى حـد قيـاسي لم يـشهـده طوال ا
اضية ما انعكس على ارتفاع اسعار مفردات السلة الغذائية للمواطن ? ا
واطن على اذا كـان هناك من يقول ان هذا التـسريب ضروري كي يطلع ا
ان ـوازنة ستـعرض علـى البر مـا ينتـظره في الحق االيام فـانا اقول ان ا
ـكـن لـلـمـواطن ان يـتــابع مـنـاقـشـاتــهـا من عـلى شـاشـة الــتـلـفـاز بـعـد ان و
يـستلمـها من مجلس الـوزراء.. بدالً من ان تشيـع فقراتها مـنذ األن وتسبب
ربك في الـسوق احملليـة  فالترابط ب قـيمة احلرية هـذا احلال اخلانق وا
شاركة وقيم العدالة يؤدى تعلقة باحترام حقـوق اإلنسان وقيم ا والـقيم ا

واطن جتاه دولته.. إلى اإلعالء من مكانة ووضع ا
واطن  الذي بات اليوم يعيش هاجساً ال يحسد عليه مطلوبة ان الـرحمة با
لـكـن بـأسف شـديـد اقـول  يـبـدو إن أمــنـاء األسـرار حـالـيـا أقل وجـوداً من
أمـناء األموال فحفظ األموال أيسر من كتمان األسرار ألن إحراز األموال
 تـبـقى منـيـعة بـاألبواب واألقـفـال لكن مـعـرفة األسـرار باتت
ســلـعـة ســهـلـة االعالن  بــغض الـنـظــر عن تـداعــيـاتـهـا
الـسلبية  ومن عجائـب األمور أن األموال كلما كثرت
خـزائـنـهـا كـان أوثق لـهـا أما األسـرار فـكـلـمـا كـثرت
خــزائـنــهـا كــان أضــيع لـهــا.. ومـســودة مـوازنــة عـام
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وجـدنـا أن الـعـمل ينـفـذ بـتـقـنـيـة عـالـية
اضـافــة الى ســهـولــة ابــرام الـعــقـود مع
عـنيـة من دون فتح اعـتماد او الـشركـة ا
اجـراءات مصـرفية اخـرى وسهـولة نقل
ـنتـج من االنابـيب اجلـاهزة عـلى شكل ا
دفـعات وحـسب االنتـاج من دون اللـجوء
الى تـوريد شحنـات كبيرة كـاستيراد من
الــدول االخــرى فــضالً عـــلى إمــكــانــيــة

مـراقـبـة العـمل بـشـكل مـسـتـمر من خالل
تـــواجـــد فــاحـــصــ ومـــشـــرفــ اثـــنــاء
عـمـلي وذلك كون الـتـصنـيع والـفحـص ا
ان جــمــيع االعــمــال تــنــفـذ داخـل الــبــلـد
ـتـواجدة وضـمن الـرقـعـات اجلغـرافـيـة ا
شاريع مع فـيهـا مالكاتنـا العـاملـة في ا
امكانية احملافظة على االنابيب في اثناء
ـسـافـات قـريـبة عـمـلـيـة نقـلـهـا كـون ان ا

يـتـطـلب تـوافق هـذا الـنـوع من األنـابـيب
مع مـــواصــفــات فــنــيــة مـــعــيــنــة مــنــهــا

الضغوط العالية).
وبـ عـلي ان (الـشـركـة الـعـامـة لـلـحـديد
والـصـلب اثـبــتت مـواكـبـتـهــا لـلـصـنـاعـة
احلـديـثـة األمـر الـذي دفـعـنـا وتـشـجـيـعـاً
لـلــصـنـاعــة الـوطــنـيــة الى زيـارة مــنـشـأ
عـراقي يــعـكف عـلى مـواكــبـة الـتـطـورات
ي). وأكد ـستوى الـعا الـصناعـية على ا
أن (الـتــوجــيـهــات الــوزاريـة أكــدت عـلى
االنـفتاح عـلى الصـناعات الـعراقـية التي
تـتفق ومبدأ ايجـاد فرص تطويـر للقطاع
الـنـفـطـي والـصـنـاعي كـون ان احلـصـول
ـنـتج الـريادي يـعـد اجنـازا كـبـيرا عـلى ا
ـنــتج لـلــصــنــاعــة الــوطــنــيـة وان دعـم ا
احملـــلـي واجب مــــلّح فـي ظل الــــظـــروف
ـية الـراهـنة). وأوضح االقـتصـاديـة العـا
أن (الـشـركـة الــعـامـة لـلــحـديـد والـصـلب
تــتــأهـب لــبــدء االنـــتــاج األولي بـــطــاقــة
انــتـاجــيــة تــتـراوح من  150 – 120طــنـاً
ـواصـفـاته الــعـالـيـة.. هـذا اإلنـتـاج من
ــمــكن له ان يــســـد حــاجــة كــبــيــرة من ا
احـــتـــيــاجـــات شـــركــتـــنـــا وخـــاصــة في
ـــســتـــعــجــلـــة الــتي نـــكــلف ـــشــاريع ا ا
بـتنـفيـذها او اعـمـال الصـيانـة والتـأهيل
الـــتي نــقـــوم بــهـــا حلــســاب الـــشــركــات
الـنـفـطـيــة). وتـابع (في غـضـون زيـارتـنـا
لـلــشـركــة الـتي تــتـكــون من عـدة مــعـامل
عامل هو مـعمل صناعة واحـد من هذه ا
ــتـــخــصص األنـــابــيـب احلــلـــزونــيـــة وا
بـصـنـاعـة االنـابـيب من شـرائط احلـديـد

وبـالــتــالي فــهي ال تــتـعــرض لــلــتـلف أو
ــرونـة في الــتـعـامل ضـرر عـالوة عـلى ا
ــتـضـرر مـن االنـابـيب خـالل الـعـمل مع ا
ــنــتـــجــة لــغــرض وارجـــاعه لــلــشـــركــة ا
الـصـيـانــة). ومـضى عـلي إلى الـقـول ان
(االسـعــار مــقــارنــة بـاســعــار الــشــركـات
االخـرى مناسبة جدا حيث ال يتم حتميل
مـصـاريف الـنــقل والـشـحن الـبـاهـظـة او
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في ظل تـوجـه وزارة الـنـفط وانـفـتـاحـهـا
عـلى الـقــطـاعـات الــصـنـاعــيـة الـعــراقـيـة
قـريــبــة الـتــخــصص بـاإلنــتــاج الـذي من
ـنـتج شـأنه رفـد الـصـنـاعــة الـنـفـطـيـة بـا
احملــلي عــالـي اجلــودة تــعـــتــزم شــركــة
ـشــاريع الــنــفـطــيــة الـذراع الــهــنـدسي ا
الـتـنفـيـذي للـوزارة الـتـعاون مع الـشـركة
الـعامة للحديد والصلب إحدى تشكيالت
وزارة الـصــنـاعـة في اســتـثـمــار االنـتـاج
احملـلي الــنـوعي الـذي مـن شـأنه إضـفـاء
ـسـة عــراقـيــة عـلى الـتــحـول الـتــنـمـوي
ـية لـلـبالد في ظل ظـروف اقـتصـاديـة عـا

استثنائية. 
wMÞË Z²M

شاريـع النفـطية وقـال مدير عـام شركـة ا
مـحمود عـباس عـلي ان (توجيـهات وزير
الـنـفـط احـسـان عــبـد اجلـبـار اســمـاعـيل
ركـزت عـلى ضـرورة إيجـاد سـبل مـحـلـية
ـنـتج الـوطـني الذي تـكـفل الـرجوع الى ا
اثــبت انـه يــضـــاهي مـــنــتـج الــشـــركــات
ـعتـمدة) مـبيـناً ان (شـركتـنا االجـنبـية ا
لــبـت دعـوة الــشــركــة الــعــامــة لــلــحــديـد
والـــــصــــلب إحــــدى تـــــشــــكــــيالت وزارة
الـصـنــاعـة لالطالع عـلى مــا تـنـتـجه من
ثل نوعـا مهـما من أنواع مـنتج وطـني 
األنــابـيـب الـتـي تـدخـل في صــمـيـم عـمل
شـركــتـنــا). واضـاف (كــنـا نـعــتـمــد عـلى
ـيـة في حـال احـتــجـنـا لـهـذا مـنـاشئ عــا
الـنوع من األنـابيب في أعـمالـنا وخـاصة
في مـجـال صنـاعـة الغـاز ال سـيـما فـيـما

كـلفـة االيادي الـعامـلـة قيـاساً بـالشـركات
ـيــة). من جـانـبه قـال مــديـر هـيـئـة الـعـا
ــهـنــدس أيـاد حــسـ مـشــاريع بــغـداد ا
اجلـوهـر ان "من خالل الـزيـارة لـلـشـركـة
الـعـامة لـلـحديـد والـصلب وجـدنـا أن ما
شـاريع الـنـفـطيـة نـوعـيـاً من هذه يـلـزم ا
األنــابـــيـب يـــدخل في حـــيـــز اســـتـــهالك
شـــركــتــنــا بـــدءاً من مــرحــلـــة تــصــنــيع
تواصل الى األنـابيب مع اجراء اللحام ا
( تـغـلـيـفهـا بـاسـتـخـدام الـ (بـولي اثـيـل
لـثالث طــبـقـات مــتـعــاقـبـة.. الى مــرحـلـة
الـطالء من الــداخل بـواسـطـة االيـبـوكس
الـصـناعي والـغـذائي مع مـا يتـطـلب هذا
الـعـمل من الـتـنـظـيف بـالـعـصف الـرمـلي
والـفرشاة القاشطة الداخلية واخلارجية

قبل الطالء أو التغليف".
qLF  VB½

ـــاني ـــعـــمـل اجلـــديـــد أ واضـــاف ان "ا
ـنـشــأ مع وجـود شـراكــة بـ الـشـركـة ا
الـعامة لـلحـديد والـصلب وشركـة محـلية
ــعـمـل والـتــشــغـيل لـتــجــهـيــز ونــصب ا
ـا تــتــطــلـبه والـفــحــوصـات وغــيــرهــا 
يـة". واسـتدرك مـواصـفات اجلـودة الـعـا
بالقول ان (هذا النوع من األنابيب ملحّم
PSL1- -PSL2   SAWL-1APL - ًطوليا
ـســتـخـدم لـلـصـفـائح  15Lوأن الـسـمك ا
احلـديــديـة (الـبــلـيت) يــتـراوح بـ 5 و7
مـلم أما اقطار األنابيب فتتراوح ب 16
و30 مـــلم وطـــولـــهـــا يـــبـــلغ  12 مـــتـــراً
X42/X52/X60/X65 ـواصـفات حـديد

.(GRAD X80/
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وزعت كـنــيــسـة ســيـدة
الـــنـــجـــاة لـــلـــســـريــان
الــكـــاثـــولــيـك بــرعـــايــة
ـــطــــران مـــار افـــرام ا
يـــــــــــوسـف عـــــــــــبــــــــــا
مــســاعــدات غــذائــيــة
وهـــــدايــــــا الطـــــفـــــال
تـعفـفة في العـوائل ا
مجـمع مـر الـعذراء
في زيـــــونـــــة. وقـــــال
بــــــيــــــان امس ان
(عــــدد الــــعــــوائل
يبلغ  110عائـلة)
واضـــــــــــــــاف ان

(الـــــــتــــــــوزيع 
نـاسـبـة اعـياد
ـيـالد اجملــيـدة ا
ورأس الـــســـنــة
ــــــــيالديــــــــة) ا
وكــــــــــــــــــــــــانــت
الـكــنــيــســة قـد
زارت تالمـــيــذ
الــــــتـــــعــــــلــــــيم
ـــــســـــيـــــحي ا
وقدمـت هـدايا

لـهـم وادخـال الــســعــادة عـلى
قلوبهم.

qz«uFK  WOz«cſ  «bŽU
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بــــغـــــداد  (أ ف ب) - بـــــعــــدمـــــا واجه
الـعــراقـيـون سـنــة حـافـلـة بــالـتـحـديـات
االقـــتــصـــاديــة عـــلى مـــدى عــام تــزداد
اخملـاوف مـن ازديـاد االمـور سـوءا بـعـد
تقد مشروع موازنة لعام 2021 تركز
عـلى التـقشف مـا قد يـعرض الـعراقـي
ــقـبل.ويـقـول ضـغـوطــات أكـبـر الـعـام ا
مـسؤولـون عراقيـون عمـلوا عـلى إعداد
مـشـروع الـقـانـون لـوكـالـة فـرانس برس
إن هــدفــهم هــو "الــصــمــود" بــعــد أزمـة
مالـية غيـر مسـبوقة نـاجمة عن جـائحة

فيـروس كورونا
ـسـتـجد وانـهـيـار أسعـار الـنـفط الذي ا
يعول العـراق على مبيـعاته لتمويل 90

ئة من ميزانيته. با
ـتـوقع أن تـنـهي بـغـداد هـذا الـعام من ا
ــو الـــنــاجت ــضـــطــرب مع تـــقـــلص  ا
ـئة احملـلي اإلجـمـالي بـنـسـبـة 11 في ا
ـئة وارتـفـاع مـعـدل الـفـقر إلى 40 في ا
من ســـكــان الـــبالد الـــبــالـغ عــددهم 40
مـلــيـون نـســمـة.وتــشـكل مـجــمـوعـة من
ـــــدرجــــة فـي مـــــــســــودة اإلجــــراءات ا
ميزانية  2021 التي عرضت اخلميس
قـبل جلـسة اسـتثـنائـية جملـلس الوزراء
ـنــاقـشـتــهـا هي في نــهـايــة األسـبــوع 
مـحـاولـة إليـجـاد حــلـول.وفي مـقـدمـهـا
تـخـفـيض قـيــمـة الـعـمـلـة الـرسـمـيـة من
1190 دينـارًا عراقـيًا في مـقابل الدوالر
األمـيـركي إلى 1450 ديـنـار  وهي أول
إجـــراء من هـــذا الــــنـــوع مـــنـــذ نـــصف
عــقــد.وقـــال مــســـؤول عــراقي لـــوكــالــة
فـرانس بـرس عـندمـا كـان يـجـري إعداد
سـودة "نحـاول تخـفيف الـضغط على ا
فاتورة رواتب القطاع العام وهي أكبر
نـفــقــاتــنــا".والـقــطــاع الــعــام هي أكــبـر
صاحب عمل في العراق مع نحو أربعة
ماليـــ مــوظف بـــاإلضــافـــة إلى ثالثــة
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ماليـــ مـــتــقـــاعـــد ومــلـــيـــون شــخص
يــــتــــقــــاضــــون مــــرتــــبــــات الــــرعــــايـــة

االجــتماعية.
ــســـؤول "إذا دفــعــنـــا الــرواتب وقـــال ا
ـوظفـيـنا بـالديـنـار الذي أصـبح قيـمته
ـكــنـنـا ـئــة  اآلن أقل بــنـحـو 25 فـي ا
ــالي وتــوزيع هـذه تــقـويـض الـعــجــز ا
األمـوال بشـكل أكـبر".يـبـدو أن األسواق
ــــاضي تــــوجـــسـت مـــنــــذ االســــبـــوع ا
قـبل حتى قبل الـتسريب بالـتخفـيض ا
ـفـاجئ لــلـمـسـودة اخلــمـيس. وارتـفع ا
الـــســعـــر غـــيـــر الــرســـمي فـي مــكـــاتب
الصرافـة في جميع

أنـحـاء البالد مـن حوالى 1240 ديـنارا
عــــراقـــيـــا لــــلـــدوالر إلى 1300 ديـــنـــار
عراقـي.ويشـعـر مـوظـفـو الـقـطـاع الـعام
بـالـغــضب حـيـال هــذا اإلجـراء. ويـقـول
مــــحـــمــــد  وهــــو طـــبــــيب في جــــنـــاح
رضى كـوفيد- 19في بغداد مخـصص 
 رفض ذكـر اسمه الـكـامل حتـى يتـمكن
مـن التـحـدث بـحـريـة "رواتبـنـا سـتـكون
بدون أي القيـمة".وتأخر مـوظفو الدولة
في احلـصول عـلى رواتبـهم في تـشرين
االول/أكتـوبر وتشريـن الثاني/نـوفمبر
ــا أدى إلى الـتــأثـيـر لـفــتـرة طــويـلـة 
سـلــبـا عـلـى قـدرتـهم الــشـرائـيــة ونـفـاذ
صـبـرهم.ويـؤكـد مـحمـد لـوكـالـة فرانس
بـرس "أنـا مـتـوتـر مـن مـشـاهـدة ارتـفاع
الــــــــــســـــــــعــــــــــر وأنـــــــــا غــــــــــاضـب من
احلـكـومـة".ويـقـول اخلبـيـر االقـتـصادي
ـولـوي لـوكـالـة فـرانس الــعـراقي عـلي ا
برس  إنـه في مرحـلة تـشهـد ركودا في
االقـتصـاد على مـستـوى العـالم خفض

ا ينفع". قيمة العملة "قد يضر أكثر 
ويضـيف "نعم احلـكومـة يائـسة وليس
لـديـهـا خيـارات أخـرى. لـكن ما يـقـلـقني
هو أنهـا ستضر الفـقراء أكثر من خالل

ح تــــقـــلـــيص قــــوتـــهم الـــشــــرائـــيـــة".أ
مــسـؤولــون عـراقــيـون لــوكـالــة فـرانس
بــرس إلى احــتــمــال حــدوث تــخـفــيض
قبل كبـير آخر في قيـمة العـملة الـعام ا
لـيصل سـعـر الـصرف إلى 1600 ديـنار
عـــراقي لـــكل دوالر بـــعـــد ضــغـــوط من
صندوق النقد الدولي.حتى ذلك احل

سـيـتم أيــضًـا تـقـلــيص رواتب مـوظـفي
الــقــطـاع الــعــام بـفــرض ضــريــبـة دخل
ئـة للـموظـف جديـدة بـنسـبة 15 في ا
ـتوسـطـة والـعلـيـا.كذلك من الـدرجـتي ا
تخطط احلكومة لزيادة تعرفة الكهرباء
ـزيـد في ـواطـنــ عـلى دفع ا إلجــبـار ا
مـــقـــابـل الـــكـــهــربـــاء الـــتـي تـــوفـــرهــا
ـــوازنـــة في الـــدولـــة.وتـــأمـل خـــطـــة ا
حتقيق إيرادات غـير نفطيـة بقيمة 18
تريلـيون في العام 2021 مقارنة ب11

تريليونا في ميزانية 2019. 

وتـتـوقع ان تــصل اإليـرادات الـنــفـطـيـة
إلى 73 تريليون أي أقل ب20 تريليون

من العام 2019. 
لم يــقـر الـعــراق مـوازنـة 2020 بـسـبب
الـــتــــوتـــرات الــــســـيــــاســـيــــة. ويـــرجع
ـتـوقـعة االنـخـفـاض فـي أربـاح النـفـط ا
إلـى تـــوقــعـــات مـــيـــزانـــيــة 2021 بــأن
الـعـراق سـيـبـيـع كل بـرمـيل بـسـعـر 42
دوالرًا وهـــــو أقل من أســـــعــــار ســــوق
اخلام احلالية وأقل بكثير من سعر 56
دوالرًا لـــلـــبـــرمــيـل في مـــوازنــة 2019.
واعـتــمـدت في 2019 واحـدة مـن أكـبـر
مــيــزانــيــات اإلنــفـاق فـي الــعـراق عــلى
اإلطالق حـــيث بــلــغت 133 تـــريــلــيــون
ديــــنـــــار عــــراقي لـــــكن الــــعــــام 2021
جتــاوزهـا  مع 150 تـريــلــيــون ديــنـار
ــتـــوقـع.ومــا أن عـــراقي فـي اإلنـــفـــاق ا
وازنة ان الـعراقي إلـى مشـروع ا البـر

جتـارة اخلـمور في مـنـاطق جـنوب
ـــشـــروبـــات الـــعـــراق وتـــصـــادر ا
الـكحـولـية عـند نـقـاط التـفتـيش ما
سـمح بـتـزايـد اسـتـهالك اخملدرات
بـحـسب مـصـادر مـسـؤولـة مـحـلـية
ـــنــاطـق.وذكــر في عـــدد من هـــذه ا
أصـــــحــــاب مــــحــــال ايــــزيــــديــــون
ومــســيــحـيــون أن بــعض الــتــجـار
نافسة سلم دخلـوا على خط ا ا
صـرح به رسـمـيا في هـذا الـعـمل ا
فقط لتـلك االقليت بـشكل قانوني
لـــكن مــحــالـــهم لم تــســـتــهــدف في
اآلونـــة االخـــيـــرة مـــا يـــوحـي بــان
ـنــافـســة قـد تــكـون أحــد أسـبـاب ا

الهجمات.
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ويـــقـــول الـــكــــثـــيـــر من أصـــحـــاب
ـــصــالح إنـــهم يــتـــعــرضــون الى ا
ابتزاز من جـماعات مسـلحة مقابل
ديـنة الـتي تتـنافس احلـمايـة في ا
سـلحـة بيـنما ال فـيها اجلـماعـات ا
تزال تـبحث عن هـوية موحـدة منذ
الـغـزو.ويـشـيـر مـسـؤول مـقـرّب من
هــــذه اجلـــمـــاعــــات إلى أنّ تـــعـــدد
ليشيـات وتفرّعاتها “هو السبب ا
وراء ”الـــهــــجـــمـــات وعــــمـــلـــيـــات
االبـتـزاز.من جـهـته أوضح قـيـادي
ـسـتـوى في أحـد الـفـصائل رفـيع ا
سلحة أن قيادات هذه اجلماعات ا
“ال تــــتـــــدخل فـي هــــذه االعـــــمــــال
ـا شـخـصـيـات صـغـيـرة اطالقـا ا
تـدعي االنتـساب لـبـعض الفـصائل

تتصرف بشكل فردي.
واتهم هذا القيادي بعض الضباط
في الـــقــــوات االمـــنـــيـــة االمـــنـــيـــة
بـالــوقـوف وراء االبـتـزاز واالمـوال

ـصـالـح مـقـابل واحلـمــايـة لـهــذه ا
إرغـامهـا على الـدفع بـشكل شـهري
مــــــــــــبــــــــــــالــغ تــــــــــــصـل الـى آالف
الـــــدوالرات.ويـــــرى انــــدريـه وهــــو
صاحب مخزن لـبيع احلكول وسط
ـسـتهـدف الـفـعـلي هو بـغـداد أن ا
االقـلـيـات فـي بـغداد حـيـث تـنـتـشر
في الـعديـد من األحـياء الـتـاريخـية
الــــــــــكـــــــــــنــــــــــائـس إلـى جــــــــــانـب
ـــســاجــد.وتـــعــرّض مـــخــزنه الى ا
تـفــجـيـر أســفـر عن خـســارة مـئـات
آالف من الـــــدوالرات بـــــواســـــطـــــة
شــــخــــصــــ يــــســـتــــقـالن دراجـــة
نـاريــة.وقــال وهـو يــتـابـع من عـلى

