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هـــدد مـــتـــقـــاعـــدون ومـــوظـــفـــون
رفـــضـــا ـــوقف   بـــتــــصـــعـــيــــد ا
قـتـرحـات احلـكومـة الـتي تـهدف
الى فـــرض ضــــريـــبـــة دخل عـــلى
الرواتب ضمن اصالحات وصفت
ـواطـنـ بـالـعـشـوائـيـة وحتـمل ا
اعبـاء سيـاسات غـير مـدروسة قد
تؤدي الى وقـوع الـكارثـة. وقـالوا
في احـــــاديث لـ (الـــــزمــــان) امس
(نرفض مقـترحات احلـكومة التي
حتـمل شرائـح متـوسـطـة وفـقـيرة
في اجملــتـمع اعــبـاء الــسـيــاسـات
دروسـة وتقـوم على اثـرها غيـر ا
بــأجـــراء اصالحـــات عــشـــوائــيــة
ــــوظف يــــكــــون ضـــحــــيــــتــــهـــا ا
ـتــقــاعـد) مـؤكــدين ان (هــنـاك وا
ـعـاجلـات واحلـلـول الـكـثـيـر من ا
ـكن لـلـحـكـومـة ان تـشـرع بـهـا 
لـكن يـبـدو ان الـقـائـمـ عـلى ذلك
واطن وشل يحاولون االضرار با
حــركــة االقــتــصــاد في الــبالد من
خالل استقـطاع جزء من الرواتب
ورفع قـيـمـة الـدوالر امـام الـديـنار
الــــذي ســــيــــؤدي الـى الــــكــــارثـــة
االقــــــتــــــصــــــاديـــــة) مــــــهــــــددين
ـفـتـوح احـتـجـاجا بـ(االعـتصـام ا
س رواتب عـــلى اي تـــوجه قـــد 
هـذه الـشـرائح الــتي لـيس لـديـهـا
قـــوت اخــر لــتـــغــطـــيــة تــكـــالــيف
عـيـشـة الصـعـبـة في ظل ضعف ا
احلــركـة االقــتــصــاديـة فـي الـبالد

فكـيف نـسـتـقـطع رواتـبهم مـنهـم 
كـمـا سـرب من جـداول اسـتـقـطاع
ــــوازنـــة) وأضـــافت ان ضــــمن ا
(الــلـجــنــة ســتـعــمل عــلى تــقــلـيل
ـوظـف االستـقـطـاعات بـرواتب ا
ـفتـرض وصولـها الى ـوازنة ا با
ــقـبل) ومـضت ـان األحـد ا الـبــر
الى الـــقــول انـــهــا (تـــدعم وجــود
ضــريـــبــة دخل من الـــرواتب لــكن
األمــــر يـــجب ان يــــكـــون بــــشـــكل
تــــدريــــجي ولــــيس مــــفـــاجــــئـــاً)
واشـارت الى ان (قــرار تـخــفـيض
ســــعـــر صـــرف الــــديـــنــــار ســـبب
تـداعــيـات كـثــيـرة والســيـمـا ذوي
الدخل احملدود) مؤكـدة (إننا في
حتـــالف ســــائـــرون نـــعـــمل عـــلى
اتــــخـــاذ االجــــراءات الالزمــــة مع
شــركــائــنــا عــبــر تــعــديل قــانــون
ــــنـــاقالت) ـــوازنــــة بـــاجـــراء ا ا

ولــفــتت الــتــمـيــمي الـى (ضـرورة
إجراءات مضـاعفة رواتب وأعداد
ـــــشـــــمــــــولـــــ بـــــالــــــرعـــــايـــــة ا
االجـــتــمـــاعـــيه). بـــدورهــا  دعت
الـنـائــبـة نـهـلــة حـمـد الـراوي الى
إخـــراج الـــفـــضـــائـــيـــ بـــدال من
. ـــوظـــفــ اســـتـــقـــطـــاع رواتب ا
وذكـرت الـراوي في تـغـريـدة عـلى
تـــــويـــــتـــــر انه (بـــــدآل مـن ذهــــاب
احلــكــومــة الـى االســتــقــطــاع من
وظـفـ وفـرض ضرائب رواتب ا
عــلــيــهــا من الــواجب عــلــيــهـا ان
تعـمل لـفرض سـلـطة الـقـانون في
ـــنـــافـــذ احلـــدوديـــة وتـــعـــظـــيم ا
االيردات الـغـير نـفطـيـة ومعـاجلة
ـــالي فـي الـــقـــطـــاعـــات الـــهــــدر ا
احلــكــومــيــة) واضــافت ان (دعم
ــشـــاريع االســـتــثــمـــاريــة ودعم ا
ـشـاريع الـزراعـيـة والـصـنـاعـيـة ا