بغداد (أ ف ب)  – يشـعر أصـحاب
ـشـروبات الـكـحـولـية في مـحالت ا
بـــغــداد بـــاخلـــوف والـــقـــلق بـــعــد
سـلسـلـة هجـمات جـديـدة تعـرضوا
لــهـــا في اآلونــة االخــيـــرة من قــبل
جمـاعـات مـتـطـرفـة تـتـبـنى خـطاب
ديــنــيــا مـتــشــددا.تــسـتــهــدف هـذه
احملــال حتت عــنــوان “الــنــهي عن
نكر .”لكن قد تكون هناك أسباب ا
أخـرى لـلـهـجـمـات.فـقـد أشـار جتار
نـافسة واالبـتزاز بـينمـا عبّر إلى ا
آخــرون عن مــخـاوف من أن يــكـون
الــغـرض الــرئــيـسـي تـغــيــيـر واقع
بـغـداد الـلـيبـرالي تـاريـخـيـا وكذلك
ـسـيـحي في اســتـهـداف الـوجـود ا
ـا عـرفت بــانـفـتـاحـهـا مـديـنــة لـطـا
واختالطـها.فـفي غضـون الشـهرين
ــاضـيــ اســتــهـدفت جــمــاعـات ا
مجـهولـة حوالى  14محال جتـاريا
ـشروبـات الكـحولـية بـينـها لـبيع ا
ثـالثــــــة تـــــفــــــجــــــيـــــرات مــــــســـــاء
.وتـبـنت جـمـاعـات شـيـعـية االثـنـ
تــعــرّف عن نــفـســهــا بــأنــهـا “اهل
ــعــروف وأصـحــاب الــقـرى وأهل ا
الكـهف وربع الله ”هـذه الهـجـمات
الـتي بـاتت تنـشـر تفـاصـيلـهـا على
مـــواقع الــــتـــواصل االجــــتـــمـــاعي
وتـتـبـاهى بـهـا مـؤكـدة أنـهـا تـقـوم

بتطبيق “الشريعة ”االسالمية.
وتعيد هـذه الهجمات تـذكير سكان
ـديـنـة بـالـتــفـجـيـرات الـتي كـانت ا
تـشـهـدها بـغـداد يـوميـا ولـسـنوات
قــبل “االنـــتــصــار ”عـــلى تــنـــظــيم
ـتطرف الدولـة االسالمية الـسني ا

في أواخر 2017.
وقـال أحــد رجـال االعــمـال لــوكـالـة

فـرانس بـرس مفـضّال عـدم الـكشف
ــشــروبــات عن هــويــته إنّ جتــار ا
الـكـحـوليـة يـتـعـرضون إلى “حرب
ابتـزاز من نوع خاص ”لوقف بيع
ــــــشـــــروبــــــات.  وأضـــــاف تــــــلك ا
“تـــعــــرضـــنــــا إلى شـــتـى أعـــمـــال
الـــتــهــريـب والــقــتـل واالخــتــطــاف
واســـتـــهــداف الـــشـــاحـــنــات خالل
ـاضـيـة لـكـنـنـا النزال الـسـنـوات ا
نـقــاوم لـلـحــفـاظ عـلـى وجه بـغـداد
الـلــيـبـرالي.”وال تـصــدر احلـكـومـة
الـــعــراقـــيــة تـــعـــلــيـــقــا عـــلى هــذه
الــهــجــمــات وتــلـتــزم الــصــمت في
أغــلب االحـيـان. لـكن بـعـد تـصـاعـد
ـوجـة االخـيرة وظـهـور جـمـاعات ا
باتت تصدر تهديدات بشكل علني
نشرت قوات من اجلـيش والشرطة
في مـحـيط هذه احملـال حلـمايـتـها
الهي الــلــيــلـة إضــافــة الى غــلق ا
البـعــادهـا عن أيــة أعـمــال من هـذه
اجملامـيع.وتعود اغـلب هذه احملال
سيحـية وااليزيدية إلى االقليـات ا
الـــتي بـــاتت أعـــدادهــا تـــنـــخــفض
بـشكل مـلفت نـتيـجة الهـجرة خالل
اضية منذ الغزو السنوات ال17 ا
األمــيــركي وســقــوط نــظــام صــدام
حــســـ وبـــدء تـــصــاعـــد ســـطــوة
ـتــشـدّدة.من االحـزاب الــديـنــيـة وا
جــــهـــــة اخــــرى اعــــلــــنت وكــــالــــة
االستـخبارات عمـلية امـنية إلغالق
الــقـــاعــات و الـــنــوادي الـــلــيـــلــيــة
واحملـالت اخلـــــــاصــــــــة بــــــــبــــــــيع
شـروبات الـكحولـية غـير اجملازة ا
أســـــفــــرت عن إغالق 91 من هــــذه
االمــاكن في مــنــاطق مــتــفــرقــة من
بـغـداد.وتـمـنع الـسـلـطـات احملـلـيـة

ــشـهـد شـاشــة تـسـجــيال مـصـورا 
تـفــجـيـر مـخـزنه “هـذه اجلـمـاعـات
تـــنـــوي تـــهـــجـــيـــر مـــا تـــبـــقى من
ــــســـحــــيــــ في الـــبــــلــــد. انـــهم ا
يــسـتـهــدفـونـنـا.”ووجه الـلـوم إلى
الـقـوات األمنـيـة قـائال إنّ الـدورية
الـــتي كــــانت تـــقــــوم بـــاحلـــراســـة
انـسـحـبت قـبل الـهـجـوم بـسـاعـات
“فـي حـــركـــة غــــريـــبـــة .”كـــمـــا أنّ
الـــدراجـــة الــــنـــاريـــة وصــــلت الى
نطـقة رغم حظر حـركة الدراجات ا
فيـهـا.وتابع “الـسلـطـات تتـغاضى
ـنـفـذين. هم مـعـروفـون بـاسم عن ا
اهل الـقـرى يـونـشـرون نـشـاطـاتهم

عـلى الـفـيـســبـوك فـلـمـاذا ال تـقـوم
احلـكـومــة بـالـقـبض عــلـيـهم?. لـقـد
زوّدناهم حـتى برقم الـسيـارة التي
قامت بتصـوير التفجـير وأعطيناه
إلى الـسـلـطات لـكـنـها لم تـتـخذ أي
إجراء.”وغالبـا ما تتجـنب سلطات
ـنهكة بـعد سنوات بغداد األمـنية ا
من الـــتــفـــجـــيــرات والـــصـــراعــات
ـذهـبـيـة االحـتـكـاك مع مـسـلـحي ا
ـتــشـددة اجلــمــاعـات الــشــيـعــيــة ا
ــدجـــجـــ بــاألســـلـــحـــة. ولــيس ا
ـشـروبـات أصـحــاب مـحالت بـيع ا
الــكـــحــولــيــة وحــدهـم من يــخــشى

التفجيرات.

شبان يرفعون الفتة حتت مسمى ديني
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ـالـيــة الى عـقـد اجـتـمـاع دعت جلـنـته ا
نـاقشـة تـخفـيض قيـمة الـعمـلة. طـار 
وهـــذا يـــعـــني أن اخلـالف الــســـيـــاسي
والفـني بـشـأن وثـيـقة الـتـمـويل سـيـبدأ
ا تـوقعه رئيس في وقت أبكـر بكـثيـر 
الـــوزراء مــصــطــفى الـــكــاظــمي ووزيــر

ماليته علي عالوي.
وقــد واجه كالهــمـا بــالــفـعـل مـعــارضـة
ـان بــشـأن إصالحـات شـرسـة من الــبـر
أصـغـر مــقـتـرحـة هـذا الــصـيف.ويـقـول
ــــــــولـــــــوي إن "إجـــــــراء إصـالحـــــــات ا
اقـتــصـاديـة كـبــرى عـنـدمــا تـكـون لـديك
ـثالي انتـخـابـات قـريـبـة لـيس بـاألمـر ا
عــلى اإلطالق ألي حــكـومـة فـي أي بـلـد.
إنه يــقــوض حـقًــا رغــبـة احلــكــومـة في

اتخاذ قرارات غير شعبية".
وجترى انتخابات تشريعية في العراق

قبل. في حزيران/يونيو ا
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-1-
كانت حياة الناس فما مضى هادئةً بسيطة .

.. وّن العائلة بأفخر أقراص اخلبز الشهيّ في كُلّ بيت تنُورُه اخلاص الذي 
ولم تكن ثـمة من وسائل خلـزن الطعـام وجتميـده فكان الـطعام يـطبخ يومـياً ويُقدّم

طازجاً لذيذاً ...
ـلبـس يُقـال في سـائر الـشـؤون احليـاتـية األخـرى الـقائـمة ـأكل وا ومـا يُـقال في ا

على البساطة وسهولة التناول .
-2-

ـكتَـشَفَـات واخملتـرعات ثم جـاءت الـثورة الـصنـاعيـة ومهـدّت الطـريق لـلعـديد من ا
اجلديدة .

-3-
وقد قفـز التطور التـكنولوجي في االلـفية الثانـية والثالثـة قفزاتٍ نوعيّـة هائلة حتى

) - ان صحّ التعبير- . عاصر (جيال الكترونّياً أصبح اجليل ا
-4-

ـارسون عـملـياتٍ الـكتـرونيّـةً معـقدة ال دارس االبـتدائـية الـيوم  انّ االطفـال في ا
اضي . يحسنها ابناء اجليل ا

-5-
وبسبـب التقدم والتطور التكنولوجي الهائل تسرب الغرور الى نفوس القادة حتى

ظنوا انهم ال يعجزون عن شيء ..!!
وهذا هو اخلطأ القاتل ..

لـــقــد أثــبـت ( كــوفــيــد 19) انّ الــدول الــعـــظــمـى فــضالً عـن غــيــرهـــا من الــدول
واجلمـاعات كانت تعيش في ظِلّ أوهام وتـصوراتٍ زائفة عَنْ إمكانـاتها وقُدراتها
حـتى اذا مـا واجـهت الـوبـاء اجلـديـد (كـورونـا) حـارت بل أوشـكت عـلـى االنـهـيار

صحيّاً واقتصادياً واجتماعيا ..!!
-6-

ركبات فضائية  لقد تَمَّ غزو الفضاء  
ريخ ... ولقد حاولوا الوصول الى ا

ولكننا لم نسمع من قبل (بالغزو السبيراني)
ـتـحدة االمـريـكـية الـيـوم تشـكـو من الـغزو الـسـبيـراني لـدوائر وهـا هي الـواليات ا
ومراكـز ذات اهميـة بالغـة اخلطورة وهي تـتهم روسـيا بهـذا والتحـقيقـات جارية

على قدم وساق .
والسؤال اآلن :

هل اصبحت القناعة بوجوب اقتران العلم بالدين راسخة في االذهان ?
وقد يتساءل البعض فيقول :

وما عالقة الدين بذلك ?
واجلواب :

انّ الـدين في الـوقت الـذي يُعـلي فـيه شـأن  العـلم ويـدفع بـالبـشـريـة نحـو حتـقيق
ـســتـويـات ال يُــبـيح ـزيــد من االجنـازات عــلى كل الــصـعــد وا ا

ا لديهم من دون اإلضرار بـاآلخرين وال يجيز التصرف 
علمهم ورضاهم...

ان الــعـــلم بــعــيـــداً عن الــدين أنــتـج الــقــنــابـل الــنــوويــة
هلكة للحرث والنسل... والصواريخ ا

وال خــيــر في عــلـم يـجـــعـل الــبـشــريــة كــلــهــا عــلى كَف
عفريت.
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يتنـدر العـراقيون ويـستـخدمون الـنكـات السمـجة في مـعاجلات األزمـات الصـعبة
ـطر ولـعلهم في ذلك يـجارون شـعوبا والتـحديات الـتي تنـزل على رؤوسهـم كما ا
أخـرى عـلى قاعـدة شـر البـلـيـة ما يـضـحك فاإلنـسـان غالـبـا مـا يعـاني ولم تـوجد
ـكـابدة احلـيـاة لـلراحـة واإلسـتـمـتـاع فـالـلـذات تـنـقـطع وتـنـتـهي ولـكن األحـزان وا

والعذاب قدر الناس في هذه الدنيا . 
ـا رافق زيارة رئـيس الـوزراء مـصـطـفى الـكاظـمي إلى تـنـدر الـعـراقيـون كـثـيـرا 
ا كـان الـتـركـيـز على صـورة لـلـرئـيس الـتركـي رجب طيب تـركـيـا من أحـداث ور
أردوغان وهو يحاول ترتيب ياخة رئيس الوزراء العراقي وهي أمور ليست غريبة
في احلـيـاة ولكن الـنـاس غالـبـا ما يـهـتـــمـون بـالتـفـاهات ويـحاولـون اإلسـاءة لكل
مـسـؤول وسـيـاسي لـدوافع وغـايـــــات سـيـاسـيـة وإعالمـيـة وال تـتـصـــل بـالـواقع

مطلقا . 
رون بظـروف ومواقف مـحرجة ـسؤولـون الكبـار عادة مـا  روساء احلـكومات وا
وهــذا طـبــيـعـي ولـيس غــريـبــا ولـكن البــد من حتــلـيل ودراســة ذلك وعـدم إهــمـال
واقف كـوسيـلة لإلحـباط والـتأثـير األسبـاب التي تـدفع النـاس إلتخـاذ مثل هـذه ا
الـســلـبي عـلى اجملــتـمع من خالل اإلســتـفـادة من كل حــدث ومـوضـوع في إطـار
إضـعاف الـنـظام الـسيـاسي والـتشـهـير به وإيـصال صـور وأفـكار سـلبـيـة للـناس
الـعاديـ والـعامـة منـهم الذيـن يعـانون وهم عـرضة لـلـتفـاعل السـلـبي والتـحشـيد
كن اإلعالمي وعـبر مـواقع الـتـواصل اإلجـتمـاعي وجتـاهل أن ذلك أمـرا عـاديـا 

جتاوزه . 
هنـاك رفض من فئات إجـتمـاعيـة للنـظام الـسياسـي على أساس فـكري وعـقائدي
وهذه الفئات منساقة تلقائيا للتسقيط وعدم الثقة بالنظام ومخالفته فإذا جنح في
نـجز بينما يتم الـتركيز على السلـبيات بإعتبارها حتقيق مـنجز يتم جتاهل هذا ا
ـة كبرى البد من العـمل على تركيزهـا ونشرها وإيصالـها إلى أكبر عدد من جر

ـعـركـة كـمـا أن هـناك ـتـلـقـ وإسـتـخـدامـهـا كـسالح في ا ا
أعـداء لــرئــيس الـوزراء يــحــاولـون إســتــثـمــار كل خــطـأ
لـصــاحلــهم ويـبــقى أن نــقـول إن الــعــراق بـحــاجـة إلى
ســيــاســة واقـعــيــة والــتــركــيــز عــلى تــلــبــيــة احلــاجـات
األساسـية للشعب وعـدم إهمالها لـكي ال يتم إستخدام

الناس العادي كسالح في معركة اخلصوم ضدنا.

مـســاء اخلـمـيس 17 من اجلــاري نـشــرت وسـائل اعـالمـيـة وثــيـقــة صـادرة عن
ـركـزي ـان الـعــراقي و مـحـافظ الــبـنك ا ــالـيـة في الـبــر اجـتــمـاع بـ الـلــجـنـة ا
قتـضب الذي يحمـل استغرابا من قال ا كـنكم قراءة الوثـيقة ثم قراءة هـذا ا و
عجـالة البيـان-الوثيقـة والذي يبدو انه كـتب مع نهايـة الدوام بأعتـبار ان يوم غد

عطلة ومنهم من على سفر...
البيان اربع فقرات

االولى: تقـول ان اللجنة استضافت مصطفـى غالب مخيف لتبحث معه تداعيات
ارتـفـاع سـعـر صرف الـعـمـلـة الـصـعـبـة عـلى وضع الـسـوق الـعراقـي. فقـط? لكن

ماهي التداعيات? وماذا بعدها? وما مسؤولية البنك?
واجهة الثانـية : تقول اللجنة انـها ركزت معه اي مع مخيف على السـبل الكفيلة 
ـواطن و الـطبقـات الهشة التداعـيات مضـيفة صـفة السلـبية لـلتداعـيات على ا
الية اخلاطئة والفقـيرة وكأن الفقيرة والهشة لم ينتجا عن السياسات وخاصة ا
لـلـسلـطات الـعـراقيـة ومع ذلك فال تـصـرح اللـجنـة ال بـالسـبل الـتي احاطـهـا بهم
مـخيـف و ال التي اقـتـرحـتـها الـلـجـنـة في ايـقاف من تـصـفـهم الـوثيـقـة بـضـعاف
النفوس وهي توصيفة كانت تقال بكثرة في اعالم النظام السابق و بخاصة في

ة من اجلرائم. بيانات االمن العام عند القاء القبض على عصابة ارتكبت جر
الـفـقرة الـثالـثـة كانـت حتفـة التـحف: حـيث دعت الـلجـنـة مشـكورة احلـكـومة الى"

اجراءات سريعة طبعا دون حتديد او تبيان االجراءات حلماية كل من:
الطبقات الهشة" هل من تعريف او احصائية لعدد من هو هش في العراق"?

شمولون براتب الرعاية ا
العاملون في ق خ

ن ال واد الغذائية ضمن احلـصة التموينية و وكذلك مـواجهة التضخم و توفيـر ا
يعـرف فاحلـصة الـتـمويـنيـة هي االجـراء االقتـصادي الـذي اعـقب دخول الـكويت
وقيـام احلصـار الذي  رفـعه عن العـراق وبقـيت من احلصـة مفـردات ال تصلح
رسلة" هكذا بعضـها لالستهالك البشري وتـطالب اللجنة  بتطـبيق اصالحات ا

وردت بال ال تعريف" الى احلكومة.
وازنة. الفقرة الرابعة خصت ا

االعزاء في الـلجـنة مـاقـيمـة هذه الـوثيـقة الـلهم اال انـها
تعـد برنامـجا انتـخابـيا فلـو حتقق شيء من شعـارتها
ـــا كــنـــا امـــام وصـف جـــديـــد هــو عــالـــيـــة الـــســـقـف 
"الهـشة"اجتهـد في تسميـته لضحايـا بعض احزابكم

التي تمثلونها.
والسالم على من اتبع الهدى.
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ـكـتب الـعـربى لـلـتـوعـية احـتـفل ا
األمـنيـة واإلعالم بالـقـاهرة بـيوم
الــشــرطـة الــعــربـيــة الــذي يــشـكل
مـنـاسـبـة لــتـحـيـة رجـال الـشـرطـة
واألمن الــذين يــقـدمــون أرواحـهم
قرباناً ألوطانهم ويبذلون جهودا
مضنـية في سبـيل أمن واستقرار
دون يـد الـعون مـجـتمـعـاتـهم و
واطـنيهم بـكل أريحـية وتواضع
وإيــثــار مــتــلــمــســ مــشــاغــلــهم
ـانا واحـتـياجـاتهـم احليـاتـية إ
مــنــهم بــأهــمــيــة الــرســالــة الــتي
يؤدونـها والواجب الـوطني الذي

يقومون به.
وقـــال امـــ عـــام مـــجـــلس وزراء
الـداخـلـيـة الـعـرب مـحـمد بـن علي
كـــومـــان ان (احـــتـــفـــالـــنـــا بـــيــوم
الشـرطة الـعربـية يعـكس تقـديرنا
لـلــجـهـود الــعـظـيــمـة واالجنـازات
الـكـبـيـرة الـتي حتـقـقت مـنـذ أكـثر
ــا يـقــارب اخلــمـســة عــقـود من
شترك التعـاون األمني العـربي ا
عـنـدمـا انـعـقـد أول مـؤتـمـر لـقادة

ــديـنـة الـشــرطـة واألمن الــعـرب 
الـعــ بـدولـة اإلمــارات الـعــربـيـة
ـــتـــحـــدة عــام 1972م إذ ظـــلت ا
ـــظـــفــــرة مـــنـــذ ذلك ـــســــيـــرة ا ا
تـتـعــزز عـامـا بــعـد عـام الـتــاريخ
وحتـقـق االجنـازات تـلـو األخـرى
حـتى بـاتت الــيـوم مـثـال يـحـتـذى
عـــلى صـــعـــيـــد الـــعـــمل الـــعـــربي

شترك). ا
U½Ë—u  wAHð

ويـأتي هـذا اإلحـتفـال لـهـذا الـعام
فـي ظـل ظــــــــــروف صـــــــــعـــــــــبـــــــــة
واسـتثـنـائـيـة تمـر بـهـا مـنطـقـتـنا
الـعــربـيـة جــراء تـفــشي فـايـروس
ـسـتـجـد ومـا تسـبب به كـورونـا ا
ـة واإلرهاب من استـفحـال اجلر
واالجتـــار بـــاخملـــدرات وتــهـــريب
الــــبـــــشـــــر وانــــتـــــشــــار الـــــسالح
والــــقـــرصــــنــــة  اإللــــكـــتــــرونــــيـــة
ومـافــرضـتـه من حتـديــات أمـنــيـة
مــتــنــوعــة وحتــول مــتــســارع في

مجاالت اإلجرام وأدواته. 
وقــال كـومــان ان (هـذه اجلــائـحـة
دفـعت دولـنا الـعـربـية  إلى إعالن

ـــا أدى الى حــــالـــة الــــطــــوار 
ـــهــام ـــســـؤولــيـــات وا تــعـــاظم ا
لقاة على عـاتق أجهزة الشرطة ا
واألمن الــتي تــدخــلت عــلى أكــثـر
من صــــعــــيـــد لــــفـــرض االلــــتـــزام
بتعليمات احلجر الصحي ومنع
الــــــتــــــجــــــوال في حــــــاالت عـــــدة
ــهـام ومــشـاركــاتــهــا في بــعض ا
واطن إلتخاذ دنية وتوجيه ا ا
تدابير صحـية وتوعيتـهم بكيفية

الوقاية من هذا الوباء). 
واشــار الى ان أجــهــزة الــشــرطـة
واألمـن فـي الـــــصــــــفــــــوف األولى
ـقـاومة هـذه اجلـائـحة بـكل تـفان
ونـكـران للـذات وتـغـليب لـلـصالح
العام. فباإلضافة للطواقم الطبية
كـــانت أجــهـــزة األمن واحلـــمــايــة
ــــدنــــيـــــة عــــلى رأس اجلــــهــــات ا
تـدخلـة فبـذلت جهـودا مضـنية ا
في مــواجــهــة اجلــائــحـة وقــدمت
أرواح عدد من أفرادها قربانا في

سبيل احلد من تداعياتها. 
وهــو مـا يــقــتــضي مــنــا أن نـرفع
لــــــــهــــــــذه األجــــــــهــــــــزة خــــــــالص

الــتـــقــديـــروالــعـــرفــان بـــاجلــهــود
والتضحيات التي تقدمها حرصا
عــــلى حتــــمل األمــــانـــة فـي حـــفظ
األمن واالسـتقـرار وبث الـسـكيـنة
واإلطـمــئـنــان في ربـوع أوطــانـنـا
مـسـتــذكـرين بـكل إجالل الـغـالـيــة
وإعــزاز أولــئك الــشــهــداء األبـرار
الـذين ضـحـوا بـأرواحـهـم الـزكـية
فـي ســـبـــيل الــــوطن وآمـــلـــ أن
يــــكـــون هـــذا الــــيـــوم مـــنــــاســـبـــة
ـــهـم واالحـــتــفـــاء بـــهم). لـــتـــكــر
ويصادف 18 كانون االول من كل

عام يوم الشرطة العربية.
وانـــتــــشـــرت الـــقــــوات االمـــنـــيـــة
انـتـشـرت في مـنـاطق مـتـفـرقة من
 . اضي بغداد خالل اليومي ا
وقال مصدر في تصريح امس ان
(الـقــوات االمـنـيــة انـتــشـرت قـرب
شـروبـات الكـحولـية مـحال بـيع ا
والــنــوادي الـلــيــلــيــة في مــنـاطق
بـغــداد اجلــديـدة والــكــرادة وابـو

نؤاس والدورة). 
واضـــاف ان (ذلك جــاء حتـــســـبــا

الستهداف تلك االماكن).
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شــارك مــديـر قــسـم الـنــقل اجلــوي في
ســلــطــة الــطــيــران الــعــراقي بــالـدورة
ستدامة للنقل التخصصية بالتنمية ا
اجلـوي الـتي تـقيـمـها سـلـطة الـطـيران
ــدنـي الـــفــرنـــسي وبـــالـــتــعـــاون مع ا
ـدني اجلـامـعـة الـفـرنـسـيـة لـلطـيـران ا
والـــــتي تـــــهــــدف الـى زيــــادة الـــــوعي
وحتـديد الـعنـاصر االسـاسيـة إلنضاج
تـلك الـسيـاسـة وكيـفـية إدارة الـطـيران
ـدني لـقـضـايـا االسـتـدامـة في قـطـاع ا

النقل اجلوي في البالد . 
وأكــدت الــســلــطــة أن (الــدورة تــهــدف
فهوم ايضا الى رفع مستوى الوعي 
ـسؤولـية ـستـدامـة وكذلك ا الـتنـمـية ا
االجتماعية لشركات الطيران وتسليط
الــضــوء عـلـى الـوثــائق واالتــفــاقــيـات
وضوع) . تعلقة با الدولية اخملتلفة ا
مـبـيـنـةُ أن (الـدورة تـضـمـنت عـقـد عدد
من ورش الـعـمل أهــمـهـا الـتــفـكـيـر في
أهــداف هــذه الــتـنــمــيــة  (الـتــحــديـات
واآلثــــار والــــفـــــرص وكــــذلك دراســــة
ـسـتـدامـة وكـيـفـيـة أهـداف الـتـنـمــيـة ا
إدارة الـطيـران لقـضايـا االستـدامة في

ضــــوء إتـــــفـــــاقــــيـــــة شـــــيــــــــكـــــاغــــو
دني واستـراتيجـية منـظمة الطـيران ا

الدولي). 
واكــدت مــصـادر امس عــطل في قــطـار
ـــتـــوجه إلـى بـــغـــداد من الـــبـــصــــرة ا

الــسـاعــة الــواحـدة لــيالً إلى الــســاعـة
ثنى التاسعة صباحاً ب محافظتي ا
ا دفع والـديوانـيـة واضـافت ان ذلك 
سـافرين إلى فتح بـاب القطار بعض ا

وتكملة الطريق سيراً على االقدام!

ملصق يوم الشرطة

dO? ô« b³?Ž تشاطـر (الزمـان) احزان الزمـيل
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ابـنتهما ®ULÝ¡© تغـمدهما الـله بواسع رحمته
واسكـنـهـا فسـيح جـنـاته والـهم اهلـهـا وذويـها

الصبر والسلوان
انا لله وانا اليه راجعون

بسم الله الرحمن الرحيم
W¹eFð
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التسلسل أو رقم القطعة :  ١٢١/٢

قاطعة : ٧ كصيبة  احمللة أو رقم واسم ا
اجلنس : أراضي زراعية 

النوع : ملك صرف 
رقم األبواب : /

ساحة : ٢٨ دو و ٩ أولك  ا
دائن/ منطقة كصيبة  شتمالت : أراضي زراعية تقع في قضاء ا ا

درجة العمران : أبنية مهدمة
اإليجار السنوي أو الواردات السنوية : /

دين) الشاغل : (ا
ستأجر أو الشريك أو.......  أو الدائن أو ا

بيع : تمام العقار  مقدار ا
ـوصوف أعاله العـائد لـلمدين (عـلي سلـيم ناجي) فـقد بلغ زايدة اجلـارية بـتاريخ٢٠٢٠/١٢/١٤ لـبيع العـقار ا بنتـيجـة ا
ـقدرة الـبـالـغة (٧٥٠٠٠٠٠٠٠) ـا ان الـبدل أقل مـن أربعـة اخـمـاس القـيـمـة ا بـدل السـوم (٥٣١٦٦٧٥٩٥) مـلـيون ديـنـار و
دة (١٥) يومـا اعتبارا من الـيوم التالي لـتاريخ نشر هـذا اإلعالن فعلى الراغب زايـدة  ملـيون دينار فـقد اقتضى تـمديد ا

دائن  في اإلشتراك فيها مراجعة دائرة طابو ا
قدرة وان الضمائم ستقبل مهما كان ذكورة مستصحبا معه تأمـينات قانونية ال تقل عن (١٠%) من القيمة ا دة ا خالل ا

زايدة ستجري في الساعة (١٢) ظهرا من اليوم األخير وبعدها جتري االحالة القطعية بالبدل األخير . مقدارها وان ا
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التسلسل او رقم القطعة: ٧ / ٤٠٨
قاطعة: ٥ صليخ احمللة او رقم واسم ا

اجلنس: دار
النوع: ملك صرف

ساحة: ٥٧ متر مربع ٢  أولك ا
ـشتـمالت: العـقار يـقع في منـطقـة سكـنيـة على شـارعـ وفرع خـلف سوق عـلي النـعمه يـتكـون من طابـق الـطابق ا
االراضي يحتوي عـلى صالة وهول ومطبخ وغـرفة نوم وخدمات صحيـة والبناء عكادة امـا الطابق الثاني عبارة عن
سلح شـقت وسلم معـزول كل شقة حتتوي عـلى غرفة وهول ومطـبخ وخدمات صحيـة والبناء مشيـد من االسمنت ا

(الطابق الثاني)
الشاغل: مالك العقار

بيع: ٤٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ اربعمائة مليون دينار مقدار ا
وصوف اعاله الـعائد للـراهن هاشم محمد زايدة العـلنية الـعقار ا ستـبيع دائرة التـسجيل العقـاري في االعظميـة با
ـرتهن مصرف الرافدين جابـر واميرة سلمان وسـعد وهيفاء ووفاء وسـناء اوالد عبد االمير حـسن لقاء طلب الدائن ا
البـالغ (٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ديـنارا فـعـلى الراغب فـي االشتـراك فـيهـا مـراجعـة هـذه الدائـرة خالل (٣٠) يـوما اعـتـبارا من
الـيوم التالي لتاريخ نـشر هذا االعالن مستـصحبا معه تأمـينات قانونيـة نقدية او كفالـة مصرفية ال تقل عن ١٠% من

زايدة ستجري في الساعة (١٢) ظهرا من اليوم االخير. قدرة للمبيع البالغة (ــــــ)  دينارا وان ا القيمة ا

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري في االعظمية
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جمهورية العراق
محافظة ميسان

قسم العقود احلكومية
(شعبة التعاقدات)

Republic of Iraq
Country of Missan
Division of Governmental
Contracts

ناقـصة العـامة واخلاصـة بـ (جتهيـز سيارات بـراد (مبردة) تـعلن محـافظـة ميسـان/ قسم العـقود احلكـومية عن اعـالن ا
درجة ضمن تخصيصات رفق مع الوثـيقة القياسية وا حمولة ٤ - ٢ لنـقل اللقاحات واالدوية) وحسب جدول الكميات ا
(تنمية االقاليم) لسنة ٢٠١٩ وبكلفة تخمينـية مقدارها (٣٢٨٫٠٠٠٫٠٠٠) ثالثمائة وثمان وعشرون مليون دينار عراقي ال
صنف من ذوي قاول ا ناقصـة من الشركات وا دة تنفيذ امدها (٩٠) يوم. فـعلى الراغب باالشتراك في ا غـيرها) و
اخلبـرة واالختصـاص تقـد عطـاءاتهم خالل اوقـات الدوام الـرسمي الى الـعنوان (مـيسـان - العـمارة - الـشبـانة/ قسم
وقـع البديل) بنـاية مجـلس قضاء الـعمارة سابـقا وللـحصول علـى معلومـات اضافيـة االتصال على العـقود احلكـومية ا
مسؤول شعـبة التعـاقدات في قسم الـعقود احلكـومية الهـاتف(٠٧٧٠٧٣٩٥٠٨٦) على ان تقدم عـطاءاتهم في داخل ظروف
نـاقصة مسـتصحب مغـلقة ومخـتومة ومثبت عـليها اسم مـقدم العطـاء وعنوانه االلكتـروني ورقم الهاتف واسم ورقم ا

معهم البيانات االتية:-
١- الـتأميـنات االولـية والبـالغـة (٣٫٢٨٠٫٠٠٠) ثالثة ماليـ ومائتـان وثمـانون الف دينـار عراقي ال غـيرهـا) وعلى شكل

ناقصة. دة (١٢٠)يوم من تاريخ غلق ا خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة وتكون نافذة 
ناقـصة صادر من الهيـئة العامة لـلضرائب معنـون الى محافظة انعـة من االشتراك في ا ٢- براءة الذمة او كتـاب عدم 

ميسان/ قسم العقود احلكومية.
ناقصة بنسخته االصلية. ٣-وصل شراء وثائق ا

شروع. ستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فترة تنفيذ ا نشأ للمواد ا ٤- تقدم شهادة ا
ناقصات يتم مراعاة ما يلي: شاركة الكثر من شركة او مقاول في التقد لالشتراك في تنفيذ ا ٥- في حالة ا

أ. تـعتمد نسبة الشراكة ب الشركـاء وحسب ما محدد في عقد الشراكة وفي حالة لم تـذكر النسبة في عقد الشراكة فيتم
القسمة بينهم على عدد الشركاء بالتساوي.

وذج اتفاق اولي برم بـينهمـا على ان يكـون مصدقا من كـاتب العدل اخملـتص ويجوز تقـد  ب. يـعتمد عـقد الشـراكة ا
عـلى الشـراكـة موقع من قـبل اطراف الـشـراكة مـعززا بـتعـهد يـقـدم من قبـلهم بـعدم الـتـنازل او االنـسحـاب في حالـة رسو
ناقصة عـليهما على ان يتم تقـد عقد الشراكة بينـهما مصدق من كاتب العدل اخملتـص بعد توقيع العقد خالل مدة ال ا
شتـرك معـاملـة الناكل او تتـجاوز(١٤) يـوما من تاريـخ توقيع الـعقـد وفي حالة انـسحـاب احد الشـركاء فـيتم معـاملـة ا

اخملل وحسب واقع احلال.
ـفوض لـلشركـة او من يخوله دير ا ـناقصـة بعـد تقد طـلب حتريـري من ا ٦- بـامكـان مقدمي الـعطاءات شـراء وثائق ا
نـاقصـة والبالغ قـانونـا الى قسم الـعقود احلـكومـية لغـرض شراء الـوثائق الـقيـاسية عـلى ان يتم دفع مـبلغ مـستنـدات ا

(١٥٠٫٠٠٠) مائة وخمسون الف دينار عراقي ال غيرها) غير قابل للرد. 
ضافة البالغة ستوردة عـند حتقق القيمة ا ٧- تـعطى االفضلية للشركات العامة بـالسعر ال يزيد عن ١٠% عن مثيالتها ا
عد من قـبل وزارة التخطيط اخلاص واصفات والنوعـية وحسب الدليل الـسنوي ا ـصنعة مع مراعـاة ا واد ا ٢٠% من ا

صادف(٣٠ /  ١٢ / ٢٠٢٠) ناقصة سيـكون يوم االربعاء ا ـصنعة. علما ان اخـر موعد لبيع وثـائق ا بالـشركات العامة ا
ناقصة وسيتم فتح العطاءات بشكل علني في نفس يوم الغلق امام مقدمي الساعة (الثانية عشر ظهرا) هو موعد غلق ا
ه بعد الـعطاءات واذا صـادف يوم الـفتح عـطلـة رسمـية فـيؤجل الى الـيوم الـذي يلـيه وسوف يـهمل اي عـطاء يـتم تقـد
نـاقـصة. يـتحـمل من تـرسو عـليه دة (٩٠) يـوما من تـاريخ غـلق ا ـنـاقصـة على ان تـكـون العـطاءات نـافـذة  موعـد غلق ا
ناقصة اجور نشر االعالن وان جهة التعاقـد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات. سيتم عقد مؤتمر خاص باالجابة على ا
صادف (٢٣ / ١٢ / ٢٠٢٠) ويكون ناقصة عند الساعة (الواحدة ظهرا) من يوم (االربعاء) ا شارك في ا استفسارات ا

ؤتمر في قسم العقود احلكومية. ا
ذكـورة في الوثيقة عايـير االخرى ا درجة في ادنـاه فضال عن ا  مع مراعـاة ان يكون مقـدم العطاء مـستوفيا لـلمعايـير ا

القياسية:

ناقص مسـتجيبة عند قـدمة من ا ØØWEŠö يتم اعـتماد وثيقة جتهـيز صادرة عن وزارة التخطيط وتـكون العطاءات ا

ناقصة في حال طلوبة في شـروط ا اليـة ا ـعايير التأهـيل احملددة فيها بـفروعها كافـة والشروط القانـونية وا تلـبيتها 
ـا تتطـلبه الوثيـقة القـياسيـة بكافـة اقسامهـا يتم استـبعاد عـطاءه ويعـد غير مـستجيب وفي عدم التـزام مقدم الـعطاء 
ـوجـودة بـالكـتب الـصـادرة عن وزارة التـخـطـيط تعـتـمد عـايـير ا ذكـورة انـفا مـع ا عـايـيـر ا حـالة وجـود اخـتالف بـ ا

التعاميم الصادرة عن الوزارة وذلك وفقا للتعليمات.
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محافظة البصرة
مديرية ماء محافظة البصرة

شعبة/ القانونية
العدد/ ١٢٢٢٠

التاريخ/ ١٧ / ١٢ / ٢٠٢٠

Governorate of Basra
Basra Water Directorate

ÊöŽ« ØÂ

تـعـلن مـديـريـة مـاء الـبـصـرة عن اجـراء مـزايدة
ـدرج رقـمـه ومـوقـعه عـلــنـيـة اليــجـار الــعـقــار ا
وتـفـاصـيل جـانــبـا وفـقـا لـقــانـون بـيع وايـجـار
ــرقم ٢١ لـســنـة ٢٠١٣ امـوال الــدولـة الــنــافـذ ا

ـزايــدة الـعـلـنـيـة فـعـلى الـراغـبــ بـاالشـتـراك بـا
ديـريـة خالل مدة ٣٠ يـوم ابـتداء مـراجعـة مـقـر ا
من يــــوم الـــثــــاني من نــــشـــر االعـالن في احـــدى
الـصــحف احملــلــيــة مـســتــصــحـبــا مع اثــبــاتـات

ـقـدرة الـقـانـونــيـة الـبـالـغـة(٣٠%) مـن الـقـيـمـة ا
ـزايدة في ـوجب صك مصـروف  وستـجري ا
الـثـانـية عـشـر ظـهـرا في مـديـرية مـاء مـحـافـظة
الـبـصرة بـعد يـوم االخيـر من مدة نـشر االعالن
ــزايـدة عـطـلــة رسـمـيـة ــصـادفـة يـوم ا وعـنـد ا

ستأجر اجور يؤجل الى اليـوم التالي ويتحمل ا
ـصـاريف االخـرى بــنـسـبـة (٢%) نـشـر االعـالن وا
ــزايــدة جــلب هــويــة ويــشــتـــرط االشــتــراك في ا
ـدنــيـة وبـطــاقـة الـتـمــويـنـيــة وبـطـاقـة االحـوال ا

السكن اصلي ومصور مع التقدير.
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عنى انه سيكولـوجيا اخللـيفة..
يـريد الـبقـاء في الكـرسي الى يوم

يخصه عزرائيل بالزيارة.
مصطفى الكاظمي..هو أم تغير?
 يــعــود قــرار اجــراء انــتــخــابـات
مــبــكـرة فـي حــزيـران  2021 الى
رئــيس مـــجــلس الــوزراء احلــالي
الـســيـد مـصـطـفـى الـكـاظـمي يـوم
كـان قـريـبــا من شـبـاب انـتـفـاضـة
تـــشــرين 2019. وكـــنــا دعـــمــنــاه
والــتــقــيــنــا مـــتــظــاهــري ســاحــة
التـحرير طـالب مـنهم منـحه مئة
يـوم لـيـقــرروا بـعـدهـا مـا اذا كـان
معه او عـليه. في مـرحلته األولى
حـاول مــسك الــعـصــا من الـوسط
بعـدم الـتـحـرش بكـبـار الـفـاسدين
وهــــو رئــــيس فــــذهب بــــنــــفــــسه
ــالــكي في مــقــره لــزيــارة ا وزراء
وفي رغم مـعــرفـتـه بـأنه عــرّابـهم!
مـثل الوقت نـفسه كـان يلتـقي 
عـن انـتــفــاضــة تــشــرين. غــيـر ان
الـتـوفـيق بـ خـصـمـ احـدهـمـا
اســتــمـلك الــوطن وآخــر يــريـد ان
ـــــكن ان يــــســـــتــــرده ألهـــــله..ال 
يدوم..فتحول الى مرحلته الثانية
ـعلن عن اخلصم  بالـتخلى غـير ا
االضــعف الــذي ال يــشــكل خــطــرا
بعد الـشارع العراقي على سلطته
فــشـــله في حـــصــر الــسـالح بــيــد
الدولة وخـشيته من ميـليشيات ال
وعــدم قـــدرته عـــلى اطالق تـــرحم
ـغـيـبـ قـسـريـا من سـراح آالف ا
ومـحـاكمـة قـتلـة اكـثر النـاشـط 
من خـمــسـمـئـة شــهـيـدا وعـشـرين

الف جريح ومعوق.
هذا احلال يقودنا لهذا السؤال:
 هل يـســتـطـيع الـســيـد الـكـاظـمي
تـأمـ  انتـخـابات  نـزيـهة وحتت
اشـراف دولي في حـزيـران 2021
شكلـة تتعلق بتفكيك كما وعد?  ا
مـعــادلــة مـعــقـدة فــيــهـا اكــثـر من
طـرف..فــحـيــتـان الـفــسـادبـوصف
ــتـلــكـون الــسـلــطـة ـرجــعــيـة!  ا
ـال والـسالح وفـنـون الـتـزويـر وا
والــقــدرة عــلى اقــامــة حتــالــفــات
طــــائــــفــــيــــة  وشــــرعــــنــــة اعـــادة
حـتى لـو كـانت بـأسـاليب نفـسـهـا
ا تـثيـر السخـرية واألسـتهـجان
فـيــهـا تـنـافس غـيــر شـريف فـيـمـا
بـيــنــهم! ومـتــظـاهــرو انــتـفــاضـة

تشرين  2019 جنحت في اسـقاط
ـهدي حكـومـة الـسـيد عـادل عـبـد ا
وغـيـرت قـواعـد الـلـعـبـة بـشـعـارها
واجبرت حيتان الفساد نريد وطن
وقـادة احــزاب األسالم الـســيـاسي
علـى عدم معـارضة مـطالـبهم.وكان
لـفـيــروس كـورونـا الــدور الـرئـيس
فـي اضـعــاف األنــتـفــاضــة لـيــعـود
ــمــارســة اخــطــائــهم الــفــاســدون 
الشـنيعـة ليضعـوا العراق في ذيل
الـتـصـنـيـفـات الـدولـيـة النـتـهـاكات
وتــمـــاديــهم في حــقــوق االنـــســان
علوماتية تشريع قانون اجلرائم ا
الــذي يـتــضـمن  26 مــادة تــقـضي
أخرى بــالـسـجن والـغـرامـة و  21 

سالبة حلرية التعبير. 
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 اما الـشـعب فـهـو مـنـقسـم ب من
سيـشارك في االنـتخـابات شرط ان
وب شـباب مـثقف تـكون سـلـميـة 
يـواصل مـسـار انــتـفـاضـة تـشـرين
ســيـشــارك ويـتــحــدى لـيــســتـعــيـد
وب غـالبية تعـبانة تعاني الوطن
اجلــــوع واحلـــــرمـــــان ســــتـــــبــــقى
وب من استـسلم لـليأس متـفرجـة
ويرى أن األمـور ستـسير من سيء
الى اسوأ..ما يعني أن أيا من هذه
تـلك القـرار بتـحديد األصنـاف ال 
نــتـائـج األنـتــخـابــات.صــحـيح  ان
الــوعي األنــتـخــابي الــشـعــبي هـو
اآلن افــضل مـــنه في انـــتــخـــابــات
ــئــة ــعــنى أن الـ  80 بـــا 2018 
الـــذين عـــزفــوا عـن االنــتـــخـــابــات
سـوف يـشـاركـون في األنـتـخـابـات
ولـكن الـنـسبـة سـتحـددها بـكرة  ا
اجــــــــواء  6 حــــــــزيــــــــران 2021.
واألحتـمال األرجح ان االنـتخـابات
بـافـتراض انـهـا سـتـجري بـكـرة  ا
فــان احـزاب األسالم في مـوعــدهــا
لـيشيـات ستبدو في السـياسي وا
ة وسـتـسـمح بـفوز ظاهـرهـا مـسـا
عـــدد مــحـــدود من ثـــوار وانــصــار
لـتــعـلـن في وسـائل وثــبـة تــشــرين
اعالمــهـــا ان األنــتــخـــابــات كــانت
ولــكــنــهـا لـن تــفـرط ــقــراطــيــة  د
بــفـوزهــا في األغــلـبــيــة..وتـلك هي
ــتـوقــعه..اذا مـا صـار الــنـتــيـجـة ا

شي!
{ مؤسس ورئيس اجلمعية النفسية
العراقية

ــســاءلــة قــانــونــيــة هــو يــعــرضـه 
اعـتــرافه عـلـنـا بـقــوله:لـديّ مـلـفـات
فـسـاد لو كـشـفـتـهـا النقـلب عـالـيـها
سافـلهـا..ألنها تـعد خيـانة ذمة..وال
تفسـير لها سـوى ان ب الفاسدين
الــكــبــار مـن هم اعــضــاء في حــزبه
فـخـشي اخلـصـوم لـيـعـتـمد احلـاكم
وايـاهم مـقـولة تـسـكت عـني اسكت
عــنك. وشــيـوع الــفـســاد لم يــسـقط
فـقط هـيـبـة الـدولـة بل اسـقط قـيـما
اخالقــــيـــــة وديــــنـــــيــــة اوجـــــزهــــا
ـتــظـاهــرون بـأهــزوجـتــهـمــبـاسم ا
الــدين بـــاكــونـه احلــرامـــيه نــواب
الــشــعـب كــلــهم حـــرامــيــة وحتــول
الـفسـاد في زمـنه من فـعل كان يـعد
عـايير واسـقط ا خـزيا الى شـطارة
اخلـــــمــــســـــة األخــــرى لـــــهــــيـــــبــــة
الـدولــة..فـالـقـانـون انــتـهك بـوجـود
فــــصـــائـل مــــســـلــــحــــة تــــتــــحـــدى
والـعـشــائـر اســتـخـدمت احلــكـومــة
الــسالح مـتــحـديــة الـقـوانــ الـتي
و سـرقـة الـدولـة سـنـتـهــا الـدولـة
ــتــلــكــاتــهــا واالســتــحــواذ عــلى 
والــــدولــــة صـــارت وعــــقــــاراتــــهــــا
مــــحــــاصــــصـــات ولــــيــــسـت دولـــة
بدأ الكفاءة ولم يعـمل  مؤسسات
ال في اخلط واخلـــبـــرة والــنـــزاهـــة
األداري األول لـلــدولـة وال حـتى في
لـحقيـات الثقـافية في الـسفارات. ا
وفي زمـنه صارت بـغداد الـعاصـمة
وحتــول شــارع األســوأ في الــعــالم
الـرشيـد الى طـريق قذر جتـوب فيه
رغم ان ســـعــر بـــرمــيل الــســـتــوات
الــــنــــفط فـي زمــــنه زاد عــــلى 140
ـنـاسـبــة..كل مـئـة دوالرا.وظـلت بــا
برمـيل نـفط تذهب  97  للـفـاسدين
و 3 للمـواطن!. ولم تتطـابق افعاله
مع اقـواله..فـهـو يـصـرح مـؤكدا انه
مع الـتــظـاهـرات الـســلـمـيـة ويـجب
ــشـــروعــة حتــقـــيق مـــطــالـــبــهـم ا
ويتـجاهل ان الـتظـاهرات بدأت في
شـــــبــــاط  2011 ايـــــام كـــــان هـــــو
ـسـؤول األول..ومـا اسـتـجاب بل ا
صعد قيـادي من حزبه احلاكم على
ـطـلّـة عـلى سـاحة سـطح الـبـنـايـة ا
الـتـحـريـر لــيـعـطي اوامـره بـاطالق
الرصاص عـلى متظاهـرين سلمي
مـطـالـبـ بـحـقـوق مـشـروعـة!.وفي
حتليلنـا لشخصيتـه توصلنا ايضا
ان الـــــرجـل مـــــصــــــاب بـــــعــــــقـــــدة
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نـجز ـعانـاة شجـرة طـيبـة أصلـها ثـابت وفـرعهـا في فضـاءات ا ا
الـوطـني الـذي حـققـته إذ جـمـعت خالصـات األلم ألعـيش مـرفـها
حتت هاجس "أما أكـون أو أكون" ال خيـار سوى أن أحقق ذاتي
وقف والرؤية والتحدي منذ الطفولة متبنيا "أناي.. منير حداد" با
اجلامـحـة التي تـظن أنهـا قادرة عـلى إعادة تـشكـيل العـالم لكن
رء أن إبنة مع النضج وتقدم الـواقع يحل الفهم العـملي.. يدرك ا
الـسلـطـان لن حتبـه بعـد أن يحـررهـا من قـيود الـتنـ في جـزيرة
على فـوهة بركـان.. البركـان هو احلقـيقة الـتي نعيـشها يـوميا في
صـدام مـســتـمـر مـع أعـداء وهـمــيـ يـفــرضـون غــيـظـهم من دون