ـوظـف لن وان تقـلـيص رواتب ا
ـــا احلل هــو يـــجــدي نـــفــعـــاً وا
ـوارد تـعــظـيم ايــرادات الـدولــة 
أخـرى غـيـر نــفـطـيـة) مـطـالـبـة بـ
(اخراج الفـضائ من كل وزارات
الدولـة ومحـاربة الـفسـاد لتـجاوز
ر بـها االزمة االقـتصـادية الـتي 
ي والسـفير البلـد). ورأى االكاد
الـــســـابق جـــواد الـــهــنـــداوي انه
اليــجـــوز جملــلـس الــوزراء فــرض
استـقطـاعات ضريـبة الـدخل على
ـــــتــــــقـــــاعـــــديـن ألن ذلك رواتـب ا
مـخـالف لـقـانـون  ضـريـبة الـدخل
ـرقم  113 لـســنـة 1982. وقـال ا
الهنداوي في بيان تلقته (الزمان)
ــادة 7 امس ان (الــبـــنــد  6 من ا
في الــفــصل الــرابع من الــقــانـون
يــعـفــو من الــضــريـبــة مــدخـوالت
زراع الدخل الزراعي الناجت من ا
نتوجات ومربي احليوانات من ا
ا في ذلك النباتـية واحليـوانية 
تـربــيــة احلـيــوانــات وكـذلك دخل
الـــعــــقـــار اخلـــاضـع الى قـــانـــون
ضـريــبــة الـعــقــار ودخل االوقـاف
ـعـتـرف بـهـا ـعـابـد الـديــنـيـة ا وا
قــانــونـاَ) مــضــيــفــا  (واجلــهـات
ـؤسـسة اخلـيـريـة والـتـهـذيـبـيـة ا
للـنـفع الـعـام إن لم يـكن ذلك ناجت
عن صـــنـــعــة او مـــهـــنـــة او عــمل
جتــاري  اضـــافـــة الـى الـــرواتب
واخملـــصــصـــات الــتي تـــدفــعـــهــا
ـوظـفـيـهـا ـمـثـلـيـات االجــنـبـيـة  ا
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــ ومـــدخـــوالت

ــتـقــاعــدين أو عــيــالـهـم اخلـلف ا
الــنـاجتــة عن الــراتب الــتـقــاعـدي
ــكــافــأة الـتــقــاعــديــة ونــهــايـة وا
اخلــــــــدمـــــــة ورواتـب االجـــــــازات
االعـتـيـادية) ولفت الى انه (وفي
ضـــــوء ذلك اليـــــخـــــضع الـــــراتب
الــتــقــاعــدي الى ضــريــبـة الــدخل
واليـجـوز فـرضـهـا إطالقـا). فـيـمـا
اعربت اجلمعيـة العراقيـة للعلوم
الـسيـاسـيـة بـقلق بـالغ عن قـلـقـها
ـــتــغـــيـــرات الـــســيـــاســـيــة اثـــر ا
واالجتـماعـيـة واالقتـصاديـة التي
يشهدها العراق . ودعت اجلمعية
في بـيـان تـلـقتـهـى (الزمـان) امس
(تدعـو احلكـومة الى االخـذ بنـظر
االعـتبـار الـتـحـديـات التـي تواجه
ابــــنــــاء شـــعــــبــــنـــا وال ســــيــــمـــا
تـرتـبة التـداعـيات االجـتـماعـيـة ا
على االجراءات االقـتصـادية التي
أقـدمت علـيـهـا سـياسـة احلـكـومة
في مـعــاجلـة االزمـة االقــتـصـاديـة
التي تـواجه العـراق). في غضون
ذلك  قـــررت مـــحــكـــمـــة حتــقـــيق
الـرصـافــة اخملـتـصـة بــالـنـظـر في
قـضـايـا الــنـزاهـة وغـسل االمـوال
ــة االقـتــصــاديــة اتــخـاذ واجلــر
االجراءات الـقانـونـية بـحق ثالثة
عشر مصرفـا عن مخالفات دخول
مزاد العـملـة دون تقـد تصاريح
كـمــركـيـة تــؤيـد دخـول الــبـضـائع
والـتــحــاسب الـضــريــبي ووجـود
شــبـهــات تــزويـر وثــائق تــتــعـلق

بذلك.

الـعــامـة لــلـمــنـافـذ احلــدوديـة عن
اتـــخــاذ اإلجـــراءات االحــتـــرازيــة
ــــواجــــهـــة جــــائــــحـــة كــــورونـــا
واستـمـرار احلـركة الـتـجـارية في
ـنـافـذ كـافـة. واكـدت الـهيـئـة في ا
بــيــان تــلــقــته (الــزمــان) امس ان
قـررات جلـسة نـافذ مـلـتزمـة  (ا
ـتضـمنـة اتخاذ مجـلس الوزراء ا
اإلجــراءات االحــتـرازيــة الــفــنــيـة
ـــواجــهـــة الـــساللــة والـــطـــبــيـــة 
اجلـديـدة من وبـاء كورونـا). وفي
كـــــردســـــتـــــان  اتـــــخــــذت وزارة
الــداخــلــيـــة في إالقــلــيم اجــرءات
ـنافذ واطـن عـبر ا نع سـفر ا
احلدودية إلـى بريطـانيـا وجنوب
ـارك افـريـقــيـا وأسـتـرالــيـا والـد
وهـــولـــنــدا وبـــلـــجــيـــكـــا وإيــران
والـــــيــــابـــــان. وجــــاء فـي بــــيــــان
الداخلية تـلقته (الزمان) امس إن
(إالقــلــيم ســيـــقــوم بــغــلق كل من
مــنــفــذ حــاج عــمــران وبــاشــمـاخ
وبــــرويـــزخـــان أمــــام الـــســـيـــاح
والـــتــــبـــادل الـــتـــجـــاري حـــسب
اإلجراءات التي  اتخاذها بهذا

الصدد).

مـن الـــســـابـــعـــة مـــســـاءً لـــغـــايــةً
الــســادســة صــبــاحــاً ابــتــداءً من
ــــــدة ـــــــاضـي و اخلـــــــمـــــــيـس ا
). واعــلــنـت الــهــيــئــة أســبـــوعــ

جـديـدة من فــايـروس كـورونـا في
عــــدد مـن الــــدول) .واضــــاف ان
ـرافق االجـتــمـاعـيـة (قـرار غـلـق ا
طاعم وغيرها سيكون والت وا ا

ـــــــــــــــرافـق ـــــــــــــــاضـي إغــالق ا ا
ـنـافـذ احلـدودية االجـتـمـاعـيـة وا
ـدة أســبــوعـ كــإجـراء الــبـريــة 
احـــتـــرازي بـــعـــد ظــهـــور سـاللــة

صادرة عن األمانة العامة جمللس
الـوزراء اطـلـعت عـلـيـهـا (الـزمان)
امس إن (مجـلس الوزراء قرر في
جــلـــســته االعــتــيـــاديــة الــثالثــاء

الـوضع االقــتـصــادي في الـبالد .
وقـال احلــلـفي في تــصـريح امس
انه (ال زال رأينا ثابتا على فرض
طـاعم حـظـر الـتـجوال الن غـلـق ا
من دون حـــظــر ســـيــكـــون اجــراء
ضعيـفا في ضـبط ساللة سـريعة
االنـــــتـــــشـــــار وال نـــــعــــــلم شـــــدة
ضـراوتــهـا) مـســتــدركـا (اذا زاد
عدد احلـاالت في لـبنـان فـسيـكون
مــشــمـوال بــحــظـر الــســفــر الـيه)
وتـابع ان (شـركـة فــايـزر سـتـنـقل
الــلـقــاح الى مــنــافـذ احملــافــظـات
ونـعــمل عــلى جتـهــيـز الــثالجـات
طـلـوبة لـتـأم الـلـقاح وحـفظه ا
مؤكدا ـطـلوب)  ونقـله بـالـشكل ا
ان (تــقـاريــر صــحـيــة كــشـفت عن
ـكـافـحـة مـسـاهـمـة عالج فـايـزر 
الساللة اجلـديدة لـكورونا). فـيما
أوضـحت األمـانـة الـعـامة جملـلس
ـــرافق الـــوزراء إن قـــرار غــــلق ا
ــطـاعم ــوالت وا االجــتــمـاعــيــة ا
وغـيــرهـا ســيـكــون من الـســابـعـة
مـسـاءً لـغـايـةً الـسـادسـة صـبـاحاً
ـــاضي ابـــتــداءً مـن اخلــمـــيس ا
.وذكــرت وثـيــقـة ـدة أســبــوعـ و
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سـجـلت وزارة الـصــحـة والـبـيـئـة
 1140 حـــالـــة اصـــابـــة مـــؤكـــدة
بفـايـروس كورونـا وشـفاء 1531
حـالــة وبــواقع وفــيـات  11حـالـة
وقف الـوبائي جديـدة. واوضح ا
الــيـــومي الـــذي اطـــلــعـت عــلـــيه
(الـــزمــان) امس ان (مـــخــتـــبــرات
الـصــحـة الــعـامـة ســجـلت 1140
حـالـة اصــابـة مـؤكــدة بـفـايـروس
كـــورونـــا) واضـــاف ان (مـــعـــدل
الـشـفـاء لـيـوم امس اجلـمـعـة بـلغ
 1531 حـالـة وبـواقع وفـيات 11
حــالــة جــديــدة). وكـشـف الــوزيـر
حـــسـن مــحـــمـــد الـــتـــمـــيـــمي عن
اسـتـعـداد وزارته الدخـال اجـهـزة
خملـتـبـرين رئـيـسـيـ في الـعـراق
لــــفـــحص الــــساللــــة اجلـــديـــدة .
بـدوره اكــد مـديــر عــام الـصــحـة
الـــــعــــامـــــة في الـــــوزارة ريــــاض
احلــلــفي عــدم حــصــول مــوافــقــة
مـجـلس الـوزراء عـلى تـوصـيـتـنـا
بـــفــرض حــظـــر الــتـــجــوال خالل
يالد ورأس السنة بسبب اعياد ا
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احتفت (الزمـان ) امس اجلمعة 
ـي طه جـزاع بــالــكـاتـب واالكـاد
وكتابه (الـص .. مخـالب التن
الــــنــــاعـــمــــة) بــــحــــفل تــــوقــــيع
بـاهـراقـامــته في مـبـنى اجلـريـدة
بـحــضـور نــخـبـة مـن االعالمـيـ
واالكادميـ وقال رئـيس حترير
(الـــزمـــان) طــبـــعـــة الـــعــراق في
مفتتح االحتفالـية (نحتفي اليوم
بـدع من مـبدعي الـعـراق الذين
اصـدروا كـتـبـا في هـذه الـظـروف
حتــــديـــــا جلــــائــــحـــــة كــــورونــــا
واالوضــــــاع االقـــــــتــــــصــــــاديــــــة
والـسـيـاسـيـة واالمـنـيـة) بـعـدهـا
حتــدث الـكــاتب حــمــدي الـعــطـار
مــقــدمـا نــبــذة عن الـكــتــاب الـذي
ـفــكـر والـبـاحث وضع مـقــدمـته ا