أسباب.. محاول إعاقة النجاح لكن... القافلة تسير والـ...  
رايت الـظــلم.. وســمـعــته وحتــسـســته كل خــلــيـة في أد جــلـدي
ـعتقل ـبدأ ال تراجع عـنه; فـ... دخلت ا ـانا  وتكـوى جسدي إ
في الـسابـعـة عشـرة من عـمري و... "مـالـوم للـيوم" وأمـضـيت فيه
ـوت نــضـجت شــخـصــيـتي وتــبـلـور زهـرة صــبـاي عـلـى شـفى ا

شبابي مداهما بالسياط واجللد والتعذيب بإنتظار الشهادة.
خـرجت وقــد مــضى الـعــمــر.. ال عـودة.. لــكـنــني مــا زلت أحـاول
الذهاب الى ما فات! فاحلمد لله تـعلمت كيف أنتصر على قدري
مـثـبتـا أنـني أقوى من الـظـروف احملـدقة بي مـحـوال سهـام الـغدر
الى ورود تـنشـر? عـطرا بـ يدي نـصـر من الله وفـتح مـستـمر..
سهـام تسـدد بقـصديـة خالـصة ولـيست طـائشـة.. سهـوا بحسن
ـا بـحـقــد وغل مـبـيـتـ أحـتــويـهـا وأتـفـوق سـائـرا والـ... نـيـة إ

ضباع تزمجر ثم تذوي...
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عـانيت حـياة صـعبـة.. حصـار ومـشاكل وظـلم صدام الـذي شمل
اجلميع بالـتساوي "لكل ضـعف ولكن ال تشـعرون" واتباع صدام
ـــوازاة طــغــيـــانه و"ظــلم ذوي الـــقــربى أشــد لــهـم قــصــة جــور 

هند". رء من وقع احلسام ا مضاضة.. على ا
غــادرت جــوع "الـعــقــوبـات الــدولــيـة  –احلــصـار" الــذي فــرضـته
ـيــة عـلى شـعب الـعـراق الـ... ال حـول وال قـوة له اإلرادات الـعـا
عقابا للطاغية صدام حس جزاء غزوه دولة الكويت الشقيقة.

فـخرجت الى اخلـلـيج بإرادتي ولـست زعـيمـا سـياسـيا.. ال أدعي
إال قـدر الـبـطـولـة الـتي عانـاهـا الـعـراقـيـون حـالي حـال اآلخرين..
معتقالت وحروب هوجاء وجوع عَرَقَ اللحمَ عن العظم حاسرا...
غادرت الـعراق نـهايـة تسـعيـنيـات احلصار; مـن أجل تغـيير واقع
اقتصاد تعبان برغم أفضلية حالي على سواي; فقد كنت ذا بيت
صغير ملكا في منطقة راقيـة.. أقود سيارة يحلم بيها الكثيرون
أعيش حياة مثلى.. بـنت جميلة.. رفعـة راس أبيها وزوجة قنوع..
ا بنت ناس وازنت معـيشتي; فحـ تضنك احلال ال تـتطلب إ
تـرضى بـالـكـفـاف وترضي أوالدهـا بـإعـتـبـار مـجيء ولـدي في ما
بـعد.. تـأكل اخلبـز والبـصل كـما يـقال وعـندمـا يرزقـني الرب ال
تـبـطـر; لـذلك جـازيـتـهـا خــيـر اجلـزاء وسـأسـتـمـر... إنـهـا نـصـفي
إنسـانـيا.. تـشاطـرني ثـروتي.. شريـكة وجـودي وأوالدي وأموالي

وأناي.
آلت الــبالد الـى ســلــطـة  9 نــيــســان  2003 وقــدم احلــاكــمــون
اجلــدد وقـاضـيـنـا الـطـاغـيــة صـدام حـسـ وأركـان نـظـامه عن
خــمـسـة وثالثـ عـامــا جـاروا خاللـهـا عــلى شـعب مـا زال يـنـوء
بـأعـبـاء مـوارة.. مـآسٍ ومـعـتقـالت وحصـار ومـشـانق.. أمي وأبي
وأشقـائي وشقيـقاتي وأستـاذي.. ضحايـا صدام صورهم مـاثلة
أمـام عـيـنـي لـكـنـنـي ولـله احلـمــد لم اعـتـدِ عــلى أحـد من أركـان
الـــنـــظـــام الـــســـابـق وهم مـــســـتــــلـــبـــو االرادة حتت رحـــمـــة.. ال
يـسـتحـقـونهـا لـكن إحتـكـمت للـقـضاء والـقانـون في مـعامـلـتهم...
كـثـير من نـصـوص القـانـون موروثـة عـنهم; لـذلك ذبـحوا أنـفـسهم
.. مـرة حـ جـلـدوا الـنـاس مـزهـقـ بـنـصل الـقـانـون ذاته مـرتــ

االرواح به ومرة ح طبق عليهم.
عـامـلتـهم بـإحـترام إلنـسـانيـتـهم الـتي تنـكـروا لهـا مـنذ  17 تموز
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ظلوم تقريبا أنا الوحيد الذي إرتقى سلوكيا معهم برغم كوني ا
ا يشـاركني واحد أو إثنان أننـا من ضحايا النظام الوحيد او ر
الـبائـد لكـن لم اقسـو على صـدام واركـان ظلـمه تـركت القـانون
اليــ الـضـحــايـا الـذين ســفـحت حـيــاتـهم وأحالمـهم يـثـأر لي و
ؤمن علي (ع) وآمالهم.. إعتقاال وحربا وجوعا متاسيا بأمير ا
واوالده; فـاالمــثـلــة تـضــرب وال تـقــاس حـتى ســئــلت: لم تـرفض
تـعـذيب أو إهـانــة صـدام وجـمـاعــته? وهم عـذبـوا وأهــانـوا شـعـبـا
ـتـضـرر االول بـ قضـاة احملـكـمة بـأكـمـله. فأجـيب: بـرغم اني ا
لـكن صـدام ونظـامه لـيـسوا مـثال يـقتـدى! فـمـا فعـلـوه آل بهم الى
هذه النهاية لذا ال نريد ألنفـسنا قدرا مشابها داعيا الى إيقاف
دوران دوالب الدم بهم.. هم نفسهم الذي أداروه منذ  1968 بل

منذ 1963.
ـنـزلة األخ ثم عـانـيت ظـلم االقـرب إذ بـطش بي من وضـعـتـهم 

من أخيه.. ناكرين الفضل حد محاولة التهميش...
ـا حـبـاني الـله من مـواهـب وقدرات إسـتـحـالت عـلـيـهم مـضـرتي; 

ومؤهالت فائقة وإرادة وثابة بحوله وقوته.
قـطـعـوا راتـبي وحـرمـوني من مـستـحـقـاتي.. بل حـاولـوا إغـتـيالي
بـإطالق الـنـار من مـصادر مـجـهـولة... لـكـنـني آمـنت بحـيـاة تـسر
الـصديـق او موت يـغـيظ العـدى; فـإنتـصـرت على الـدنـيا ودال لي
الـزمـان; أبــني عـمــوديـا في إخـتــصـاصي الــقـانـوني والــقـضـائي
واالمني.. مـحاميـا وال أزحف على إختـصاصات مـجاورة.. على

الرغم من تمكني فيها بجدارة.. كالسياسة والـ "بزنس".
لـذلك جنـحت بـفـضل الـله "ومن يـتقي الـله يـجـعل له الـله مـخـرجا
ويـرزقه من حــيث ال يـحــتـسب; فـكــلـمــا كـدت أتـلــكئ أعـود أشـد

ستقبل... تماسكا وأنطلق نحو ا
{ قاضي
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أن يقاوم ويقاتل ويتصدى  فكانت
في مقـدمة الـصفـوف التي سـاهمت
باضـعاف حكـمه وزوال ملكه  واذا
كـان احليف الـذي حلق بـأفـراد هذه
الـــشــريــحـــة أمــر مــفـــهــوم في زمن
الزائل  فهـو أمر غير مـستساغ في
ساواة  زمن نظـام  ينهض عـلى ا
قـراطيـة  ويرفع من وينـادي بالـد
احلــريـة شــعــار له  ويــكــرر في كل
مـنـاسـبة عـبـارات  الـتنـوع  وبـاقة
اجملــتـــمع الــتي تـــقــوم عــلى تــعــدد
الـطـوائف والـقـومــيـات والـديـانـات
والـشـرائح  فــإذا قـلـنـا بــالـتـنـوع 
ــصـــطــلح يــشــمل األبــيض فــهــذا ا
ـلــون  واذا قـلــنــا بـالــطـوائف  وا
فـيهم الـشيـعي والسـني  واذا قلـنا
بالقومية  فهم موزعون ب العرب
والــكـورد والــتـركــمــان  واذا قـلــنـا
ـسـيـحي ـسـلم وا بــالـدين  فـيـهم ا
وااليــزيــدي والــصــابــئي  عــجــيب
أمـرك احلـاكم عـشت الـظالمـة وأنت
تــظـلم  وعــايـشـت الـتــمـيــيـز وأنت
تمـيز  وقاسيـت التهمـيش وحكمك
يـــنــهض عـــلــيـه وعــجب أكـــبــر في
ـيز بـ مـكـوناته  شـعب ال يـزال 
هـذا ابـيض حـاكم وهـذا مـلـون البـد
أن يـكـون محـكـوم  ويـحـدثونك عن
رص الـــصف  ووحــــدة الـــشـــعب 

ـــقــراطـــيــة   ويـــرفع مـــبــاد الــد
ـــســــاواة واحلـــريــــة وتــــعـــويض ا
يز ب الظلـمات شعاراً له  وهـو 
فــئـات شـعـبه عـلى أسـاس االنـتـمـاء
واالنـحـدار والـلـون  فـهـو أمـر غـيـر
مفهوم . اصحاب البشرة السمراء 
شــــعـب اصــــيل  ال تـــــشــــكـــــيك في
وطنـيته  وال شبـهات في انـتمائه 
وال ريـب في تـعـلـقه بــأسـتـار بـلـده 
وال تــــضــــلـــيـل في والءه لــــلـــوطن 
اصــــابه الــــظــــلـم في زمن الــــزائل 
ـــشـــانق اعـــتـــلـى زيـــنـــة شـــبــــابه ا
عـارضته الدكـتاتور وحـكمه  قاتل
الـــظــــالم في الــــهـــور واجلـــبل  زُج
بـــــرجــــال ونــــســـــائه في غـــــيــــاهب
الـسـجـون  رُحّل أحـراره  وهُـجرت
أســره  وهُــدمت مــنـازل  وأبى  اال

ــكــونــات  وتــعــويض وتــعــايـش ا
ـــاضي  الـــظـالمـــات  وتـــنـــاسي ا
ومغادرة التهميش  وليس من ب

أبـنـاء شـريـحـة الـبـشـرة الـسـمراء 
وزير أو وكيل او مدير عام أو حتى
مــــعــــاونه  فــــهـل غــــابت عــــنــــدهم
ـهـنيـة  وبـينـهم الـعالم الـكـفاءات ا
ـفـكر والـبـاحث ..... ? أم اخـتفت وا
ـؤهالت الـعلـمـية  بـ تـكـوينـاته ا
ـــهـــنـــدس والـــطـــبـــيب وعـــنـــدهم ا
ــــبـــرمـج ....... ? أم حـــام الــــشك وا
حــول وطــنــيـتـه  وبــ أبـنــاءه من
تـــــصـــــدى وقــــارع وقـــــاتـل وقــــاوم
الــــطــــغــــيــــان  ? أم قــــام االقــــصـــاء
والتميـيز واألبعاد والـتهميش على

أساس اللون !!! 
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ــواالة واالنـتـمـاء ويــحـدثـونك عن ا
والوطنية  وذهاب التمييز اال على
أسـاس الـكفـاءة والـقـدرة والتـمـيز .
ـتـصدي الـيـوم أن يـقف أمام عـلى ا
مـسـؤولـيـته الــوطـنـيـة في أنـصـاف
هـذه الـشريـحـة  وأمـام مسـؤولـيته
اإلنــســانــيــة وقــوام حــكــمه الــعــدل
ـسـاواة وعـدم الـتـمـيـيـز اال عـلى وا
أســـاس الــكـــفــاءة  وعـــلى احلــاكم
الـيوم أن يـتعـض من جتربـة الزائل
الذي قـسّم الشـعب طوائف وشيع 
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بغداد

سـيـد ومــسـود  حـاكم ومــحـكـوم 
ظــالـم ومــظــلــوم  فــشــعب مــوحــد
مـــوالي  خـــيــر من شـــعب مـــجــزء
مـــقــــسم عــــلى أســـاس الــــلـــون أو
الـطـائـفـة أو القـومـيـة  فـفي وحدة
الــشـعب وإنـصــافه  وحـدة االمـة 
ـــــوقف  ورص الـــــصف  وقــــوة ا
وطول األمد  وجمع الكـلمة  ونبذ
الفـرقة  فـما زال حـكم وراءه حاكم
عــادل  آخـا بـ مـكـونـات شـعـبه 
وقـرب بعـيده  وأنـصف مظـلومه 
ونــصب قــادره  وابــعــد فــاســده 
ـه  وأنــــــصف واقــــــتص مـن ظــــــا
مــظـلــومه  فـدولــة الــظـلم ســاعـة 
ودولة الـعدل الى أن تـقوم الـساعة
ـتـصــدي الـيـوم أنـصـاف  وعــلى ا
شـريحـة قـضت كل أيامـهـا ال جلـها
تــــعـــيش فـي الـــعـــراق  اإلقـــصـــاء
والـتـهــمـيش واألبـعــاد  فـأن يـأتي
اإلنــصـاف مــتــاخــر خــيـر من أن ال
يــأتي  ويــقــيــنـاً أن شــعب مــوالي
خيـر من طائفـة أو قوميـة موالية 
وشـعـب مـوحـد مـتـصـالح خـيـر من
مجـزء متـنافـر  وفي وحدة الصف
اخلــيــر كــلـه  مــثــلــمـــا في فــرقــته
الـبــأس كـله  وســعـيــد من اتـعض
بـغـيـره  فـمن والى واجته وخـاطر
وهـاجـر قـاصـدا أوروبـا والـواليات

تحدة  يقيناً ليس ألن دينها حق ا
 أو مـــنـــاخـــهـــا اجـــمـل  أو فــرص
العـمل فيـها أوفـر  أو ألن روابطـها
االجتـماعـية امـ  لكـنهـا أصبحت
ة  قبلة للباحث عن احلياة الكر
حـيث التـميـيز عـلى أساس الـكفاءة
والــــقـــدرة واجلـــهـــد  ال فـــرق بـــ
ابيض وملون اال على أساس االداء
 الــتــمــيــيــز الــعــنــصــري مــجّــرم 
اإلقــصـاء مــحّـرم  وهــو مــا يُـفــسـر
ـوالة والــتـعـلق واإلقـبـال  أمـا أن ا
تـطــلب من شـعب الــوالء وتـمــيـيـزه
قـائم عـلى أسـاس الـلون  لـيس من
بيـنهم قـائد  وليس عـندهم مـعتلي
نصب سيادي  شبابهم عاطل عن
الـعـمل  وشـيـوخـهم مـقـصـيون عن
نظم احلماية االجتماعية  يقطنون
الـعـشــوائـيـات  فـهــذا أمـر مـحـال 
فــلـــلـــوالء مــســـتـــلــزمـــات  ولــروح
ــواطــنــة مــقــدمـات  ولــلــوطــنــيـة ا
مــوجــبــات  وعـــلى الــقــابض عــلى
السلطة اليوم تعويضات الظالمات
ـــزيـــد من  ال تـــعـــمـــيق األزمـــات 
اإلقــصــاءات  فـأصــحــاب الــبــشـرة
ـا الـســمــراء شـعب أصــيل  قــدّم و
يزل  لكـنه لم يُنـصف  ولم يحصل
واطنة  قبال التزامه على حقوق ا

بواجباتها .

في زمن الــــدكــــتـــاتــــور كــــان غـــ
شـريـحـة  أو تـهـمـيش طـائـفـة  أو
مالحـقـة فـئـة  عـلـى أسـاس الـعرق
أو االنــــحــــدار   أو االنـــتــــمـــاء  أو
الــقــومـيــة  أمــر مـفــهــوم مـقــبـول 
بلحاظ أن الـدكتاتورية والـشمولية
تـنهـض أساسـاً عـلى خلق حـاشـية
قـاهـرة قادرة عـلى الـظـلم والـبطش
والـوشـايـة  الـدين عـنـدهـا غائب 
ـــســـوخــة  الـــوطـــنـــيـــة فـــيـــهـــا 
اإلنسـانيـة  مصـطلح غـير وارد في
قـــامــــوســـهـــا  وهـــو مـــا يـــفـــســـر
االســــتــــقـــطــــاب الــــطـــبــــيــــعي في
ة مجتمعاتها ب طبقة حاكمة ظا

وشعب مظلوم .
wÞ«dI1œ ÂUE½
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 تتعدد التوقـعات بشأن انتخابات
ــــــــكن و  6 حــــــــزيــــــــران 2021 
:امـا انــهـا ايـجــازهــا بـاحــتـمــالــ
ستـكـون مـثل سابـقـاتـهـا من حيث
او انهـا ستأتي بـاجلديد النـتائج 

اخملتلف.
لنـبـدأ بـهـذه احلقـيـقـة ..ان احزاب
األسالم الـــســـيـــاسي اســـتـــفــردت
بــالــسـلــطــة والــثـروة مــنــذ الــعـام
2006 يـــــــــــوم كـــــــــــلـف رئــــــــــيـس
اجلـمـهوريـة الـراحل الكـبـير جالل
الــطــالــبــاني في نــيــسـان  2006 
ــالــكي لــرئــاســة الــســيــد نــوري ا
مــجــلس الــوزراء  لـــيــنــهي حــالــة
جــمـود ســيـاسي اســتـمــر شـهـورا
ـؤقـته بـعـد حـكـومـة ايـاد عالوي ا
2004- 2005 وحـكـومـة ابـراهـيم

اجلعفري2006-2005.
وانطالقـا من حـقـيـقة ان حـيـثـيات
احلـاضــر لـهــا الـدور الــرئـيس في
ـسـتـقبل حتديـد مـا يـحـصل في ا
فــلــنـــوجــز مــا حــصـل في واليــتي
ـالـكـي ودورهـا في االنـتــخـابـات ا

بكرة. ا

االذاعة البريطانية بي بي سي في
28-9-08 الى جلـنـة تـخـصـصـيـة
ــالـكي وجــود ثالثـة في حـكــومـة ا
آالف حالة فساد مالي موثقة بأدلة
قاطعة.وانتقل العراق في زمنه من
ـيــا واالسـوأ في ـرتـبه  137 عــا ا
الــفـســاد بـ الـدول الــعـربــيـة الى
ركـز الثالث رتبة  160 ليـحتل ا ا
ـيـا واالول عربـيـا وفقـا لـتقـرير عا
ي لـلـفـسـاد.وشـهادة ـؤشـر الـعـا ا
مـن الــســفــيــر االمــريــكي لــورانس
بـنـديكـت منـسق مـكـافـحـة الـفـساد
بــالـســفـارة االمــريـكــيـة فـي بـغـداد
يـــحـــذر فــــيـــهــــا بـــانه اذا لـم تـــتم
الـسـيطـرة عـلى الفـسـاد فانه يـهدد
اســتـقــرار الـعــراق.وبـاعــتـرافه في
كلمتـه امام مجلس محـافظة بغداد
ـــالــــكي في 20-9- 2008  قــــال ا
ـسـؤولـ قد بالـنص " كـثـيـر من ا
مع انه هــو رئــيس أثــروا كــثــيــرا"
ــــــســـــؤول عـن هـــــؤالء الــــــوزراء ا
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واألخطر من هذا الـذي يفترض ان

في كـتــابه "الــرســالــة الـعــراقــيـة "
يـذكـر الــراحل مـعــروف الـرصـافي
وهو رجل مـوثوق وعضـو مجلس
مـا نصه بـخصوص الـفساد نواب
الي واالداري:   "وكانت الرشوة ا
فاشية  فكـان الصعلوك اذا تسنم
منـصبـا فال تمـر علـيه أيام اال وقد
أصـــبـح من أهـل الـــثــــراء.وكــــانت
ــد الى أهــلــهــا فال األمــور ال تــوسّ
ـقدرة وال االسـتقـامة الـكفـاية وال ا
ا تـوسّد وال الصـدق واألمانـة ..ا
ـنسـوبـية " بـأحـد عوامل ثالثـة " ا
و" احملــســـوبـــيــة " و " الـــرشــوة "
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ـالـكي   غـيـر أن واقـعه فـي عـهـد ا
يـثــبـته أكـثـر من كـان أقـبح وأوقح
نـســوق مـا ذكـرته شـاهــد مـوثــوق
صحـيفة واشـنطن بوست بـعددها
الـــــــصـــــــادر في  23-9-08 بــــــأن
13مـلـيـار دوالر من أمـوال االعـمار
في الـعـراق أهـدرت أو نـهـبـت عـبر
مـشـاريع وهـميـة وعـناصـر فـاسدة
فيما نسبت في احلكومة العراقية
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بكرة باطالق الرصاص وترويع الـسكان في منطقة ابو في  12/13 /  20 قام نائبان بالدعايـة لهما في االنتخابـات ا
مصحوبا بالتنافس على فرش شوارع محالتهم بالسبيس! غريب
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ُغـيـب تـشـرين ومـئات الـقـتـلى وا
هــنــا وهـنــاك وعــشــرات او مــئـات
الـلجـان الـتحـقيـقـية وعـلى مخـتلف
ــانـيــة حـكــومـيـة ــسـتــويـات ( بـر ا
قـضـائيـة.. و.و)  تـشـكيـلـها خالل
اضـية عـملت ومازالت السـنوات ا
تعـمل بـعضـها حـتى اآلن ولكن من
دون نـــتــائج او فــوائـــد فــتــحــديــد
ـــذنب او اجلـــانـي او الـــقـــاتـل او ا
ــقـــصــر مـــا زال غــائـــبــاً او غـــيــر ا
معروف في تقاريرها او محاضرها
التي يتم فيهـا التأجيل والتسويف
الـى اشـــعــــار آخـــر قــــد يـــأتي او ال