عبد احلسـ شعبان  وسبق ان
نشـر في (الزمـان)على حـلقات ثم
حتـدث احملــتـفى به عن مــحـتـوى
الــكــتــاب وفــصــوله  شــاكــرا كل
دعـمه وشــجـعه عــلى اجنـاز هـذا
الكتاب مـضيفا(والـشكر موصول
الى االســتـاذ ســعـد الــبـزاز الـذي
ــبــادرات يـــشــجع دائـــمــا هـــذه ا
ويــــــحـث عــــــلـى اقــــــامــــــة هــــــذه
ثم وقع االحــتـفــاالت الـثــقـافــيـة) 
جـزاع النـسـخـة االولى من كـتابه
واهـداهـا الى (الــزمـان) وبـعـدهـا
 عــــرض شــــريط مــــرئـي اعـــده
ـصـمم مـحــمـد خـلـيل الـكـاتـب وا
كـيـطـان يـسـتـعـرض ابـرز فـصول

الكتاب.
ناسبة ذاتها احتفت(الزمان) وبا
جموعة من كتابها الذين الفوا
ـــاضــيــة كـــتــبـــا في الــشـــهــور ا

بـتـقـد باقـات من الـورد لـهم مع
وهم يدالية التذكارية للجريدة  ا
قـدادي وكتابه ي كـاظم ا االكاد
(جدل االتصال - تصـدع السلطة
ي جـــلـــيل الـــرابـــعـــة ) واالكـــاد
وادي وكـتـابـه (صـراخ بال صـدى
- جتــــربــــة كــــتــــابــــة الــــعــــمـــود
الـــصـــحـــفي) والـــكـــاتب حـــســ

اجلاف وكـتابه (مواويـل وليالي)
والكاتب الصحفي طالب سعدون
وكــتــابه (نــد الـرئــيس) والــنــاقـد
شــــكـــيب كـــاظم وكــــتـــابه (وتـــلك
االيـــام) والــكـــاتب عـــكـــاب ســالم
الطاهر وكتابه (شواطئ الذاكرة)
والكـاتب والـناقـد حمـدي العـطار
وكــــتـــــابه (قــــراءات في الــــســــرد

العراقي  –زمن كورونا) .
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آثـار احلــرب عـنــهـا لــيـتــمـكن
الـنــازحـون مــنـهم مـن الـعـودة
إلـيــهـا حـامــلـ مــعـهم األمـان
واحلــــيـــاة والــــطــــمـــأنــــيــــنـــة
واالزدهـــــار وال يـــــضـــــطــــروا
لــلـــنــزوح عـــنــهـــا مــرة أخــرى
وتــــكــــون كـــــافــــة حــــقــــوقــــهم

مضمونة).
 كـــمـــا وجه رئـــيـس حـــكـــومــة
إالقــلــيم مــســرور الـبــارزاني 
ـسـيـحـيـ في الـتـهـنـئـة إلى ا
كـردســتــان والـعــراق والــعـالم
ـــيالد ــــنـــاســــبـــة أعــــيــــاد ا
سيحيون في اجمليد.ويتذكـر ا
ـناسـبة مـباد ومـعاني هذه ا
ـسيح يالد ورسـالة الـسيد ا ا
الــداعـــيــة إلى الـــسالم.وتــأتي
احــتـفــاالت هــذا الــعـام بــعــيـد
يالد اجمليد وسط فرحة غير ا
مـكــتــمـلــة بــسـبب مــا فــرضـته

كورونا

االســـتـــقـــرار والـــبـــنـــاء وجتـــاوز
لـتحـديـات جـائـحـة كـورونـا. واكد
رئيس إقلـيم كردستـان نيجـيرفان
الـــبــــارزاني تـــكــــريس اجلـــهـــود
واإلمــــكـــانــــيـــات إلعــــادة إعـــمـــار
تضررة من احلرب ضد ناطق ا ا
اإلرهــاب.جـــاء ذلك خـالل بــرقـــيــة
يالد. وقال نـاسبة عيد ا تهنئة 
الــبـارزانـي في بـرقــيــة الــتـهــنــئـة
ــــســــيح (أبــــارك ذكــــرى مــــيـالد ا
سـيحي في لألخوات واإلخوة ا
إالقـــلــيـم والـــعــراق وكـل الــعـــالم
راجيـاً لـهم عـيـداً وعـطلـة سـعـيدة
وآمـنــة. كـمــا نــأمل أن يـعــزز هـذا
الــــعــــيـــد الــــوئــــام والــــتـــعــــايش
والـــتـــســـامح وقـــبـــول اآلخـــر في
ــــنـــطــــقـــة والــــعـــالم الــــعـــراق وا
والـــبـــشــريـــة جـــمـــعــاء) مـــؤكــدا
(تكريس كل اجلهـود وإالمكانيات
ـتـضـررة ـنـاطق ا إلعـادة إعـمـار ا
من احلــرب ضـد اإلرهــاب ومــحـو