يأتي. 
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ابـــنــاء الـــعـــراق الــهـــائـــمـــ عــلى
وجوههم الـباحثـ عن فرصة عمل
تــخـــلــصـــهم من الـــبــطـــالــة وســوء
عيـشة والذين جـربوا كل اساليب ا
ـقراطـية والـتحـضر من وطـرق الد
طالب ناشدة والشكوى وعرض ا ا
عـــبــر وســـائل االعـالم والــتـــواصل
االجــــتـــــمــــاعـي والــــتــــجـــــمــــعــــات
والـــتــظـــاهـــرات واالحـــتـــجـــاجــات
واالعـتـصـامات بل حـتى اسـتـغـلوا
ـناسـبـات الـديـنـيـة واالجـتـمـاعـية ا
لعرض مطـالبهم ومنـاشداتهم التي
ال تمثل في بلـد آخر غير العراق االّ
حـقـوقـاً مـفــروغـاً مـنـهـا وال حتـتـاج
حــــتى الـى طــــلب. الــــعــــراقــــيــــون

تهم مـجهوالً ومفـقوداً مثـلما هـو ا
رغم تـــوفـــر كل االدلـــة والـــبـــراهــ
عـلـيه ورغم ان الـضـحـيـة تـصيح و
تـصـرخ وتُـؤشـر وتُـحـدد وتُـشـخص
اجلـاني والـقـاتل فـالـوضـع هـو هو
كما يريدون... والعدل واحلق غائب
مُـــغــيـب ويــجـــري تــبـــادل وتــوزيع
لالدوار يتم بـاتفـاق معلن او بـغيره
منـذ عام  2003 الى الـيوم يـستـمر
ـا سـيسـتـمـر الى زمن ال نـعرف ور
او ال يـسـتـطـيع احـد ان يـحـدد مداه

او نهاياته. 
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من تفجير االمـام العسكري الى
ـــوصل ســـبـــايـــكـــر والى ســـقــوط ا
واحـــتـالل حـــوالي ثـــلث مـــســـاحـــة
  واستشهاد اكثر من 700 العراق
مـتـظاهـر واصـابـة حوالي  20 الف
تظاهرين من ثوار من احملتج وا

احلائرون سـواء كانوا متـعلم او
اصحاب شهادات وخبرات أغلبهم
مـركـون عــلى االهـمـال والــتـجـهـيل
لـكـنـهم مـا ان يـخـرجـوا مـن الـعراق
جتدهم ينـطلقـون في عوالم االبداع
والتـميـز وكأن لسـان حالـهم يقول:
في وطــنك مُـهـمل عــاطل عن الـعـمل
مـجـهــول وفي الـغـربــة عـالم عـامل
مـــــعــــروف وال يــــجـــــدون مــــجــــاالً
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اربيل

لالنــــطـالق واالبــــداع اال في ديــــار
الـغـربة والـتـشرد والـلـجوء. انـقاذ
ـا هو فيه مهـمة أكبر من العراق 
قدرة شعبه الذي جرب ويُجرب كل
طــرق الـتــغـيــيـر واالحــتـجــاج لـكن
غـيــاب الـدولــة وضــعف احلـكــومـة
وعدم قـدرتـهـا تـسـيـيـر امـور الـبـلد
وسـكـوتـهـا اوتراخـيـهـا وتنـاغـمـها
مع سـلـطـات وقـوات ومـيـلـيـشـيـات

الـدولة الـعـمـيـقـة وسـيـطـرتـهـا على
مـخــتـلف شــؤون احلـيــاة يـتــطـلب
وقــفــة جــادة مـن اجملــتــمع الــدولي
ـــتـــحـــدة النـــقـــاذ الـــعــراق واال ا
ــا هــوفــيه والــذي كـان وشــعــبه 
ـا يــومــا من اغــنى بــلــدان الــعـالـم 
يـتــمـتع به من امــكـانــيـات وثـروات
وحتول الى بلد فقير عاجز عن دفع

رواتب موظفيه. 

حـــــتـى اشــــعـــــار آخـــــر والى زمن
ومــوعـد قــد يـأتي او ال يــأتي أبـداً
يــظل مـســلـسـل االحـداث واالزمـات
في الـعـراق مــسـتـمــراً عـلى قـاعـدة
يتـعـامل بهـا أغلب الالعـب (ان لم
يـكن كـلـهم) حـتـى ان لم يـتـفـقوا او
يقبـلوا بهـا وهي ان كشف اخملفي
ــسـتـور مُـؤجالُ ومـسـكـوتـاً عـنه وا
مـهمـا كـان الثـمن او عـدد ضحـاياه
سك من ابناء الشعب العراقي ا
ـا ان قـيـادات واركـان الالعـب طـا
االساسيـ في العمـلية السـياسية
يـسـيـرون ويـتـحركـون ويـتـمـتـعون
ـزايـا والـصالحيـات والـسـلـطة بـا
رغـم تــــبـــادل االدوار بــــيــــنــــهم في
ناصب سواء كانوا في واقع وا ا
ـــعـــارضـــة أو كـــانـــوا احلــــكم او ا
ـثـلـون الوطـنـية والـتـبـعيـة لـهذه
الـدولـة او تلـك. يبـقى احلل غـائـباً
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{ لـندن- وكاالت: أعرب يورجن كلوب
مــدرب لـيـفــربـول عن دهـشــته مـجـددا
بـــــعـــــد أن صـــــوتت أنـــــديـــــة الــــدوري
ـمــتــاز مـرة أخــرى ضـد اإلنــكــلـيــزي ا
ــبــاراة رغم إجــراء  5 تـــبــديالت فـي ا
ـــدرب تــــكـــدس اجلـــدول. ويـــعـــارض ا
ــــاني رفض الـــدوري اإلجنـــلـــيـــزي األ
ـعدلـة بـزيادة االسـتـفـادة من القـاعـدة ا
ـطبقة على الـتغييرات من  3 إلى  5 وا
نـطاق واسـع حول العـالم. وأبلـغ كلوب
مـؤتمرا صحفـيا قبل ال أريد أن أتصدر
الــــعـــنـــاوين. يـــعــــرف اجلـــمـــيع رأيي.
وأضـــاف: يــجب أن تــســـألــوا الــنــاس.
صـوتت  10 أنـديـة ضـد ذلـك وتـعـرفون
هــذه األنـديــة. صـوتــوا ضـد الــتـغــيـيـر
ـــنــافــســـة أو لــوجــود لـــيس بـــســبب ا
. امــتــيـازات بـل ضـد سالمــة الالعــبـ
وزاد: صــــوتــــوا وحـــدهـم في أوروبـــا
ــــا في الـــعـــالـم إن كـــنت مـــحـــقـــا. ور
ويـــتــصــدر حـــامل الــلــقب لـــيــفــربــول
الـــدوري بــرصــيــد  28نـــقــطــة رغم أنه
حـــقق فـــوزا واحــدا خـــارج أرضه هــذا

ـــوسم وتــتــضــمـن مــســيــرته خــارج ا
تعثر أنـفيلد التعادل  1-1 مـع فولهام ا
ـاضي. لـكن كـلـوب قال إنه األسـبـوع ا
ال يــشــعــر بــالــقـلـق. وتـابـع: هـذا لــيس
سـبـبـا لـلـخـوف. لم يـحـالـفـنـا احلظ في
مـباراة أو مـباراتـ ومن الواقـعي أننا
لـم نفـز كـثـيـرا خـارج ملـعـبـنـا ونـحاول
تـغـيـيـر ذلك. لـكنـنـا نـلـعب بـأفضل أداء
ا يفقد ـكن في ملعبنـا وخارجه. ور
كــــلـــوب  8 العـــبـــ من الـــفــريق األول
بـــســبب اإلصــابــات خـالل رحــلــته إلى
: العــبــو الـــوسط تــيــاجــو لـــنــدن. وأ
ألــكـانـتـارا وجـيـمس مـيـلـنـر وشـيـردان
شاكيري اقتربوا من العودة للتدريبات
كـنهم خـوض مباراة الـكامـلة لـكن ال 

السبت.
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حتـــتـــضن مـــديـــنـــة دبي حـــفل تـــوزيع
جــوائـز جـلــوب سـوكـر الـســنـوي لـعـام
 ديـسمـبر/ كـانون األول 27 يـوم  2020
اجلـاري الذي سيشهد وجود مجموعة
كـبـيـرة من أبـرز وأشـهـر جنـوم الـعالم.

ويــــقـــام احلـــفل داخل فـــنـــدق أرمـــاني
بــالـتــعـاون مع مــؤتـمـر دبـي الـريـاضي
الـدولـي الـذي سـيـشهـد تـوزيـع جـوائز
ـنتـظر خـتلف الـفـئات. ومن ا عـديـدة 
اإلعـالن عن هوية الفائز بجائزة أفضل
مـدرب لعام  2020 الـتي يتنافـس عليها
ـانـي هـانــز فـلـيـك (بـايـرن الــثـنــائي األ
ميونخ) ويورجن كلوب (ليفربول) إلى
جــــانـب اإليــــطــــالي جــــيــــان بــــيــــيـــرو

جاسبريني مدرب أتاالنتا.
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الـــقـــائـــمـــة األولى شـــهـــدت تـــواجــد 3
ان حـيث ظـهر اسم تـوماس مـدربـ أ
تـوخـيل مـدرب بـاريس سـان جـيـرمان
إلـى جــــانب فــــلــــيـك وكــــلــــوب رفــــقـــة
ـديـر اإلســبـاني جـولـ لـوبـيـتـيـجي ا
الـفني إلشبـيلية. وأعـلن منظـمو جلوب
ســـوكـــر مـــؤخـــرًا عن خـــروج تــوخـــيل
ولــوبــيـتــيـجي مـن الـســبـاق لــيـواصل
الــثالثي فـلــيك كـلــوب وجـاسـبــيـريـني
الـتنافس في الـقائمة الـنهائيـة. ويظهر
ـــانـــيــة ـــدرســـة األ بـــوضـــوح عـــودة ا

لــلــســاحــة الــكـرويــة بــقــوة بــتـرشح 3
مـدرب من أصل  5 عـلى نيـل اجلائزة.
كـمـا يتـزامن تنـافس كلـوب وفلـيك على
اجلـائزة مع تـتويج مـدرب ليـفربول في
ــاضـيــة بـجــائـزة الــفـيــفـا الــســاعـات ا
ا ألفـضل مدرب في الـعام اجلاري. ور
تــنــصف جــلـوب ســوكــر مـدرب بــايـرن
مــيـونخ احملـبـط بـعـد خـســارته جـائـزة
الــفــيــفــا بــشـكـل مـفــاجئ رغـم قـيــادته
الـفـريق البـافاري حلـصد  5ألـقـاب على

مدار العام.
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ال يـتـفوق أي مـدرب آخـر على فـليك من
نــــاحـــيـــة اإلجنـــازات واأللـــقـــاب الـــتي
حتـقـقت في  2020 لـكن يـبـدو أن الـفوز
بــالـبــطـوالت لم يــعـد الــعـامل الــوحـيـد
الــضــامن لـلــجـوائــز الــفـرديــة عـلى أي
ــفـــاجـــأة الــتي حـــال خـــاصــة بـــعـــد ا
اني في حـفل الفيفا درب األ أحـبطت ا
صوتون ا يرى ا جلوائز األفضل. ور
عـلى جوائـز جلوب سوكـر أن هناك من
هــو أحـق من فــلــيك بــاجلــائــزة سـواء

جـــاســـبـــيـــريـــني الـــذي قـــدم نـــتـــائج
اســتــثــنـائــيــة مع أتــاالنـتــا عــلى مـدار
ــاضي أو كــلــوب الــذي قـاد ــوسـم ا ا
ـيـرلـيج الـريـدز لـلـتـتـويج بـلـقـب البـر
األول فـي تـاريــخه. ومـا لـم تـكن هــنـاك
أي مـفاجآت فإن فليك سيتوج بجائزة
جـلـوب سـوكر ألفـضل مـدرب في الـعام
اجلــاري. ويـأمل مـدرب بــايـرن مـيـونخ
فـي حصد جـائزة جلوب سـوكر ألفضل
مــدرب في  2020 لــتــعـويض خــسـارته
جـائزة الفيفا الـتي أصيب بخيبة أمل
بــعــدمــا فــقــدهــا حــســبــمـا صــرح في
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ـصــري مــحــمـد صالح تــوج الــنــجم ا
مـهاجم ليفربـول بجائزة جديدة خالل
ــاضي. وفـاز نــوفــمــبــر/كـانــون ثــانٍ ا
صـالح بــــجـــــائــــزة أفــــضـل هــــدف في
لــيــفـربــول خالل نـوفــمــبـر بــهـدفه في
شـباك أتـاالنتـا في اللـقاء الـذي فاز به
الريدز بخماسية نظيفة بدوري أبطال
أوروبــــا. وجــــاء هــــدف صـالح بــــعـــد
انـــطالقــة طــويــلــة من قــبل مــنــتــصف
ـرمى ويـراوغ ــلـعب لـيـتـقـدم نـحـو ا ا
مــدافــعي أتـاالنــتــا قـبل أن يــســكـنــهـا
ــعـتـادة عـلى بــيـسـراه عـلـى طـريـقـته ا
ــ احلــارس. وتــفــوق هــدف صالح
عــلى  3أهــداف لــلــبــرتــغــالـي ديــوجـو
جـــوتـــا ســـجـــلـــهم في شـــبـــاك كل من
بـرايتون ليستر سيتي أتاالنتا (نفس
ــبـاراة) إضـافـة إلـى هـدف ريـنـسـوال ا
العـبـة فـريق سـيـدات لـيـفـربـول. انـتزع
فـريق يـونـيـون بـرلـ فـوزا صـعـبا من
ضـيـفه بـوروسـيـا دورتـمـوند  1-2 في
اجلـــولــة الــثــالــثـــة عــشــر من الــدوري
ــاني لــكـرة الـقــدم (بـونــدسـلــيـجـا). األ
وتــقـدم يـونـيـون بــرلـ بـهـدف سـجـله
تـايـوو أونـيى في الـدقـيـقة  57وتـعـادل
يـوسوفا موكوكو لبوروسيا دورتموند
فـي الدقـيـقة  60 قـبل أن يـسـجل مارفن
فــراديــريــتش هــدف الــفـوز لــيــونــيـون
اني بـرل في الـدقيقة  78 وأصـبح األ
ــــولـــود في يــــوســـوفــــا مـــوكــــوكـــو ا
الـكـاميـرون أصغـر العب يـسجل هـدفا
فـي البوندسـليجـا حيث يبلغ  16عـاما
و 28 يــومــا مــتــفــوقــا عــلـى فــلــوريـان
فــريـتــز العب بــايـر لــيـفــركـوزن الـذي
ســجل هــدفـا هـو يــبـلغ  17 عــامـا و34
يـوما. ورفع يونيون برل رصيده إلى
ـركـز اخلـامس بـفارق 21  نـقـطـة في ا

نـقطـة خلف بـوروسيـا دورتمـوند الذي
ركز تـوقف رصيده عند  22 نـقطة في ا
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ـــدرب الـــبــــرتـــغـــالـي كـــارلـــوس أقــــر ا
كــــيــــروش الــــذي يـــســــتــــريح اآلن في
ـنتخب لـشبـونة بعـد انتهـاء ارتباطه 
كـولومبيـا بأن كرة القدم أحـيانا تكون
قــاسـيـة رغم شـعـوره الـكــبـيـر بـالـفـخـر
ـشواره كـمدرب لـلمـنتـخبـات واألندية.
وبــــعـــد جنـــاحه في قـــيـــادة إيـــران من
ونديالي 2011-2019  وقـيادته للتأهل 
 بـــروســيــا 2018 بـــالــبــرازيل و 2014
تـولى كيـروش مسؤوليـة كولومـبيا في
فـبـرايـر/شـباط  2019 لـكـنه لم يـسـتـمر
عـلى رأس اإلدارة الفنية بعد خسارت
ــؤهــلـة كــبــيــرتــ فـي الــتــصــفــيــات ا
ــــونـــديـــال قـــطـــر  2022 أمــــام كل من
6-1 أوروجــــــــــواي  3-0واإلكــــــــــوادور 
ـدرب صـاحب الـ67 وحــول هـذا قــال ا
عــامــا في مــقــابــلــة مع وكــالــة األنــبـاء
اإلسـبـانـيـة: من الـصـعب تـفـسـيـر األمر
وقـول مـا حـدث في كـلـمات قـلـيـلـة. لكن
ــاضي. فــكــرة الــقـدم هــذا أصــبح من ا
تــكـون أحـيـانـا قـاســيـة نـعم تـقـدم لـنـا
أمـورا جيـدة لكـنهـا في بعض األوقات
حتــدث مـفـاجـآت تــتـغـيـر مــعـهـا حـيـاة
ـــدرب ومـــعـــامالت الـــنـــاس مـــعه في ا
الـشارع. وأضـاف: االحتاد لم تـكن لديه
واجهـة العواصـف القادمة الـشجاعـة 
واتـخذ قرارا ينبغي علي احترامه لكن
ــــ لــــقـــــيــــادتي هـــــذا قــــراره أنـــــا 
كـولـومـبـيـا كان شـرفـا لي كـنت مـدربا
أوروبـيا في أمريكا اجلنوبية لكن بكل
أسـف بعـد خـسـارتـ أمـام أوروجواي
واإلكـوادور لم يظهر االحتاد الشجاعة
الــــتي أظـــهـــرهـــا في الـــبـــدايـــة مـــعي.
وبــخــوص صـعــوبــة أن يـتــولى مـدرب
أوروبـي منتخـبا من أمريكـا اجلنوبية
تــابع: بــالـتـأكــيـد فــفي آخـر  20 عــامـا
بـكـرة الـقدم في أمـريـكـا اجلنـوبـية من
الـــــنــــادر أن جتــــد مــــدربــــا أوروبــــيــــا
ـنـتـخـبـاتـهـا رغم أنه في كـرة الـقدم ال
تـوجـد جنـسيـات أو ديانـات ألنهـا كرة
الـقدم لكن ينبغي تقبل فكرة أن يتولى
مـــدرب أوروبي مــنـــتــخـــبــا بــأمـــريــكــا
اجلـنـوبـيـة مـثـلـمـا يـحـدث اآلن العـكس

بشكل طبيعي.
وعـن رأيه فـي ريـــال مــــدريــــد فـــريــــقه
الــسـابق وكـذلك الــفـرنـسي زين الـدين اني صعوبات كتيرة بسبب تطور مستويات الفرق U ∫ تشهد منافسات الدوري اال UM
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ـصـادفـات مـا  ابـرازه من قـبل عـدد من وسـائل االعالم بـشان لـيس من قـبـيل ا
ـقـبـلة ـنـتخـب الوطـني في اسـتـحـقـاقـاته ا رفض العب عـراقي االصل الـلـعب مع ا
نـتـخب بـاالضـافة فـضال عن ابـراز جتاهـل ذلك الالعب لـنداءات الـقـائـمـ علـى ا
درب كاتـانيتش في قضـيته حيث اورد اخلـبر انه اليهـتم بتلك االمور الستشـارة ا
بقدر اهـتمامه بـرغبـة الالعب ذاته ومدى تفـضيله مـصلـحة منـتخب بالده االصلي

ووالئه له لتمثيله في االستحقاقات القادمة ..
القضيـة مرتبطة بابـعاد قد تكون غير مـعلنة لكنـها على تماس مع عدد من وسائل
االعالم التي تـتعاطى مع الـقضية وفـق مبدا هل انت مع او ضـد لذلك تبـرز للعلن
ـبنية اصال عـلى اجتاه موحد في ان مـؤشرات اخليانة الكثـير من ردود االفعال ا
رافـقـة حـدود الـقضـيـة والـقـاء اصابع وعـدم الـوالء او غـيـاب االنـتمـاء قـد تـبـرزان 
االتهام وتـاشير بواطن اخللل في توجيه الدعوة اصال الى العب قد التبرز لديهم
ؤشرات ويـقطعـون سبل الـتواصل حتى وان وصـلت مراحل الـتفاوض مثل تلـك ا

معهم الى حدود النهاية او الصفحة االخيرة ..
ن وحقيـقة لم نلمس اي فواصل اولـية لقضـية التفاوض مع الالعـب احملترف 
ـنتخب وكم هـو عددهم وكـيف هي مستـوياتهم تمت توجـيه الدعوات لـهم لتـمثيل ا
ومع اي اندية يـخوضون غمار منافسات البطوالت احمللية حتى نتفاجا ببروز مثل
قـضــايـا الـرفض من هــوالء الالعـبـ وظــهـور اقـاويل لــهم تـدل عـلـى غـيـاب الـوالء
لوطنـهم االصلي او اللجوء الى غلق منافذ التواصل حتاشيا البراز اي ردود فعل

من االخرين جتاههم..
ـنتخب قد اشرت الى ومع ان االخبـار التي تداولت قضيـة رفض الالعب لتمثيل ا
ـكن ان يــدل عـلى ان الالعب ذاته وقع صــدمـة عـائــلـته من قــراره فـهـذا االمــر ال
ـكن ان تـكــون ثـالـثـة حتت وطـاة مــحـاذيـر غـريــبـة حتـذره مـن الـلـعب او اطــراف 
اسـهـمت بـشـكل وبـاخر بـابـعـاده عن اتـمام رغـبـته بـتـمثـيل مـنـتخـب بالده االصلي
مثلـما وجدنا مـثل تلك االطراف تقـطع رغبة العبـ مجنس اخـرين في اسهامهم
بـخـدمـة مـنتـخب بالدهم فـي فتـرات سـابـقة مـثـلـمـا حدث قـبل نـحـو عـدة اعوام مع
الالعب يـاسـر قـاسم او مـا من خالل الالعب جـسـ مـيرام وقـد تـظـهـر لـلـعـللن
نتخب ما لم تظـهر كواليس حقيقية اسماء اخرى قـد تبادر لقطع رغبتها بـتمثيل ا
تـبرز تـلك االطـراف الـتي لـها صـلـة مـبـاشرة فـي ابعـاد هـوالء الالعـبـ عن حدود
ـسـتوى نـتـخب الوطـني واالبـقاء عـلى االسـمـاء احمللـيـة في التـمـثيل بـعـيدا عن ا ا
والـلـياقـة الـعامـة واجلـاهزيـة الـتي تتـمـتع بهـا نـخبـة الالعـب الـقـادم من دوريـنا

احمللي ..
وتبقى الـتساؤالت مرهـونة في طي ملف االستـعانة بالالعـب اجملنسـ في تمثيل
نتـخب ما دامت القضـية تؤشر في ضـجة اعالمية واسـعة االفق تظهـر ب فترة ا
صـاحبـة التي تـتالقهـا مواقع الـتواصل واخـرى لتـبرز لـنا كم مـن ردود االفعـال ا
االجتـماعي لتنقـسم هي االخرى مع او ضد الالعب دون وجود ايـة فواصل مهمة
تـظـهـر لـنـا تـفـكـيـر الالعب الـرافض لـلـتـمـثـيل اصال او يـبـرز لـنـا عـلى اقل تـقـديـر
كلفـ بالتنسيق او التواصل مع تلك العينات من همة للكشاف او ا التوجهـات ا
الالعـبـ والوصـول الى مراحل اقـرب للـحسـم من خالل اجناز اوراقـهم الثـبوتـية
نتـخب باالليـة والصيغـة التي ترتائـيها احملافل الرسميـة التي تمكـنهم من تمـثيل ا
ـيـة وتنص عـلـيهـا بـالـدرجة االسـاس لـوائح االحتاد الـدولي بـكرة والبـطـوالت الـعا