ـــيـالد. وقـــال احلـــلــــبـــوسي في ا
تغريـدة على تـويتـر (أتقـدم بوافر
ـــبـــاركـــة ألهـــلـــنـــا الـــتـــهـــانـي وا
مـــســـيـــحـــيـي الـــعـــراق والـــعـــالم
ـيالد  سائالً الله ناسـبة عيد ا
أن يــــجــــعــــلـه عــــام سالم وأمــــان
ومـحـبـة وتـسـامح وتـعـايش وأن
ينعـموا بـاالستقـرار في منـاطقهم
كشعب عراقي أصـيل يشكل جزءاً
مـهـمــاً من تـأريـخ أرض الـرافـدين
الـعـتـيـد). من جـانـبه  قدم حـسن
كر الكعبي النائب األول لرئيس
مــــجــــلس الــــنــــواب الــــتــــهــــاني
لـلـمـسـيـحـ في الـعـراق والـعـالم
ــسـيح بــحـلــول أعــيــاد الـســيــد ا
(عليه الـسالم ) وقرب حلول راس
ـيـالديـة. واعــرب  وزيـر الـســنــة ا
ـــة فــؤاد حــســ خالل اخلــارجــيّ
يالد ـنـاسـبـة أعـيـاد ا الـتـهنـئـة 
وحلول رأس السنة اجلديدة  عن
تــطـلــعه لــعــامٍ يـشــهــدُ مــزيـداً من

ان والقانون)  وهنـأ رئيس الـبر
مــحـــمــد احلـــلــبـــوسي الــتـــهــاني
ـنــاسـبــة اعـيـاد لـلــمـســيـحـيــ 

عليها اإلرهاب إال أن إرادة شعب
العـراق األبي لم تـنـكـسـر أمام من
حاولـوا فاشـلـ تضـعيف الـدولة

ـيالد . وقال سـيحـي بـأعياد ا ا
الــكـــاظــمي إن (كـــنــيــســـة ســيــدة
ـة نكراء أقدم النجاة شـهدت جر

الوطنية واالعتدال ونستعد ونعد
انـفــسـنــا الى زيـارة الــبـابــا وهـو
ــا حــدث تـــاريـــخي جــدا كـــبــيـــر 
يحـمـله من رسـائل مـحـبـة واخوة
وتضامن والالعنف). بدوره  أكد
صــــالح ضــــرورة تــــأمــــ عــــودة
ــسـيــحــيــ مــجـدداً إلـى الـبالد ا
وحمـاية حـقوقـهم. واضاف خالل
كـلـمــته (نـسـتــبـشـر خــيـراً بـقـدوم
قـداسـة الـبابـا فـرنـسـيس في آذار
ـقـبل الى الـعـراق ونـقول العـام ا
ــســيــحــيـ ــســلـمــ وا بــاسم ا
ـندائـي وااليزيـدين والصـابـئة ا
وغيرهم من مـكونـات هذا الوطن
اهال بـــــقــــداســــتـه في عــــراق اور
مــــوطن ســـيــــدنــــا إبـــراهــــيم أبي
االنـــبــــيـــاء وعـــاصــــمـــة اخلالفـــة
اإلسالمية واإلبداع اإلنساني عبر

التاريخ). 
كما حضر رئيس مجلس الوزراء
مـصــطــفى الـكــاظــمي احـتــفـاالت

كون صالح يشعـرنا باهتـمامه با
الـذي اصــبح حـلـقــة ضـعــيـفـة في
الـــعــراق) مـــثـــمـــنـــا (احلـــضـــور
السنوي لرئـيس حتالف عراقيون
عــــمــــار احلـــــكــــيم) واضـــاف ان
(الظـروف التي نـعيـشهـا مخـتلـفة
واالجــــواء مــــشــــحــــونــــة بــــعـــدم
االســتــقـــرار ســيــاســيـــا وامــنــيــا
واقـتـصـاديـا واجــتـمـاعـيـا وحـتى
صحيـا بسـبب فايـروس كورونا)
الفتا الى ان (العراقـي ينتظرون
بـاشـتـيــاق الى فـرح عـودة االمـور
الى طبيـعتها) مؤكدا (لـدينا امل
ـــســتـــقـــبل افـــضل وان اعـــمــام
الــــسـالم يــــتـــــوقف عـــــلى اعــــادة
الـصـفــاء الـروحي واالخالقي بـ
اجلمـيع) مشـددا عـلى (الـكف عن
النـزاعـات والـتوتـرات الن الـعراق
مـســتــدركـاً عـلـى مـفــتــرق طـرق) 
(نحن على ابواب الـسنة اجلديدة
ــصــاحلـة عــلــيــنــا الـتــوجـه الى ا
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ادى مـسيـحـيـو الـعـراق قداس
ـيالد بسالم وطـمأنـينة عيد ا
هــــذا الـــــعـــــام  وسط اجــــواء
ســادتـــهــا الــفــرح والـــبــهــجــة
والـــــــدعـــــــوة الـى الـــــــوحــــــدة
والـــتــــمـــاسـك والـــعـــمـل عـــلى
مــصـــاحلـــة وطــنـــيــة تـــضــمن
الـــتــــعـــايش واالعــــتـــدال بـــ
مــكـــونـــات الــشـــعب . ووصف
بطريرك الكلدان الكاثوليك في
الــعــراق والــعــالم مــار لــويس
كون ا روفائيـل األول ساكو  
سـيـحي بـاحللـقـة الـضعـيـفة ا
في الـــبالد. وقـــال ســاكـــو في
ـيالد بـكنـيسـة مار ليـلة عـيد ا
ـســيح يــوسف بــبــغــداد ان (ا
لــيس فـــقط لــلــمـــســيــحــ بل
للمـسلـم ايضـا وان حضور
رئـــيس اجلــــمـــهـــوريـــة بـــرهم

جراء تداعيـات فايروس كورونا).
وحـــذر رئــيـس مــجـــلس الـــنــواب
ـسـاس مـحـمــد احلـلـبــوسي من ا
ــوظـــفــ كــونــهــا خط بــرواتب ا
أحـــمـــر. وقـــال احلــــلـــبـــوسي في
تـغـريـدة عـلى تـويـتـر إن (الـعـراق
بــحــاجــة إلى الــبــحث عن مــوارد
إضـافـيـة لـلـدولـة وتـعـزيـز سـلـطـة
نافذ ومنع التهريب القانون في ا
فـضالً عن تـعـظـيم اإليـرادات غـير
النـفطـية وفـتح فرص اسـتثـمارية
حقـيقيـة لتـوفير الـعمل لـلعـاطل

( وتـقـد اخلــدمـات لـلــمـواطـنـ
ــــان يــــرفض مــــؤكــــدا ان (الــــبـــر
الــلــجــوء إلى اســتــقــطــاع رواتب
ـوظـفـ الـذيـن أصـبـحـوا هـدفـاً ا
ـتعاقـبة حتت شعار للحـكومات ا
اإلصالح االقـتـصـادي) الفتـا الى
ان (العـدالة االجـتمـاعيـة تقـتضي
تخـفيض رواتب الـدرجات الـعلـيا
واخلــاصــة وطـــرد الــفــضــائــيــ
ومحاسبة مزدوجي الراتب وعدم
ــــوظف ـــــســــاس بـــــحــــقـــــوق ا ا
ـالية البسـيط). وأعلـنت اللـجنة ا
النيابية انـها ستمضي في إلغاء
أي اسـتــقــطـاع بــرواتب شـريــحـة
ـالـية ـوازنـة ا الـتدريـسـيـ في ا
لعام 2021. وقالت عضو الـلجنة
ماجدة التميمي في تصريح امس
(سـنمـضي بـإلـغـاء اي اسـتـقـطاع
ـــدرســـ ـــعـــلـــمـــ وا يـــخص ا
وأساتذة اجلامعات) مشيرة الى
ان (مخرجات بـناء الدولـة تنطلق

ـعـدل صـفر سـتـسـجل فـي بـغـداد 
مــئــوي). وســجــلت مــصــيـف حـاج
عـمـران احلدودي شـمالي مـحافـظة
أربــــــيـل أدنـى درجــــــة حــــــرارة في
الـبـالد. وبلـغـت احلـرارة الـصـغرى
فـي احـدى الـقـرى بـحـسب مـديـريـة
االنـواء اجلـوية  9 درجـات مئـوية
حتت الـــصــفــر وتــلــتــهــا مــنــطــقــة
شــيــروان مــزن بــثـمــانــيــة درجـات
حتـت الصـفر. ولـفت البـيان الى ان
(مــعــدل درجـات احلــرارة في بـاقي
ــنـاطق سـجــلت بـ صـفـر الى 3 ا

ئوية).  حتت الصفر ا
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تــوقـعـت الـهــيـئــة الــعـامــة لالنـواء
اجلـوية والـرصد الـزلزالي الـتابـعة
لــوزارة الــنــقل  ان تــســجـل درجـة
احلـرارة الصغرى فـي بغداد صفرا
مـئــويـا بـسـبب مـوجـة بـرد قـاسـيـة
تــضـرب الـبـالد ومـا صـاحــبـهـا من

ستمر شــماال.  تساقط الثلوج ا
وذكـر بـيان لـلهـيئـة تلـقته (الـزمان)
امـس ان (طـــقس الـــيــــوم الـــســـبت
ـنـاطق كـافة سـيـكـون صـحـواً في ا
ودرجـــــات احلـــــرارة الــــصـــــغــــرى
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اعلـنت وزارة التعـليم العـالي والبـحث العلـمي ان اليوم الـسبت دوام رسمي
ألقسـام وشُعب التسجـيل في اجلامعات والـكليات احلـكومية واالهـلية كافة.
وقالـت الوزارة في بـيـان امس ان (الـغـرض من هـذا االجـراء هـو اسـتـكـمال

إجراءات تسجيل الطلبة اجلدد).

WKHÞ n½√ rN²K¹ dO³  –dł ∫ n−M « W×
ÍdÐU'« ÊËbFÝ ≠ n−M «

ذكــرت دائــرة صــحــة الـنــجف ان
ـركـز  الـتـخـصصي إسـتـشاريـة ا
لـلـحروق واجلـراحـة الـتـجمـيـلـية
في مـــديـــنــة الـــصـــدر الـــطـــبـــيــة
استقـبلت  طفـلة ذات ستـة اشهر
من الـعمـر وهي تـشكـو من عـضة
كـبـيـرة جلـرذ في مـنـطقـة االنف 
وقـال بيـان تـلـقـته (الـزمان) امس
ان (الــطــفـلــة من ســكــنــة أطـراف
مدينـة الكوفـة). واوضحت والدة
الطفـلة أن (أبـنتهـا  تعرضت الى
عــضــة جـرذ كــبــيـر  في انــفــهـا 
وانهـا تـسكن فـي منـطـقة زراعـية
في الـكـوفة وبـيـنـمـا كـانت تـقوم
ــنــزلــيــة تـعــرضت بــأعــمــالــهــا ا
طـــفـــلـــتــهـــا الى عـــضـــة اجلــرذ).