القدم (الفيفا ) ..
ونـحن من حـقــنـا كـجـمـهـور ان نــعـرف من هي تـلك الـعــيـنـات من الالعـبـ ومـدى
ـنـتـخـبـنـا ان يـجـنـيـهـا من خالل تـمـثـيل هـذه االسـمـاء له الان ـكن  الـثـمـار الـتي 
نـصــطـدم في كـل مـرة بـرفـض مـفــاجيء او قـطع عالقــة من العب مــحـدد لـتــسـهم
وسـائل االعالم والـصحف الـريـاضـيـة باثـارة الـقـضيـة دون مـعـرفة دوافع الالعب
نـتخب الوطني فالشك في ان مثل تلك االخبار ورغبته فـي التراجع وعدم تمثيل ا
ـكـن ان تـكـون سـتــسـهم بــزعـزعـة لــيس الالعــبـ اجملــنـسـ الــذين 
دعـوتـهم قد وصـلت مـراحل حـاسـمـة فحـسب بل ايـضـا يـنـعكس
مثل هذا االمـر على الالعب احمللي حينما يـنظر لتلك التصرفات
الغريـبة برفض التـمثيل وبشكل غـاية في االستغـراب وبكم كبير

من التساؤالت ..
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مـتاز قـبـيل انطالق الـدوري. وقال أصدر االحتـاد العـراقي لـكرة الـسـلة تـوجيـهـا الى حكـام الـدوري ا
ام سـر االحتاد خـالـد جنم في تصـريح صـحفي إن االحتـاد قـرر اجراء فـحوصـات فـايروس كـورونا
متاز تنفيذاً إلجراءات خلية االزمة. واوضح ان االحتاد حدد امس السبت للحكام قبيل انطالق الدوري ا
موعداً إلجـراء الفحـوص على قـاعة الشـعب لأللعاب الـرياضـية  مشـيراً الى ان االجراء روتـيني وضروري

قبل بدأ الدوري.
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اسـتـعـاد فـريـق نفـط الـبـصـرة بـكرة
الــقــدم تــوازنه بــفــوزه عــلى زاخــو
بهدف من دون رد في خـتام اجلولة
الـــتـــاســعـــة من الـــدوري الـــعــراقي
ــمـتــاز لـكــرة الــقـدم. ســجل هـدف ا
ـبـاراة الـوحـيـد حـيـدر سـاري في ا
الــدقـيــقـة  .22وبــعــد أن عـانـى نـفط
الـبـصـرة من سـلــسـلـة من الـنـتـائج
الــسـلــبـيــة اسـتــعــاد تـوازنه ورفع
رصـيـده إلى الـنـقـطـة الـسـابـعـة في
ـركــز الــثــامن عـشــر فـيـمــا جتـمـد ا
رصـيــد زاخـو عـنــد الـنــقـطـة  11في
ــركــز الـرابـع عــشـر. ومـن جـانــبه ا
اكتفى فريق الزوراء بنقطة التعادل
ـيـناء الـسـلـبي من مـواجـهـة ا
على ملعب جـذع النخلة في
الـــــبـــــصـــــرة. ولـم يـــــوفق
الفريقان في الوصول إلى
الـشـبـاك رغم حـصـولـهـمـا
عـلى عـدد من الـفـرص على
مدار شوطي اللقاء. وأضاع
الـزوراء فـرصـتـ ثـمـيـنـتـ

ــيــنــاء حــيث أبــعــد حــارس ا
رأســيــة مــهـنــد عــبــد الــرحـيم

وعـلت كـرة حـسـ عـلـي الـعـارضة.
ــقـابل وقـفـت عـارضـة الـزوراء في ا
ينـاء امباي حيث بوجه محـترف ا
هـز الــعـارضــة بـرأســيـة هـائــلـة في
باراة لتنتهي الدقيقة األخيرة من ا
بـالـتــعـادل الـســلـبي. ورفع الـزوراء
ـركـز رصـيــده إلى الـنـقـطـة  15في ا
ـيـنـاء رصـيـده الـثـاني فـيـمـا رفع ا
ــركـز إلى الــنـقــطـة الــتـاســعـة في ا

الـرابع عشر. 
وحلـسـاب ذات اجلـولـة حـقق فـريق
الــنــجف فــوزا مــهــمــا عـلـى ضـيــفه
الـــنــــفط بـــهــــدفـــ من دون رد  في
ملعب النـجف. سجل هدفي النجف
شــادي حـمـوي في الــدقـيـقـة 43
وعــزز الـنـتـيــجـة أحـمـد
صالل في الدقـيقة 66
ـــبـــاراة. ورفع مـن ا
النـجف رصـيده إلى
ركز النقطة  12في ا
احلـــــــادي عـــــــشــــــر
وجتـــــمــــد رصـــــيــــد
الـنـفط عـنـد الـنـقـطـة
ـــــــركـــــــز 12 فـي ا

التاسع.
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الكـات اإلداريـة والـفـنـية تـواصل ا
في نــــادي الـــعــــراق لـــلــــســـيـــارات
والــــدراجـــات الـــنــــاريـــة واألحتـــاد
الـــعــــراقي لـــلـــدراجــــات الـــنـــاريـــة
أستعدادتها وحتضيراتها لتنظيم
بـطـولـة قـادمـون يـا عـراق اخلـاصة
ــيــات الـعــراق لــلـســيـارات بــأكـاد
والــــدراجــــات الـــنــــاريــــة ومــــزمع
أقـــامــتـــهـــا في ال25 مـن الـــشـــهــر
احلـالي على مـضمـار مـنتـجع بابل
الــســـيـــاحي فـي مــحـــافـــظــة بـــابل
ـيات بغداد وبابل شاركة أكاد و
و األنــــــبــــــار و ديـــــالـى و كــــــربالء
ثنى و الـديوانية وذي وواسط و ا
قـــــار و نـــــيـــــنـــــوى و الـــــبـــــصــــرة
والسـلمانـية و النـجف . وقال أم
ســـر نــادي الـــعـــراق لـــلـــســـيــارات
والـدراجات الـناريـة قـتيـبة الـطائي
األســـتـــعـــدادات عـــلـى قـــدم وســاق
لـتــنــظــيم الــبــطــولــة في مــوعــدهـا

UEFAورئيس االحتاد األوروبي الـ
ألــكـــســـنــدر تـــشــيـــفــريـن ورئــيس
االحتـاد اآلسـيـوي الـشـيخ سـلـمـان
بن إبــراهــيـم آل خــلــيــفــة ورئــيس
بـي اآلسيـوي الـشيخ اجملـلس األو

أحمد الفهد.
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تـلـقـى رئـيس الـهـيـئـة الــتـطـبـيـعـيـة
لالحتـاد الـعـراقي لـكـرة الـقـدم اياد
بــنـــيـــان دعــوة رســـمـــيــة مـن قــبل
االحتـاد الــقـطـري لــلـعـبــة حلـضـور
نــهــائـي كــأس أمــيـــر قــطـــر الــيــوم
اجلمـعة بـ فريـقي السـد والعربي
باراة التي ستقام على استاد في ا
ـونـديـالـي. وتـلـقى بـنـيـان الـريـان ا
دعـوة رسـمـيـة أيـضـا من اجلـانـب
القطـري واآلسيوي حلـضور نهائي
أبـــــطـــــال آســـــيـــــا بـــــ فـــــريـــــقي
بــرســبــولــيس اإليــراني وأولــســان
هــويــنــداي الـكــوري اجلــنــوبي في
ـبـاراة الــتي سـتـقــام عـلى اسـتـاد ا
ـونــديـالي في الــدوحـة. اجلـنــوب ا
ـقـرر حـضـور رئـيس االحتاد ومن ا
FIFA الــــدولـي لــــكـــــرة الــــقــــدم الـ
الـســويـسـري جـيــاني إنـفـانــتـيـنـو
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اياد بنيان
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عــلى تــعـاونه بـابـل حـسن مــنــديل 
ودعـمه الـكـبـيرين عـلى الـصـعـيدين
لـتـنـظيم ـعـنـوي لـلـنـادي  ـادي وا ا
الــبــطـولــة في بــابل وعــلى حــدائق
وهــذا مـــنــتــجـع بــابل الــســـيــاحي 
سيـعطي لـلمسـابقـة احملليـة أضافة

كبيرة وجناح اكبر.

ووفق روزنــامـة ــيـة  األنـديــة الـعــا
السيـما بعد األحتاد الـدولي للعـبة 
حـــصـــول الـــعــــراق مـــؤخـــراً عـــلى
الــذي ســيـلــقي األعــتــراف الــدولي 
بــظالله األيـجــابـيــة عـلى واقع هـذه
الريـاضة في بـلدنـا احلبـيب . وقدم
الـطائي شـكره اجلـزيل الى مـحافظ

ـنـهاج والـتي تـعـد ضـمـن ا احملـدد 
اخلــاص بـــنــادي الـــعــراق وأحتــاد
السـيــمـا هي األولى من الــدراجـات 
ــــــيـــــات وفي نـــــوعـــــهــــــا لألكـــــاد
احملــافــظــات الــعــراقــيــة . وأضـاف
الـطـائي الـبطـولـة سـتكـون لـفعـالـية
الدرفت في خطوة لسير على خطى

احدى سباقات
الدرجات النارية
في العراق

يناء جانب من مواجهة الزوراء وا

زيــدان العــبه
الــــــــســــــــابق
ومــــــــــــــــــدرب
لكي حاليا ا
قـــــال زيـــــدان
يــــــــــحــــــــــظى
بـــدعـــمي إنه
يــعــاني مــثل
بـــــــــــــــــــــــــاقــي
ـــــــــدربــــــــ ا

فــهــنــاك حــالــة
عــدم اســتــقــرار
(فـي الـنتـائج) ال
أحــد يــســتــطــيع
تـفـسـيـرهـا جـيدا
تــــــــخــــــــســــــــر في
الـبرنـابيـو من فرق
صــغـيـرة وتـفـوز في
اخلـــارج عـــلى أنـــديــة
كـبيـرة لكن اآلن أصبح
الــــلــــعب عــــلى أرضك أو
خــارجــهــا نــفس األمــر في
غـــــيـــــاب اجلـــــمـــــهـــــور من
ـدربـ في الــصـعب تــقـيـيـم ا
ثال وقـت الوبـاء فعلـى سبيـل ا

انيا من إسبانيا  0-6كان خـسارة أ
أمــرا غـريـبـا لــلـغـايـة. أمــا بـخـصـوص
مـانشـستر يـونايـتد النـادي الذي عمل
فـيـه كـمـدرب مسـاعـد عـلى فـتـرتـ مع
: من الـصـعب لـلـغـاية فـيـرجـسـون أ
أن يــــســـتـــعــــيـــد الـــفــــريق مـــكــــانـــته
يرليج حـاليا فالفرق األخرى بـالبر
لــديــهــا الـكــثــيــر من اجلــودة. بـوبي
شــــارلـــتـــون قـــال لي إن الـــســـر في
جنــاح يـونـايـتـد خالل فـتـرتـنـا هي
الـــوالء والــثــقـــة الــتي لـــيس لــهــا
حدود لكل من كان يعمل بداخله
ســـــــواء في أســـــــوأ أو أفــــــضل
األوقـــات هـــذا كـــان هـــو ســـر
جناح مانشستر يونايتد مع
فيرجسون الذي قال أيضا
إن مـن أســـرار الـــنـــجـــاح
عــدم االعـتــمـاد عـلى أي
شــخص وأن الــنـادي
دائــــــمــــــا فـــــوق أي
شـــــخـص هــــذان
درســان هـامـان

للغاية.



ـتـوقع أن حتـدث بـعض الـتـغـيـرات احملمـودة فى من ا
هنية. حياتك ا
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أنت تـبـالغ كـثـيـرا عــنـد تـعـلق األمـر مـتـعـلـقـا بـالـنـظـام
الغذائى والتمرينات الرياضية.
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 تـرقية فى طـريقـها إليك سـتمنـحك مسـئوليـات جديدة
وستجد فرصة لتحقق ذاتك.
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 عـلـيك أن تـهــدأ قـلـيال حــتى تـسـتـطــيع أن تـنـجح فى
حتقيق اهدافك.
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اســتـــعـــد لـــلـــعــمـل وال تــســـمع لـــلـــنـــقـــد الــهـــدام من
. األخرين.يوم السعد االثن
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ـهـنـيـة سـتتـالشى خالل الـفـترة  بـعض الـصـعـوبـات ا
يوم السعد السبت. القادمة

”uI «

اهـتم بالـعـائلـة وال تـترك األمـور تسـيـر حولك من دون
ترتيب.

ÊUÞd «

يوم  ستكـون قادرا على إقناع اآلخرين بـوجهة نظرك
السعد الثالثاء. 
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 احليـاة العـشـوائيـة لهـا عواقب كـثـيرة قـد تتـسبب لك
شكالت. فى بعض ا

bÝô«

ـــنــاسـب إلثـــبــات ذاتـك فــاعـــمل الـــيـــوم هـــو الـــوقت ا
وستنجح.رقم احلظ.9
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 مــشــاكل في الــعــمل ال تــسـتــطــيع الــتــخــلص مــنــهـا
بسهولة.يوم السعد االحد.
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ـقـابالت التى تـؤثـر على مـجال حـاول أن تبـتـعد عن ا
عملك.

 u(«
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لك فيصل ابنة اخ ا بـنت علي بن احلس 
االول اول مـلوك العـراق عنة مـئة عام. وفي
ـصري ـمـثل ا ـوت ا الـ  12من ايـار غـيب ا
ابـراهيم نـصر  73عـاما .وفي الـشهـر نفسه
ـصري حـسن حـسني عن 84 ـمـثل ا رحل ا
عـامـا اثر نـوبـة قلـبـية. وفي الـ  16مـن ايار
ـوت في الـعاصـمـكـة االردنيـة عـمان غـيب ا
أحـد الـرمـوز الـعـلـمـيـة والـطـبـيـة الـعـراقـية
ـغــتـربـة وهــو االسـتــاذ الـدكـتــور سـلـوان ا

مواليد..1931 جمال بابان 
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ـاضي غـيب فـايروس وفي شـهـر حـزيران ا
كـورونا اثـنـ من ابرز االسـماء الـرياضـية
ـدرب و العب كــرة الـقـدم الـعــراقـيــة هـمــا ا
عــــلـي هــــادي الـــــذي تـــــوفي في الـ  12من
حـزيران عن   53عـامـا ليـلحق به في الـ 21
من الـشـهـر نـفـسه العب كـرة الـقـدم صاحب
هــدف الــعــراق الــوحــيــد في كــأس الــعــالم

الكاب احمد راضي عن   56عاما.
كـما رحل في 17حـزيران الـفنان الـتشـكيلي
غترب صادق صمم العـراقي ا والـرسأم وا
ســمــيـــسم بــعــد مـــعــانــاة مع الـم الــغــربــة

رض. وا
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في الـثالث من تـموز رحـل شيخ اخلـطاط
اخلـطــاط الــعــراقي يــوسف ذنـون الــعــرب 
ويعـد واحداً وصل عـام  وهـومن مـواليـد ا
من أمــهـر و أشــهـرأســاطـ اخلط الــعـربي
عـلـمـ احملـتـرف والـزخـرفـة االسالمـيـة ا
.وفي الرابع من بدع هرة وا واالسـاتذة ا
تـمــوز رحل الـفـنــان واخملـرج الـسـيــنـمـائي
الـعـراقي الـرائد  مـديـر الـسيـنـمـا في دائرة
سرح العـراقية ضيـاء البياتي الـسينمـا وا
في أحـد مــسـتــشـفــيـات بـغــداد بـعــد حـيـاة
حــافـلــة بــالــعــطـاء الــفــني إدارة وانــتــاجـا
واخــراجــا. وفي اخلـــامس من تــمــوز فــقــد
ــمـــثــلــة رجــاء ـــصــري ا الــوسط الـــفــني ا
اجلــداوي عن  85عــامــا بــعــد مــضــاعــفـات
اصـابـتـها بـفـايـروس كـورونـا.وفي في أحد
مـسـتــشـفـيـات بـغـداد تــسـبـبت كـورونـا في
مثل مهـدي احلسيني في الـ 11من رحـيل ا
تـموز والراحل مـثل أشهر ادوار الكـوميديا

سلسالت التلفزيونية . والدراما في ا
ـوت في مـنـتـصف شـهـر تـمـوز كـمـا غـيب ا
األديب والـــنـــاشـــر والـــروائيّ األردنـيّ إثــر
أزمـة قـلـبـيـة حـادّة إلـيـاس فـركـوح .. 1948

X uý Èb½ ≠œ«bGÐ

في نـهايـة كل عام  اعـتدنا ان نـستـذكر ابرز
من غـادرونـا خالل ايـامه الـ  365 وفـي هذا
الـعـام  2020 تـســبب فـايـروس كـورونـا في
زيــادة اعـداد من فــقــدنـاهم وفـي الـســطـور
الـتــالـيـة نــتـوقف عــنـد ابـرز االســمـاء الـتي
ــا تــركـتـه من ابـداع في ســتـبــقى خــالـدة 

ميادين مختلفة:
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ـوت في الــثـاني من كــانـون الـثــاني غـيب ا
االعالمـيـة الــلـبـنـانـيـة جنـوى قـاسم عن 53
عـاما اثـر نوبـة قلـبية.وفي الـ 16من الـشـهر
صرية ماجدة عن  89عاما. مثلة ا رحلت ا

◊U³ý 

صرية مثلة ا في الـرابع من شباط رحلت ا
نــاديـة لـطـفي عن   83عــامـا اثـر اصــابـتـهـا
بــالــتــهــاب رئـــوي حــاد. وفي اخلــامس من
مثل االمـريكي كيرك دوغالس شـباط رحل ا

عن  103عاما.
ÊU O½ ÆÆ—«–«

ــهــنـدس وفي الــعـاشــر من نــيــسـان رحل ا
ـعمـاري العـراقي الرائـد رفعت اجلادرجي ا
في الـعامة الـبريطانـية لندن عن   93عـاما .
ـمـثل الـعراقي وفي الـ 12من الـشـهـر رحل ا
كـامل ابـراهيم عن  48عـامـا بعـد معـاناة مع

مرض السرطان.
—U¹«

في الـتـاسع من ايـار رحـلت االمـيـرة بـديـعة

Íb U)« s¹œU½

ـقــيـمـة في الــسـويـد تــضـيـفــهـا قـنـاة ـطــربـة الـعــراقـيـة ا ا
(الــشــرقــيــة) مــســاء الــيــوم االحــد في بــرنــامـج (اطـراف
احلــديث) اعــداد وتــقــد االعالمي مــجــيــد الــسـامــرائي

واخراج اخملرج حيدر االنصاري.
nKš dL

ـــمـــثــــلـــة الــــســـوريــــة  تـــصـــور ا
مشـاهـدهـا في سبـاعـيـة دماء من
مـــاء  تــألـــيـف نــدى الـــســـمــاوي
وإخــراج بــيـيــر قالم فـي جتـربــته

اإلخراجية األولى.
w½U Š bO−  tK «b³Ž wKŽ

اخلــبـــيــر الــقـــانــوني الــعـــراقي صــدر له عـن دار الــكــتب
الـقـانـونـيـة ودار شـتـات لـلـنـشـر كـتـاب بـعـنـوان (الـبـصـمة

الوراثية ومدى حجيتها في االثبات اجلنائي).
wLOL² « …błU

الـنـائـبـة الـعـراقيـة كـرمـتـهـا مـنـظـمـة راصـد لـدعم الـنـزاهة
الـعـراقــيـة بـدرع الــكـفـاءة والــنـزاهـة لــدورهـا الـتــشـريـعي

والرقابي في مجلس النواب.
 w KÐUM « bL×

ـرتـبـة األولـى بـالدورة  14 جلـائـزة الـطـفل االردني فـاز بـا
أدب األطـفال لـعام  2020 في موضـوع الـقصـة اخلـيالـية
ـوجـهـة للـفـئـة العـمـرية من 4  إلى 7 سـنـوات عن قـصته ا
كتـبة) التي نظمـتها مؤسسـة عبد احلميد عنـونة (غول ا ا

شومان.
w½UýdÞ dÝU¹

مشرف قـسم النشـر العلميّ اإللـكترونيّ في مـنصة أريد
عضو االحتـاد الدولي للـغة العربـية القى اجلـمعة الـكلمة
ناسـبة اليوم االفتتـاحية في احتـفالية افـتراضية اقـيمت 

ي للغة العربية. العا
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ـؤسسـة العربـية لـلدراسات النـاقد االردني صدر له عن ا
ـعـجـمـية والـنـشـر في بـيـروت كـتـاب بـعنـوان (الـصـنـاعـة ا
ــعـجم الــتـاريــخي عــنـد الــعـرب) ويــقع في نــحـو 280 وا

توسط. صفحة من القطع ا
 wŁ—U(« Wšuł

الـروائية الـعُمانـية ضيـفتها افـتراضيـا مكتـبة عبـد احلميد
ـاضي ضمن فـعاليـات برنامج شومـان العامـة األربعاء ا
كـاتب وكـتـاب في نـقـاش وحوار حـول روايـتـهـا (سـيدات

القمر).
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حقق نقيب الفنان العراقي جبار
جودي أمنية العازف بولص حنّا
( 75عاماً) بعد عرض قصّته على
منصّة ارفع صوتك واعاد له
عضويته في النقابة واهداه آلة
موسيقية جديدة. وزار النقيب
سن حيث يعيش العازف في دار ا
آتياً من بغداد إلى أربيل وكرّم
أيضا الدار التي حتتضن الفنان.
وعبر حنا عن فرحته بهذا التكر

وقال (هذا يوم جميل)..
وكانت قناة (الشرقية) قد عرضت
رأة حنا ضمن برنامج تكر ا
ثالية الذي مثل مديرة الدار ا
ذكورة. ا

ÊU e « ≠  ËdOÐ

ـطـرب الــلـبـنــاني راغب عالمـة يـحــيي ا
حـفلـة عـيد رأس الـسـنة في احـد اضخم
ــــصـــادر (أن مـــطــــاعم دبـي واشـــارت ا
عـمـليـة بـيع بـطـاقـات االمسـيـة قـد بدأت
بـشـكل سـريع ونافـست مـعـظم احلفالت
ـشـار إلــيـهـا). في ـقــامـة في االمــارة ا ا
ــقـــابـل ســـيــكـــون لـــراغب مـــوعـــد مع ا
جـمـهوره عـلى مـ سفـيـنة سـتـقل عدداً
من الــفـنــانــ الى جــزيـرة كــاريــبـو في
ــنــاســبــة عــيـد ــقــبـل  شــهــر شــبـاط ا
الــعـشــاق حـيث ســيـمــضي ثالثــة أيـام
مـتــتـالــيــة ويـعــود بـعــدهــا الى لـبــنـان
ـتابـعـة سلـسـلة من الـنـشاطـات الـفنـية
الـتي تـتمـثل بإصـدار عـدد من االغنـيات
اخلـاصــة بـشــكل مـتــتـالـي. كـمــا عـبّـرت
ـمثلة اللبنانية نادين نسيب جنيم عن ا
تـذمرهـا من سنة  2020بـطريـقة طـريفة
مـشــيـرة الى (انـهـا نــادمـة عـلى كل مـرة
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ــنـتــصــر بـالــله  عن 70 ـصــري ا ــمـثـل ا ا
عاما اثر اصابته بجلطة في الدماغ.

‰Ëô« s¹dAð

وت في وفي االول مـن تشرين االول غيب ا
ــذيـغـيــ الـعـراقــيـ نـهـاد تـركــيـا شـيخ ا
جنـيب تــاركـاً مـســيـرة إعالمـيــة بـدأت قـبل
تـخرجه من كـليـة اإلعالم في جـامعـة بغداد
عـام  1973 تــمـيــز فـيــهـا بــصـوته الــرخـيم
ــمـيــزة وقــدم خاللــهــا مــئـات وبــرامــجه ا
الـنشرات والـبرامج اإلذاعـية والتـلفزيـونية
الـدينـية والـثقـافيـة والتـراثيـة والفنـية من
وفي الـثاني بـينـهـا برنـامج (من الـذاكرة). 
ـمثل الـعراقي نزار من تـشرين االول رحل ا
الـسامرائي عن  74عـاما اثر اصابته بنوبة
قـلـبـية.وفـي الثـامن من الـشـهـر نـفـسه نعت
االوســاط الــصــحــفـــيــة االعالمي الــعــراقي
ونـقــيب الـصـحــفـيـ الــعـراقـيــ الـسـابق

عبدالله الالمي. 
ــوت في الــثــامن مـن الــشــهـر كــمــا غــيب ا
ـوسيـقـار االيراني مـحـمد رضـا شجـريان ا
عن  80 عـاما اثـر اصابـته بسـرطان الـكلى.
صرية في الـ 14 وفـقدت االوساط الـفنيـة ا
مـثل محمـود ياس 79 من تـشرين االول ا

عاما.
w½U¦ « s¹dAð 

وت وفي الـثاني من تـشرين الـثاني غـيب ا
ــصــمم الـصــحـفي الـفــنـان الــتــشـكــيـلي وا
الـعراقي سلمان داوود الشهد  ,بعد معاناة

رض والغربة . من أالم ا
ــوت في الـ  19من الـــشـــهــر  كـــمــا غـــيب ا
ـصور الـفوتـوغرافي الـعراقي  جـبار فرج ا
ـرض.كما فـقدت االوساط بـعد معـاناة مع ا
ـيـة في الـ  25مـن تشـرين الـريـاضــيـة الـعـا
الــثـــاني العـب كــرة الـــقـــدم األرجــنـــتـــيــني

ماردونا عن  60 عاما اثر نوبة قلبية.
‰Ëô« Êu½U

وقــبــيل خــتــام الــعــام وحتــديـدا فـي شــهـر
ــوت  في الــثــاني من كــانــون االول غــيب ا
الـشــهـر الــشــاعـر والــنـاقــد الـعــراقي طـراد
رض والراحل الـكبيسـي  بعد معـاناة مع ا
من مـــوالــيــد عــام  1937 كـــمــا غــيب
ـــوت في الـــســابـع من كـــانــون ا
ـمثلة العـراقية  فائزة االول ا
جــاسم عن  55عــامــا بــعــد
مـــــعــــــانـــــاة مـع مـــــرض

السرطان.

2020 وهـو كـاتب ومتـرجم أردني.. ولد في
ــديـر ـؤسّس وا عــمّـان عـام   1948 وهــو ا
الـعـام لـدار أزمــنـة لـلـنـشـر صـدرت له عـدة
ـــا فــيـــهـــا الـــروايـــات والــقـــصص كــتـب 
الـــقـــصـــيـــرة. من  أشـــهـــر روايـــاته (أرض
الـيمبوس) التي ترشحت للـقائمة القصيرة
ـيـة لـلــروايـة الـعـربـيـة عـام لـلـجـائــزة الـعـا

 2008في دورتها االولى.
وشـهد الـشهـر نفسه في الـ  27 مـنه رحيل
الــشـاعــر الـعـراقـي صـبــاح الـهاللي عن 51
ـرض.وفي الــيـوم عــامـا اثــر مـعــانـاة مـع ا
ـطــربــة الــعــراقــيـة احالم الــتـالـي رحـلـت ا

وهبي عن 82عاما.
»«

ــصــري ــمــثل ا ـــوت ا وفي  12اب غــيب ا
سـناء شافع عن  77عـاما بعد ازمـة صحية
مـثلة وفي الـ  14من الـشهـر نفسه رحـلت ا
بعـد مسيرة ـصرية شـويكار عن  82عـاما ا

فنية غنية باالعمال اخلالدة في الذاكرة.
‰uK¹«

ــمــثــلــة وفي الــســابع مـن ايــلــول رحــلت ا
ــصـريــة عــايـدة كــامل عن  88عــامــا.كــمـا ا
صــدمت االوســاط الــريــاضــيــة الــعــراقــيــة
وعــشـاق الــريــاضــيــة بــغـيــاب شــخــصــيـة
ريـاضية اخرى بـسبب كورونا  حيث رحل
ـدرب والعب الـكـرة القـدم نـاظم شـاكر في ا
الـ  11من ايـلـول اثـر مـضـاعـفـات فـايـروس
ـوت في الـيـوم نـفسه كـورونـا. كـمـا غـيب ا
ـوسـيقي الـعراقي يـحيى ادريس الـباحث ا
عن  75عـامـا. وفي الـ  17من الـشـهـر نـفسه
رحل الـشاعـر العراقي عـادل محسن عن 60
رض.وفي الـ  23من عـاما بعد معاناة مع ا
ـعـمــاري الـعـراقي ـهـنــدس ا ايـلــول رحل ا
ـغتـرب شـامل كبـة وهو  مـؤسس كالـيري ا
عـ لـلـفــنـون الـتـشـكـيـلــيـة كـمـا انه مـؤلف
وبـاحث في الـعـمـارة والـفنـون الـرافـديـنـية
مــولــود في بــغــداد عـأم  ..1941أثــر مـرض
ـهـله طـويال في مـقـر إقـامـته مـفـاجيء لـم 
ــتــحـدة بـواليــة فــريــجـيــنــيـا بــالــواليـات ا
االمـريــكــيـة.  كــمــا نـعت االوســاط الــفـنــيـة

ـــــصــــــريـــــة في ا
الـ 27 مــــــن
ايــــــلــــــول

{ كاليفورنيا  –وكاالت - تفوّقت جنمة تلفزيون الواقع
كايلي جينر على النجم كانيي ويست زوج جنمة تلفزيون
الواقع كيم كارداشيان بتصدرها قائمة مجلة فوربس

السنوية للشخصيات األعلى حتقيقاً لإليرادات لعام 2020
بعد أن تمكنت من حصد  590 مليون دوالر أمريكي خالل
هذا العام. وأشارت اجمللة إلى أن معظم إيرادات كايلي

ائة من شركتها كايلي جاءت من بيع  51في ا
رتبة ستحضرات التجميل.وجاء كانيي ويست في ا

الثانية وحصل على  170 مليون دوالر أمريكي وإرتفعت
ثروته إلى  1.3مليار دوالر أمريكي بعد إيراداته لهذا

العام.في ح حلّ العب التنس السويسري روجر فيدرر
رتبة الثالثة وبلغت إيراداته لهذا العام  3.106 مليون في ا

دوالر أمريكي.كما حل العب كرة القدم البرتغالي
رتبة الرابعة بعد حتقيقه إيرادات كريستيانو رونالد في ا

تبلغ  105مالي دوالر أمريكي والالعب األرجنتيني
رتبة اخلامسة بإيرادات تبلغ 104 ليونيل ميسي حل في ا

مالي دوالر أمريكي.
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مجموعة من الكلمات
كن كتـابتها الـتي 
أفقيـا ورأسيا في
ذات الــــــــــوقـت
وهــو مـايــظــهـر
من خالل كـتـابـة
مـرادفات ومعاني

الكلمات اآلتية:
 1-العملة الروسية

 2-الزام
 3-من انواع السمك

 4-فط
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ـــتـــحـــدة ـــمـــلـــكــــة ا زار ســـفـــيــــرا
الــبـريـطــانـيــة في بـغــداد سـتــيـفـان
هـيـكي في الـثـاني عـشـر من الـشـهر
اجلــاري مــقــر جــمــعـيــة الــفــنــانـ
التـشكـيلـي الـعراقـي مع عدد من

ستشار موظفي السفارة و بـرفقة ا
الــثـقــافي في رئــاســة اجلـمــهــوريـة
مـيــسـون الـدمـلــوجي واسـتـقــبـلـهم
رئيس اجلمعية الفنان قاسم سبتي

واعضاء الهيئة االدارية. 
واطـلع الـوفـد عـلى األعـمـال الـفـنـية

في القاعة الكـبرى وابدوا اعجابهم
سـتوى الـفـني والثـقافي لـلفـنان بـا
العراقي وأشـاد السفيـر البريطاني
الــذي يـــزور مــعــارض وفــعــالــيــات
ـناسـبات بـتنوع اجلـمعـية في كل ا
ــواضــيع االســالــيــبب واخــتــيــار ا
وطرحها بطريقة معاصرة وفن راقٍ
 ومن جــانــبه قــدم ســبــتي شــرحـا
ــعــانــاة الــفــنــان الــعــراقي وافــيــا 
واصـــراره عــلى مـــواكــبــة الـــتــقــدم
وتــقــد األفــضل في الــفــنــون رغم
ـــر به الـــوطن من مـــشــاكل من مــا
جــهـــة والــفـــنــان مـن جــهـــة أخــرى
مشيرا الى (ظروف جائحة كورونا
الـــتـي أدت الى تـــقــــويض وإلـــغـــاء
العـديد من نشـاطات اجلمعـية التي

تقام كل عام).
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تـــســتـــعــد كل مـن الــفــنـــانــة سالف
ـغنـيـة لـينـدا بـيـطار فـواخـرجي وا
يالد لـطـرح أغـنيـة خـاصة بـعـيـد ا
ستصوّر قريباً عـلى طريقة الفيديو
كـلـيب.واألغـنـيـة اجلـديـدة اخلـاصـة
يـالد من إخراج بـاحـتـفـالـيـة عـيـد ا
مـــجــد درويش وإنـــتــاج كــنـــيــســة
الالتــــ في الــــعــــاصــــمـــة دمــــشق
.ونشرت فواخرجي مجموعة صور
عـــلى انــســتـــغــرام مع الـــفــريق في

اســتــوديــو حــازم جــبــور حــيث 
تـــــســــجــــيـل األغــــنـــــيــــة وعـــــلّــــقت
يـالد قرّب ومفـاجأة حلوة علـيها(ا
منتمـنى حتبوها).يـشارك في كتابة
كـلـمـات األغـنـيـة كل من سـام الـعـبد
الـله الــذي كـتب مــاسـتـؤديه لــيـنـدا
بــيــطـار بــيــنــمــا ألّف رامي كــوسـا

ـــــقـــــطع اخلـــــاص بــــــسالف ا
فــــواخــــرجـي. ويــــعــــد هـــذا
التـعاون األول الـذي يجمع
فـواخــرجي وبـيـطـار وهـو
التـجربـة الغـنائيـة الثـانية
لــفـواخـرجي بعـد غـنـائـها
في مــــــســــــلـــــسـل (شـــــارع
شـــيــكـــاغــو) الــذي لـــعــبت
بطولته بشخصية ميرامار.
يــأتي ذلك بـــعــد أن أطــلــقت
لـيـنـدا بيـطـار مـؤخراً أغـنـية

ــأخـــوذة من (أخـــفي الـــهـــوى) ا
قـصــائـد ابن الــفـارض أحــد أشـهـر
ـتــصـوفـ وصـورتـهـا الـشـعـراء ا
عـلى طريـقـة فيـديو كـلـيب في قلـعة
احلـــصـن في حـــمـص حـــيث تـــعـــد
األغـنـيـة جـزءاً من مــشـروع بـيـطـار

إلحياء التراث السوري الصوفي.
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السفير البريطاني في قاعة جمعية التشكيلي
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لـعــنت فـيــهـا الــسـنـوات
ـاضـيـة).وكـتبـت نادين ا

عـلى حسابها اخلاص على
مــــــــــوقـع الــــــــــتــــــــــواصل
االجـتمـاعي (اتعـلمت حب
كل ســـنـــة مـــرقت قـــبل الـ
2020 وانـــــدمت عـــــلى كل
مـرة لــعـنت فـيـهــا الـسـنـ

الـلي قبل شو عبالي احتفل
بسنة لورا مش سنة لقدام).
وسـافـرت جنـيم مـؤخـرا إلى
دبي إذ قـامت بعـدة مشاريع
جـديدة فنـية منهـا جلسة
تـــصــويـــر وكــان هــذا
الـنـشـاط االول فـنـيـا
بــعــد ان تــعــرضت
لــــــــــألذى فــــــــــي
انـــــــفـــــــجــــــار

بيروت.



Î«œÒb−  wÝUO « —UM¹b «

Âö « b³Ž #U

fatihabdulsalam@hotmail.com

włUH)« b Uš

Austria 20 SCH. Belgium        1.5 , Cyprus 0.5 CY . Czech Republic 45 Czk. Denmark 10Krd. Finland10K . France       1.5,Germany        1.5, Greece 400DR  Poland        1.5, Italy
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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

في سـطـور سابـقـة هـنـا قـبل ثالثـة أيـام  أطـلـقت مـصـطلح
الدينار السياسي على العملة العراقية في اطار ارتباطها
حـتـى االن بـالــرعــايــة االمـريــكــيـة مـن خالل خـيــمــة الــبـنك
الفيدرالي بواشنطن. لكن اآلتي في السياسة االمريكية مع
الـرئــيس اجلـديــد غـيــر مـعــلـوم بل غــيـر مــحـسـوم لــصـالح
امتيـازات االفضلـية التي اعـتاد علـيها الـعراق اذا اجتهت
تحدة وايران االوضاع الى تصعيـد متوقع ب الواليـات ا
ذلك انّ االحالم االيـرانــيـة  التــزال قـويــة في  تـصــريـحـات

سؤول  بعض ا
في طهران حول انّ واشنـطن ستعتذر وتـرفع العقوبات مع
عودتها لالتـفاق النـووي بل ذهب سفيـر ايراني الى القول
ـوافـقـة ايران عـلى أن تـدفع امـريـكا لـلـتـعـويـضـات شـرطـاً 

قبول عودتها الى االتفاق النووي .
بناء التصـورات السياسـية على انّ  الرئـيس جو بايدن هو
نسـخة من الـرئيس االسـبق باراك اوبـاما هو قـصور  بل
ـتـغـيـرات الــسـيـاسـيـة هي الـتي تـصـنع جـهل في فـهم ان ا
الـســيـاســة غـالــبـاً ولــيس االنــتـمــاء لـلــحـزب ذاته والــعـمل
السـابق في موقع قـريب من اوبـاما . بل انّ أوبـاما لـو عاد
ـنـصب اليـوم فـلن يـسـتـطـيع أن يـسـيـر عـلى مـا سار الى ا
عـليه فـي سنـواته الـتـعـيـسـة التـي سمح فـيـهـا لـلـتـطرف من
ـتنـاقـضة في الـعـراق وسوريـا بـالتـمدد انواعه اخملـتـلفـة وا

واالنتشار والرسوخ.
أعـود لـلــديـنـار الـعــراقي فـهـو ســيـحـتل عــنـوان الـصـدارة
ـــا تــبـــقى من الـــوضع احلـــكــومـي احلــالي الــســـيـــاســيـــة 
واحلكـومـة التـالـيـة بسـبب رسـوخ فـكرة الـهـروب الى امام
ــنـاصب الـيــوم إذ يـخـطـر في في ذهـنـيــة اجلـالـسـ في ا
بالهم أي شيء إال رفع قيمة الدينـار العراقي ليكون دينارا
مقـابل دوالر مـثالً وهـو اجنـاز ال تتـوافـر امـكـانيـة حتـقـيقه
في ظل سيـاسات اقتـصاديـة مخـترقة  بـتراكـمات الـفساد
فـضالً عن تـصـرفـات اداريـة مـنـفـلـتـة وتـرقـيـعـيـة وال اقـول
سيـاسـات ألنهـا كـلـمة اليـوجـد ما يـقـابـلهـا من صـورة على

أرض الواقع .
أسـهل شيء بل خـيــار الـعـاجـزين هــو الـتـنـكــيل بـالـديـنـار

العراقي.

ــؤســســات الــعــراقــيــة  والــروتـ احلــديث عن الــدوائــر وا
القـاتل يسـيل له اللـعاب ويـندى له اجلـب في نـفس الوقت
ـوضـوع لـيس غـريـبا عـلى الـعـراقـيـ ولكن ال وبات هـذا ا
يعـني بـأنه لم يـترك مـرارة قـاسيـة جـدا في قـلوب ومـشـاعر
النـاس جمـيـعا وصـار حديـثـهم اليـومي في كل مـجالـسهم
ـدمر بـسـبب األداء اخملـتـلـفة وكـل مـواطن تـعـرض لـلظـلـم ا
األرعن والـغـبي والـغــيـر مـدروس لـغـالـبــيـة مـوظـفـ دوائـر
العـراق الذين جـاءت بهـم األحزاب وهم يـفتـقرون الى أدنى
شهادة خاصة إذا كان هذا األداء تسبب بقطع راتب لفرد
مـا أو عـدم شـمـوله بــالـتـقـاعـد مـثال لــسـبب مـا أو تـأخـيـر
ترفـيعه الوظـيفي وعـدم احتـساب مـستـحقـات ماليـه له بذمة
الـدولـة أو تـأخـيـر اعـتـراف ملـكـيـة عـقـار مـعـ وحـتى في
ا جنـد التـكيـيف الـقانـوني لتـهـمة مـعيـنة أروقة الـقضـاء طـا
مـخـالـفـا قـانـونـا لـتـلك الـتــهـمـة عـلـمـا إن لم يـكن الـتـكـيـيف
القـانوني صـحيـحا لـلتـهـمة يـؤدي بالـنتـيجـة الى تغـييـر مدة
ة وال احلكم رغم ان هـناك قـاعدة قـانونـية مـفادهـا  ال جر

عقوبة إال بنص .
ا  وناهيك عن دائرة تنفيذ كربالء التي مـحور مقالنا عنها 
نـشـاهــده ونـسـمــعه عـنــهـا من فـوضـى عـارمـة تــفـتك بـروح
راجع وأعـصابه وسرقـة وقته وبالتـالي يخرج من واطن ا ا
الدائرة بخفي حن وقهر وأن حيث إن الذي يدخل الى
دائرة تـنفـيذ كـربالء يكـره احليـاة تمـاما سـواء كان مـواطنا
فـرطة عاديـا أو محـامي ويـطول احلـديث عن العـشـوائيـة ا
وظفـ مثال في األداء الوظـيفي نـستـطيع الـقول لـغالـبيـة ا
ـديـنـ من حـيث االزدواجـيـة في إصـدار الـقـرارات بـحق ا
ـادية والتقارب فـي مبلغ الدين لكن التساوي باإلمـكانيات ا
الـقـرار يـصــدر غـيـر عـادل حــيث يـفـرض عـلـى مـدين مـبـلغ
ـدين اآلخر وهذا إجـحاف مقيت التسـديد أقل بكـثير من ا
والطـامـة الـكـبرى هـي إن كل األضابـيـر الـتي حتـفظ حـقوق
الدائن محشورة في غرفة بـائسة تفتقر الى أبسط شروط
احلفظ من األرضة والتآكل  وجتري آلية العمل حيث يأتي
الـدائن بـطـلب إضـبـارته لـغرض اسـتـالمهـا ومن ثـم يـستـلم
حـقــوقه من احملــاسب بـعــد أن يـعــطي رقم اإلضــبـارة الى
ــكـــلف بـــجــلـــبــهـــا هــذا فـي حــالـــة إذا  تــواضع ــوظـف ا ا
ـراجع خـاصـة وإن ـواطـن ا واسـتـجـاب له واســتـمع الى ا
ــوظف االصــوات تـــزدحم في وقـت واحــد وهي تـــتــوسـل 
األضـابــيــر جلــلب أضــابـيــرهم وهــذا يــؤدي الى احملــابـاة
والـرشــوة والـشــكـلــيـات في الــوقت الــذي أغـلب مــراجـعي
دائرة التـنفيذ مـن النساء الـالئي كل شهر يـراجعن التـنفيذ
الستالم حـقـوقـهن التي أقـرتـهـا احملاكم اخملـتـصـة لهن من
ـؤجل اللـذان في ذمـة األزواج وهنـا ايـضا هـر ا نفـقـة أو ا
ـا تؤثر عـلى أداء عمل مـوظف شبـوهة  تكثـر العالقـات ا
التنفـيذ بشـكل نظيف ونـزيه هذه االضابـير احملفـوظة بهذه
تـخلـفة هي ذاتهـا محفـوظة باحلـاسبات الطريـقة الرديـئة وا
ـاذا هـذا اإلجراء الـعشـوائي الذي اخلاصـة بالـدائرة إذن 

ا يسلبه حقه تماما. واطن ور ينهك ا
وهنـا لو أردنـا نقـارن ماضي الـعراق بـحاضـر دول اجلوار
وليس أبـعـد من ذلك وهو الـبـلد الـوحـيد في الـعـالم تـقريـبا
الـذي ماضـيـه أجمـل وأرقى وأبـهى من حـاضـره فـقـد كان
العـراق يـساعـد دول اخلـليج وفي مـقـدمتـهم دولـة اإلمارات
الــتي كـــان يــســاعـــدهــا الــعـــراق في حتــســـ أوضــاعــهــا
االقتصـادية والتـربويـة في ستيـنات الـقرن العـشرين وكان
ـلـكي في يـسـتـقـبل االوربـيـ لـطـلـب الـلـجـوء إبـان احلـكم ا
الـعـراق كــمـا سـاعــد دولـة مـالـيــزيـا ودعم اقـتــصـادهـا في
ـسـار سـاعـد ودعم ثـمـانـيـنـات الـقـرن الـعـشـرين وبـنـفس ا
اقـتــصـاد دولــة االردن وغـيــرهـا من الــدول وكـان الــديـنـار
العـراقي يعـادل مـثقـاال ونصف من الـذهب في الـسبـعيـنات
سـنا مـا وصلت اليه تـلك الدول من الـتطور والثمـانيـنات و
والـــتـــفـــوق فـي كل اجملـــاالت االقـــتـــصــــاديـــة والـــعـــلـــمـــيـــة
واالســتــثــمــاريــة وآخــر الــتــطـورات الــتـي شــهــدتــهــا دولـة
نصة اإللكترونية حيث يجلس تحدة مثال هي ا اإلمارات ا
نـصة ويستـخرج بنفـسه أي وثيقة يـحتاجها واطن أمام ا ا
مثل بطاقة اجلنسـية أو اجلواز باعتباره وثـيقة دولية مهمة
وحتويل ملكية العقارات من جراء عمليات البيع والشراء.
ـاذا حـاضـر العـراق صـار أسوأ من والسـؤال الـدامي هو 
كل الدول واجملـتـمـعات الـبـدائـية? حـتى وصل الـتـخلف الى
إن دوائـر الـتــنـفـيــذ في الـعــراق عـمـومــا تـفـتــقـر الى أبـسط
الـوســائل الــتي من شــأنـهــا تــؤدي خـدمــة مـتــواضــعـة الى
راجع عـندمـا يـراجعـها ويـغادرهـا وهـو يشـعر بـفخـر ولو ا
بـحـجم شـربـة طـاس مـاء في صـيف الهب اجلـواب اصـبح
دبلج الذي يرتكز واضحا لكل عراقي شريف السيناريو ا
نـظومة العلمية على محوري أساسيـ وهما أوال تفكيك ا
والتكـنولوجـيا واللـحمة االجتـماعيـة العراقـية وإرجاعه الى
العصور البدائية وثانيا العمل على استمرار تخلفه وعوزه
الى لـثـمـة وجـد وهـذا بـفـضل سـراق الـنـهار وبـاعـة الـوطن
بخردة نفوسهم التي طبعتـها جيفة األجنبي الذين يسمون