واوضـحت (وفــور وصـولــنـا الى
ــركـــز بـــاشــر اخـــتـــصــاصـــيــو ا
اجلـراحـة الـتـجـمـيـلـيـة وبـجـهـود
اسـتثـنـائيـة  بـتـقد كل مـايـلزم
مـن إســعــافــات إلجـــراء عــمــلــيــة

جتميلية ألنف الطفلة).
ـنــاطق الــزراعــيـة  مــؤكــده ان (ا
تشكو من كثـرة القوارض) داعية
(اجلــهـات ذات الــعالقـة لــتـنــفـيـذ
كـافحتـها  واحلد مـنها حمالت 
ـا تـسـببـه من ازعـاج وامراض).
مـن جــانـــبه أثـــنى مـــديــر مـــركــز
احلــروق الـتــخـصــصي ابــراهـيم
احلـــــــكـــــــيـم  عـــــــلـى الـــــــفـــــــريق
الــتـخــصــصي ألطــبـاء اجلــراحـة
ية  وسرعة التجميـلية والتقـو
إستجابتهم  وحسن تعاملهم مع

رضية . احلالة ا

يالد b»”∫ مسيحيون في كنيسة يؤدون قداس عيد ا

lO∫ جانب من احتفال (الزمان) بتوقيع كتاب طه جزاع. تصوير (الزمان) قحطان سليم uð
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وبـإمـكانه الـتـقد من خـالل استـخدام
الـرقم االمـتـحـاني والـرمز الـسـري عـبر
بــــوابــــة الــــدراســــات والــــتــــخــــطــــيط
ــتـابــعـة). واعــلـنت وزارة الــتـعــلـيم وا
الــعــالي والـبــحث الــعــلـمي اســتــمـرار
الــتــقـــد الى اســتــمــارة الــقــبــول في
اجلـامعات والـكليـات األهليـة الى غاية
وافق /2020/12 قبل ا يـوم الثالثاء ا
29. واكــدت في بـيـان تـلــقـته (الـزمـان)
امس أن الـتـقـد والـتـنـافس والـقـبول
يــكـــون عــبــر بــوابــة دائـــرة الــتــعــلــيم
www.pe-) اجلـــــــــامــــــــعـي االهـــــــــلي

gate.org) حصرا. 
الـى ذلك دعـــا الـــنـــائب االول لـــرئـــيس
مـجــلس الـنـواب حـسن كـر الـكـعـبي
الى إيـالء الـبــحــوث الـعــلـمــيــة اقـصى
درجـات االهتـمام واالستـفادة مـنها في
تـطوير جميع مفاصل الدولة فيما أكد
عـــلـى ضـــرورة اســـتـــيــــعـــاب حـــمـــلـــة
الـشهـادات العـليـا. وقال الـكعبي خالل
ـؤتــمــر الـعــلــمي اخلـامس حــضــوره ا
لـلبحـوث الهندسـية والدراسات الـعليا
الـــذي نــظــمـــته اجلــامــعـــة الــتــقـــنــيــة
الـوسـطى/ الكـلـية الـتقـنـية الـهـندسـية
الكهربائي ان (نهضة الدولة تبدأ عبر
دعـم اســـاتــذة اجلـــامـــعـــات والـــنـــخب
والــكــفـاءات الــعـلــمــيـة وتــوفــيـر كــافـة
االجــــواء الـــتي تــــســـهم فـي االرتـــقـــاء
بـقـدراتهـم وامكـانـياتـهم) الفـتا الى ان
ـؤسسـة التـشريـعيـة ستـكون داعـمة (ا
بـقـوة لـكل اخلـطـوات الـتي مـن شـأنـها
ـــســـاهــمـــة في رعـــايـــة الــعـــلـــمــاء و ا

ـؤسـسات الـبـاحـث و اعـادة الـثـقة بـا
الــتــعــلـيــمــيــة ودعم االســاتــذة بــشـتى
الـوسـائل). وجدد الـنـائب األول دعوته
لـ (احلـــكــومـــة بــاســـتـــيــعـــاب حــمـــلــة
الــشــهــادات الــعــلــيــا واالســتـفــادة من
طـاقاتهم وافـكارهم االبداعيـة احلديثة
وبـحوثهم العلـمية الرصيـنة في تعزيز
وتـطـوير االقـتصـاد العـراقي سيـما في
ظل االزمـة اإلقـتـصاديـة الـتي يشـهـدها
الـــعــــراق والـــعـــالم وتــــراجع اســـعـــار
الــنــفط). من جــانـبه أكــد نــائب رئـيس
سعودي جلـنة التعـليم العالي حـسن ا
كانة ـسؤولية كبيـرة الستعادة ا ان (ا
ـــثــلـــهــا الـــعــراق فـي اجلــانب الـــتي 
الـــعـــلـــمي ويـــجـب تـــظـــافـــر اجلـــهــود
لــتــطــويــره واالرتــقــاء به) مــبــيــنـا ان
(الـلـجـنـة سـيـكـون لـهـا دورا داعمـا في
ـؤسـسات اسـنـاد ونـهضـة وتـشـجيع ا
ـشـاريع ـيــة وا الــتـعــلـيـمــيـة- االكــاد
والــبـرامج الـبــحـثـيــة الـتـخــصـصـيـة).
ونـــشــر قـــانــون مــعـــادلــة الـــشــهــادات
والـــدرجـــات الــعـــلـــمـــيــة والـــعـــربـــيــة
واالجـنبـية رقم 20 لـسنة  2020 حيث
ــــبــــاد االصــــالـــة تــــضــــمن خــــرقــــا 
والـــرصـــانـــة الـــعـــلـــمــيـــة و اهـم هــذه
اخلــــروقــــات اجلــــمـع بــــ الــــدراســـة
والــتــوظــيف او الــتــكــلــيـف  واالقــامـة
ــنـــفــصــلــة والــدراســـة بــاالنــتــســاب ا
ـوضوعي ـراسـلة والـغاء الـتقـييم ا وا
لــــلــــرســــائل واالطــــاريح واالكــــتــــفـــاء
بـاسـتيـفـاء الشـكـليـات قـبل قسم اداري
قـسم تعـادل الشـهادات والـغاء الـلجـنة