أنفسهم ساسة عراق اليوم.
وهنا ادعو وزارة العـدل بضرورة التـعجيل في زيارة دائرة
ـحافظة كـربالء والوقوف التنـفيذ 
على الـفوضى الـعارمة فـي أدائها
واخلـــلـل الـــكــــبــــيـــر الــــذي يــــفـــتك
واطـن ويعرقل إجناز بأضابير ا
مــــــعــــــامالتــــــهـم مـن جـــــراء األداء

الوظيفي الفاسد.
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إلى عـــطـف كـــبــيـــر عـــلـى قــول

كيكيا.
ــلك إلـتـون كـيــكـيـا أربع أتن و
حـــــامـل وأربع أخـــــرى تـــــنـــــتج
احلـليب لـكلّ مـنهـا صـغيـر. وقد
يصل اإلنتاج إلى ثالثـة ليترات
في الـيـوم الواحـد كـحـدّ أقصى
لـكـنه غـير كـاف لـتـلبـيـة الـطلب
ـــزارع الــذي يـــنــوي بــحـــسب ا
تــوسـيع مـزرعـته لــتـشـمل نـحـو
هـمّة مـئة حـمـار. غيـر أن هـذه ا
لـيـست بـالـسـهلـة بـتـاتـا في بـلد

تكاد احلمير تندثر منه.
وبـســبب الــتـصــحّــر في الـريف
والــتـمــدّد احلــضــري وحتــديث
ـــاط الـــزراعـــيــة تـــتـــراجع األ
أعـداد احلـمـيـر بـشـدّة في الـبـلد
مـــنـــذ ســـنـــوات وفـق مـــعـــهـــد

اإلحصاءات.
ويـشــكّل إنـتـاج احلـلـيب فـرصـة
حلــمـايــة هــذا الــنــوع بــحـسب
ـــــزرعـــــة . وتـــــؤوي ا ـــــربّـــــ ا
حـــيـــوانـــات تـــعـــرّضـت لـــســوء
مـعــامـلــة تـشــهـد نــدوبـهــا عـلى

عاناة التي قاستها سابقا. ا
ويقول رضى كيكيا والد إلتون
الـذي يــبـلغ من الـعـمـر  71عـامـا
نـعاجلـهـا ونعـيـد تأهـيـلهـا على

الصعيد النفسي أيضا.
كــــانت جـــيــــني وهـي حـــمـــارة
بيضاء تعاني إصابة في أذنها
ـــزرعــة عـــنـــد وصــولـــهـــا إلى ا
وكـانت النـدوب تـغطّي ظـهـرها.
ويـخـبـر إلــتـون كـانت ضــعـيـفـة
وحـزيـنـة ولم تـكـن تـريـد الـبـقاء
مع احلـــيــوانـــات األخـــرى. أمــا
اآلن فـهي تــسـرح وتـأكل جـيّـدا

وتنتج حليبا طيّبا.
 ÃËœe  ÃöŽ

ويـلــقى حـلــيب احلــمـيــر إقـبـاال
رتفع كبيـرا بالرغم من سـعره ا
عند  50يورو ( 60دوالرا تقريبا)
لـلـيـتـر الـواحــد في بـلـد بـالـكـاد
يــبـلغ مــتـوسّط األجـر الــشـهـري
فــــــــــيه  400يـــــــــورو ( 500دوالر

تقريبا).
وال يــزعم أحـد أن هــذا احلـلـيب
يحمي من اإلصابة بكوفيد-?19
ـنتـج القـريب من غـيـر أن هـذا ا
حـليـب األمّ غنّي بـالـفيـتـاميـنات
ـــغـــذّيـــات تـــقـــوّي اجلـــهـــاز و

ناعي. ا
ــيـــري إلى بـــابــر أتت كـــلـــيـــا 
لـشراء قـارورتـ صغـيـرت من
احلليـب بغيـة مساعـدة والديها
على التعـافي من مرض كوفيد-
وتـخـبـر هـذه الـطـالـبـة الـتي .19
تـــدرس الــهـــنــدســـة الــزراعـــيــة
راعيـة للبـيئة إن هـذا احلليب ا
عالج طبيعي للجهاز التنفّسي.
أمــا ريــجــيــنــا بــيــكـيــري فــهي
تـــســـتـــخــدم احلـــلـــيب اجملـــمّــد
لتصنع صابونا ومستحضرات
أخرى للـعناية بـالبشرة تـبيعها
ـزرعــة وفي صــيـدلــيـتــهـا. في ا
وهي تــؤكّــد إن اإلقــبــال تــزايــد
عـلى مـسـتـحــضـرات الـتـجـمـيل
ـضون مـزيدا هـذه ألن النـاس 
ـنـزل ويـتـسـنّى من الـوقـت في ا

لهم االعتناء ببشرتهم.
ـزرعة أبـوابـها ألطـفال وتـفتح ا
نـطقـة كي يتـنزّهـوا علـى ظهر ا
احلـمـير ويـطـعـموا احلـيـوانات

ويالمسوها.
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ــمـارســات الــنــور حتـمل في هــذه ا
اسم عـــشــيــرة أو مـــعــلّم. و أدرجت
الـيونـسـكو حـمامـات الـساونـا التي
ـمـارسات تـعـدّ جزءا ال يـتـجزّأ من ا
احلـياتـيـة للـفـنلـنـدي في قـائـمتـها

ادي للبشرية. للتراث غير ا

وتـعـزى نـشـأة هـذا الـفنّ إلى الـقـرن
الـسابع عـشر في إقـليم خـنان وسط
الـص بـتـأثيـر من األفكـار الطـاوية
والــكـــونــفــوشـــيــة ومــبـــاد الــطبّ

الصيني التقليدي.
وأبـصـرت عدّة مـدارس مـتخـصـصة

الـصحة (دورات يينغ ويانغ ووحدة
الـسـمــاء والـبـشـريـة)هـو عـبـارة عن
ـارسات جـسـدية تـقلـيـدية تـتمـيّز
بـحركـات هادئـة ودائريـة تركّـز على

ضبط النفس والتنفّس.
ـــعـــروفــة في ــمـــارســات ا وهـــذه ا
الــصــ بـ تــاي دجي تــشــوان وفي
الـغـرب بـ تاي تـشي تـشوان هي فنّ
قــتــالي داخــلي قــائم عــلـى حــركـات
رونة بـطيئة ولـيّنة هـدفها تعـزيز ا

خالفا للفنون القتالية اخلارجية.
وهي واسـعــة االنـتـشـار في الـصـ
حيث من السائد رؤية رجال ونساء
من األعــمــار كــافــة يــؤدّون حــركـات
ـتـنـزّهات بـطـيـئـة ومضـبـوطـة في ا
حـفــاظــا عــلى الــلـيــاقــة الــنـفــســيـة

والبدنية.

{ بـاريس- هـلسـنـكي- روما -(أ ف
ب)  –أدرج فنّ تــاي تــشـي تــشـوان
وهـو فنّ قــتـالي هـاد يـنــتـقل عـبـر
األجــيــال فـي الــصــ مـــنــذ الــقــرن
الــسـابع عــشـر فـي قـائــمـة الــتـراث

ادي لليونسكو. الثقافي غير ا
لفّ الذي قـدّمته الص ّ قـبول ا و
في هـــذا الــصــدد خالل االجـــتــمــاع
الـــوزاري الـــدولي اخلـــامس عـــشــر
الـذي الـتـأم عـبـر اإلنـتـرنت بـرئـاسة
ـشـاركـون فـيه جـامــايـكـا ويـبـحـث ا
مـنذ األربعاء في إدراج نحو أربع

عنصرا جديدا في القائمة.
وأوضــــــحت الـــــــصــــــ فـي مــــــلّف
تــرشـيــحـهــا أن تــاي تـشي تــشـوان
ـسـتوحى من الـفـلـسفـة الـصيـنـية ا
الـتـقلـيـدية ومـبـادئهـا لـلحـفـاظ على

جــيـمس بــونـد.  لـكـنّ أشـهـر أدواره
شـخصـية بـوبـا فيت الـتي اكتـسبت
شـعـبـيـة كـبـيـرة في اثـنـ من أفالم
حــرب الـــنـــجــوم هـــمـــا ذا إمــبـــايــر
سـتــرايـكس بـاك وريـتـورن أوف ذي
جـــيــــداي.  ونــــعــــاه عــــبـــر مــــواقع
الـــتـــواصل االجــــتـــمـــاعي عـــدد من
ــمــثـلــ الــذين شــاركـوا مــعه في ا
ســتــار وورز. فــعــلى تــويــتـر كــتب
مـــارك هــامــيـل الــذي أدى دور لــوك
ـي بـولـوك ســكـايـووكــر كـان جــيـر
مـثـاالً لـلـجـنـتـلـمـان اإلنـكـلـيـزي. أمـا
بــيـلي دي ويــلــيـامــز الـذي أدى دور
النــدو كــالـريــســيــان فــغـرّد بــاآلتي
الـيـوم فـقـدنـا أفـضل صـائـد جـوائـز
ي في اجملــرة …أرقــد بـسالم جــيـر

بولوك.

الـعديد من البرامج التـلفزيونية في
ســبـــعـــيـــنـــات الـــقـــرن الـــعـــشـــرين
وثـمانيناته  من بينها دكتور هو و
روبن أوف شـــــيــــروود  وكــــانت له
أدوار ثـــانــويـــة في ثالثـــة من أفالم

ــمــثل { لــنــدن-(أ ف ب)  –تــوفي ا
ي بـولـوك الـذي الـبـريــطـاني جـيـر
أدى دور صـائــد اجلـوائـز الــشـهـيـر
بـوبـا فـيت في سـلـسـلـة أفالم سـتـار
وورز عن عــــمـــر نـــاهـــز  75عـــامـــا.
مثل في مستشفى توتينغ وتـوفي ا
في جــنــوب لـــنــدن اخلــمــيس بــعــد
مـضـاعفـات صـحيـة بـعضـهـا ناجم
عن مــرض بـاركـنـســون الـذي عـانى
مـنه لـسـنوات  بـحـسب مـا جاء في
وقع مـوقعـه اإللكـتروني. وأضـاف ا
ي عــاش حــيــاة طــويــلـة أن جــيــر
وسـعـيـدة كـممـثل واشـتـهـر بأدواره
في أفالم عـدة منهـا سامر هـوليداي
وســتـار وورز وجـيـمـس بـونـد. ولـد
بـــــولـــــوك في مـــــاركـت هـــــاربــــورو
ـقاطعـة ليسيـسترشـير وظهر في

واألوبـئة ومـنها اجلـدري وهو ما
ا يحصل راهناً في العالم. يذكّر 
ــصــوّرةالـتي ـانــغــا ا أمــا قــصــة ا
ون سالير وهي اسـتنـد علـيهـا د
كـانت تُـنـشـر في أسبـوعـيـة ويـكلي
شـــونن جــامب مــا بــ  2016 إلى
فاكتسبت مزيداً من الشعبية 2020
مع اقـتباس سلسلة رسوم متحركة
مــــنـــهــــا عـــام  2019 ثـم ارتـــفــــعت
ــكــتــبــات خالل مــبــيـــعــاتــهــا في ا
الــربــيع الــفــائـت  عـنــدمــا طــلــبت
واطـن الـسلـطات الـيابـانيـة من ا
ــنع تــفـشي ــكــوث في مــنـازلــهم  ا
الـــوبـــاء. والحـــظت إيـــجـــيــمـــا في
مـؤتمر صحافي عُـقد أخيرا أن هذا
الـــعـــمل جنح بـــالـــتــالـي في جــذب
األطـفال والبالـغ على السواء إذ
كـان لديـهم الكـثيـر من الوقت خالل
اجلـائحـة وكانت قوتـهم الشـرائية

أكبر .

أصــــــــبـح صــــــــيـــــــاداً 1912-1926
لــلـشــيــاطـ بــعـدمــا ارتـكــبت هـذه
ــتــعــطــشــة لــلــدمــاء اخملــلــوقــات ا

مجزرة في حق عائلته.
يـتـنـاول الـعـمل الرحـلـة االبـتـدائـية
لـلــبـطل وهـو مـوضـوع مـتـكـرر في
ـصورة الـيابـانية أفالم الـقصص ا
تـحركـة للمـراهق انـغا ا صـور ا

ويـركّز على القيم اإليجابية كاحلب
األخـوي والـصـداقـة وكـفـاح اخلـيـر
ضــــد الـــــشــــر وهــــو مــــزيج أثــــار
اسـتحـسان اجلـمهـور اليـاباني في

خضم اجلائحة.
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وقـــالت األســـتـــاذة احملـــاضــرة في
ــانــغــا وعــلم الــنــفس في مــجــال ا
جـامعـة دايتـو بونكـا يوكـا إيجـميا
اضي اسـتـخُـدِمت شخـصـية فـي ا
الــشـيــطـان لـتــجـســيـد شــرور غـيـر
كـاألمراض مـرئـية ومـخـيفـة للـبـشر

العام  2001 بـعدما جتاوز إيرادات
فــــيـــــلم تـــــايــــتــــانـــــيك جلـــــيــــمس
كــامـيـرون 1997 إال أن تــطـوراً أدى
إلى تــعـطـيل تـقـدّم الــفـيـلم اجلـديـد
نـــحــو صـــدارة الـــبـــوكس أوفــيس
الــــيــــابــــاني إذ أعــــيــــد الـــثـالثـــاء
احـتـساب إيـرادات سـبيـريـتد أواي
فـي ضــوء عــرضـه مــجــدداً في دور
الـسـيـنـمـا هـذا الـصـيف فـتـبيّن أن
مــــجــــمـــوعــــهــــا ارتـــفـع. وال يـــزال
سـبيريـتد أواي يحـتفظ بعرشه مع
إيـرادات تـبـلغ  31,7مـلـيـار ين 252
مـلـيـون يـورو) بـيـنـمـا سـجل فـيـلم
ـن ساليـر الـذي ال يـزال في دور د
الـعـرض  30,3مـلـيـار ين وفـق آخر
حتـــديث صـــدر اإلثــنـــ لــتـــرتــيب

إيرادات شبابيك التذاكر.
ن سـاليــــــر قـــــــصــــــة ويـــــــروي د
تـاجنيرو وهو فـتى مراهق يعيش
في الــيــابـان خالل حــقـبــة تـايــشـو

فــيــلم سـبــيــريـتــد أواي من انــتـاج
استديوهات غيبلي.

ن سـاليــر الـــذي حــقق فـــفــيـــلم د
جنـاحاً كـبيـراً في صاالت الـسيـنما
الــيـــابــانــيــة مــنـــذ بــدء عــرضه في
مــنــتــصف تـشــرين األول/أكــتــوبـر
الـفائت يـقتـرب من الرقم الـقياسي
الـذي يـحـمله الـفـيـلم الـتحـفـة الذي
تـــولى إخـــراجه هـــايــاو مـــيــازاكي

{ طــــوكـــيـــو-(أ ف ب)  –لـم تَـــحُل
جـائـحـة كـوفـيـد- 19دون مـنـافـسـة
مـحـمـومة تـشـهـدهـا اليـابـان راهـناً
تحركة ومن بـ فيلم للرسوم ا
ـتـوقع أن ينـجح بـنتـيجـتـها فـيلم ا
( ـن ساليــر (قـــاتل الـــشــيـــاطــ د
الــذي أصــبح اإلقــبـال عــلــيه أشـبه
بـــــظــــاهــــرة فـي حتــــطــــيـم الــــرقم
الـقــيـاسي لإليـرادات الـذي يـحـمـله
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كـشف مصـدر أمنـي النـقاب أنّ األجـهزة اخملـتصة
تكثف جـهودها للبحث عن عـصابة خلطف األطفال
وبيعـها في اخلارج خـاصة بعـد أن تعددت بالغات
ـواطــنــ عن اخــتـفــاء أطــفــالـهم كــمــا في مــركـز ا
إذ أختفى تسعة أطفال دكرنس محـافظة الدقهليـة 
في أقل من  3سنـوات وأوضحت أمل عبد اخلالق
جـــدة أحـــد األطــفـــال اخملـــطـــوفـــ أنه يـــوجــد 36
مخـطـوفا مـنهم  3على األقل  الـعـثور عـلـيهم في
أكياس قمامة بعد سرقة اعضائهم .ومع تفاقم تلك
الــظـاهــرة طـالب أحــمـد مـصــيـلــحي مـديــر ائـتالف
حـقوق الـطفل بـتوثـيق صورة مـيالد الطـفل بصورة
ـا يـحـدث اآلن كـما يـجب أخـذ بـصـمـة قدم أكبـر 
الــطـفل عــنــد والدته ورقـمــهــا أو بـصــمـة الــعـ أو
حتلـيل حامضه الـنووي حـتى ال يحـدث تالعب بها

ويتم خطف وبيع األطفال.
 فــيـمـا أوضـح الـلـواء مــحـمـد ربــيع مـســاعـد وزيـر
الداخـلية األسبق أن هنـاك ثالثة أنواع من األطفال
يـتم االجتــار بــهم وهم أطـفــال الـســفـاح واألطــفـال
ـسـتـشـفـيات ـتـسـولـ واألطـفال الـذين يـولـدون  ا
وتـــســرقــهـم أســر أخــرى مـــحــرومـــة من األطــفــال
وأضـاف أن ّمــصــر اآلن تـطــبق أخــذ بـصــمــة قـدم
كـمــا يـتم اســتـخـدام بــصـمـة الـطــفل عـنــد الـوالدة 
الـصوت لـلصـرف من اخلزائـن والعـ بالـسفارات
سافر باإلضـافة إلى بصمة للتـأكد من شخصيـة ا
الشفـاه وصوان األذن هذه الـبصمات تـمنع تهريب
األطفـال واالجتار بهم خاصـة أن هناك دوال تعاني

من ضعف اإلجناب لديها .
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أجازت محـكمة في سـان دييغو
لـنـاديـ لـرقص الـتـعـرّي إعادة
فــتح أبـــوابــهــمــا رغم الــزيــادة
الـكـبـيـرة الــتي تـشـهـدهـا واليـة
كــالــيــفــورنــيــا راهــنــاً في عــدد
اإلصــابـات بــفــيــروس كــورونـا
ـا حدا بـسلـطاتـها ـستـجد  ا
إلى فــرض حـــظــر صـــارم عــلى
األنـشـطـة غـيـر األسـاسـيـة. ومـا
أثـار الـدهــشـة أكـثــر في الـقـرار
األولي الـــصــادر عـن الــقـــاضي
جــــويل وولــــفل مـن احملـــكــــمـــة
العلـيا في مقـاطعة سـان دييغو
ــؤســسـات أنه اعــتــبــر أن كل ا
الـتي تـقـدم خدمـات الـطـعام في
نطقة معـفاة أيضاً من القيود ا
الصحية التي تفرضها سلطات

الوالية.
ويقـتصـر نشـاط مطـاعم الوالية
ـــــوجب في الـــــوقت الـــــراهن 
الـقرارات الـرسمـية عـلى توفـير
الــطـلـبـيـات اخلـارجـيـة من دون
إمـــكـــان مــــكـــوث الـــزبــــائن في
طعم حتى في الهواء الطلق. ا
ولم يعتـرض أمام محـكمة سان
ديــــيـــغـــو ســــوى نـــاديي رقص

التعري بايسرز وتشيتاه.

وطـلب الـنـاديـان السـمـاح لـهـما
ــواصــلـة أنــشــطـتــهــمــا عـلى
الــرغم من الــوبــاء مــتــعـهــدين
اتــخــاذ الــتــدابـــيــر الــوقــائــيــة
ــــنــــاســــبــــة ومـــنــــهــــا وضع ا
الــكـمـامـات وعــدم وجـود أكـثـر
سرح من راقصة واحـدة على ا

التزاما بالتباعد اجلسدي.
ورأى الــــقــــاضي فـي قـــراره أن
ؤسـسات من هـذا النـوع كما ا
ــطــاعـم تــســاهـم في حتــريك ا
روح اجملتـمع وتوفـر ألصحاب
ــوظــفــ مــقــومــات الــعــمـل وا
عـيـشـية. الـبـقـاء من النـاحـيـة ا
واعـتـبـر أن الـسـلـطـات لم تـقـدّم
ـؤسـسـات دلـيالً عـلى أن هـذه ا
تـشـكّل أي خـطـر في مـا يـتـعـلق
بانـتقـال عدوى كـوفيـد أو على
كــــونـــهـــا ســـاهــــمت في زيـــادة
مـعـدالت إشـغـال غـرف الـعـنـاية
ركّـزة في مسـتشـفيـات جنوب ا
كـالـيـفـورنيـا. وأعـلـنت سـلـطات
الـواليـة أنـها تـعـتـزم استـئـناف
قــرار الـــقــاضي وولــفـل فــيــمــا
ذكـرت وسـائل إعالم مـحـلـية أن
ـــطـــاعـم انـــتـــهـــزت عــــدداً من ا
الـفـرصــة إلعـادة فـتح أبــوابـهـا

اخلميس.
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{ (ألبـانيا)- (أ ف ب)  –تُنسب
مــزايــا مـــنــاعــيــة عــدّة حلــلــيب
احلـمـيـر فـي ألـبـانـيــا مـا يـزيـد
ــنــتــجــات الــطــلـب عــلى هــذه ا
ازديادا شديـدا في خضمّ األزمة
الـــصـــحـــيـــة ويـــشـــكّل فـــرصـــة
لــتــحــســ ظــروف عــيش هــذه

احليوانات.
يــتـــوافــد الــزبــائـن إلى مــزرعــة
صغيرة في جنـوب تيرانا حيث
ــضغ بــعض احلـمــيـر الــعـلف

بهدوء حتت األشجار.
عاما) ويـقول إلـتـون كيـكـيا ( 37
الذي تـرك قـبل سنـت عـمله في
زرعة الصـحافـة ليـتفـرّغ لهـذه ا
العائلية الصغيرة في بلدة بابر
إنــالــطــلـب عــلى حــلــيب األتــان
شهد ارتفاعـا شديدا خصوصا
خالل األشـهــر األخـيـرة في ظلّ
ازديـــــــاد اإلصـــــــابـــــــات الـــــــتي

تخطـــــّت  45 ألفا في ألبانيا.
وال يـزال إنـتـاج حـلـيب احلـمـير
هـامـشـيـا في هـذا البـلـد الـفـقـير
الواقع في مـنطقـة البلـقان وهو
يـقـتـصـر عـلى مـزرعـتـ فـيـهـما
بـضع عـشـرات احلـمـيـر. وتضمّ
ألــبــانــيــا نــحــو  50ألف حــمــار
وبــــغل بــــحــــسب تــــقــــديــــرات
صــحــافـــيــة. وتُــســتــخــدم هــذه
احلـيـوانات لـنـقل احلـموالت أو
جــرّ الـــعــربـــات أو الــتـــنــقّل في
الـريف حـيث يقـاسي الـقـرويون

شقّات. ا
 qL²×  —UŁb½«

وغـالــبـا مـا تـعـاني احلـمـيـر من
ســــوء مـــعــــامــــلــــة رغم أنــــهـــا
حيوانات حسّاسة جدّا بحاجة
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