كـلـيـات الطب طب األسـنـان الصـيـدلة
عــلى مــسـتــوى اجلـامــعـات الــعـراقــيـة
وثـالث درجات عن احلد األدنى للقبول
في كـــلــيــات الــتــمــريـض الــتــقــنــيــات
ـعـاهـد الـتـقـنـية الـصـحـيـة والـطـبـية ا
الـطبيـة وأربع درجات عن احلد األدنى
لـلقبول في كلـيات اجملموعة الـهندسية
ـعـاهـد الـهـنـدسـيـة وخـمس درجـات وا
عـن احلـد األدنـى لـلــقــبــول في كــلــيـات
الـعـلـوم وست درجـات عن احلد األدنى
لـلــقـبـول في بـاقي الـتـخـصـصـات ومن
ضـمنـها الطب الـبيـطري). وأضاف أنه
(يـحق لـلـطـلـبـة من خـريـجـي الـسـنـت

الـــدراســيـــتــ  2019-2018و-2019
 2020الـتـقـد الى هـذه الـقـنـاة سواء
أكـــان لــديــهم قـــبــول مــركـــزي أم غــيــر
ـن الــتــحــقــوا مــقـــبــولــ أم كــانــوا 
ـســائـيـة أو االهـلـيـة أم بــالـدراسـتـ ا
ــقــبــولــ ضــمن الــقــنــاة كــانــوا مـن ا

نفسها). 
‰u³  ¡UG «

وتـابع (أنه يـحق لـلطـلـبة الـذين قـدموا
ـنـحة ـسـائي ا عـلى قـنـوات األهـلي ا
ـوازي ويـلــغى قـبـولـهم الــتـقـد الى ا
ـبـاشـرة بـالـدراسـة الـســابق في حـال ا
ضـمن هذه القـناة الفتـا الى أن الطالب
يــتـاح له الـتـقـد عــلى اخـتـيـار واحـد
ولـغـاية عـشرة اخـتيـارات). وأشار الى
أن (اسـتمارة التقد تـستمر الى غاية
ــــوافق  2020/12/31و اخلـــــمــــيـس ا
الــطــالب ال يـحــتــاج الى تـفــعــيل رقـمه
االمــتـحـاني في اجلــامـعـات الــعـراقـيـة
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مـؤسـف كـرامـة من سـقط ضـحـيـة هـذه
االعــمـال ومــشـاعـر وحــقـوق عــوائـلـهم

وذويهم). 
ـان سـيـتـابع وتـابع الـسـهـيـل ان (البـر
مـع وزارة اخلـــــارجـــــيـــــة واجلـــــهــــات
تحدة ـعنية  مع حـكومة الواليـات ا ا
االمـريكـيّة عـبر الـقنـوات الدبـلومـاسيّة
نـافي حلقوق لـلعـودة عن هذا القـرار ا
االنـسـان). وذكـرت تقـاريـر صحـفـية ان
الـرئيس دونالد ترامب أصدر عفوا عن
 4مـن حــــراس األمن في شــــركــــة بالك
دد ووتـر الذين حُكم عـليهم بـالسجن 
ة طويلة جراء قتل  14 مدنيا في جر
ســاحــة الــنــسـور بــبــغــداد عـام 2007
اجملـــزرة الــتـي أثــارت ضـــجــة دولـــيــة
بـشأن استخدام مـتعاقدين خاص في
مـــنــاطـق احلــرب. وفـــقــاً لـــصـــحــيـــفــة
الــغـارديـان . واكــد اخلـبـيـر الــقـانـوني
طـارق حـرب في وقت سـابق اسـتـحـالة
احلـصول على تعويضـات للمتضررين
مـن الــقــوات االمـــريــكــيـــة في الــعــراق
بـسبب محـاكمتـهم وفق قانون مـخالفة
قـــواعــد االشــتــبــاك االمـــريــكي ولــيس
. وقـال حرب ان ـواطـنـ بـتـهـمـة قتل ا
(القضاء االمريكي يحاكم اخملالف من
اجلـنـود الـعـسـكـريـ الـذين كـانـوا في
واطن الـعراق وارتكبوا جرائم قتل ا
عــلى اســاس قــانــون مــخــالـف قــواعـد
ـة االشــتـبـاك ولــيس عن ارتـكــاب جـر
قتل ,وبـالتالي استحالة احلصول على

تعويض للمتضررين من ذلك). 
واحلــــراس االربــــعـــــة هم  بــــول سالو
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ـركـزيـة لـلـتـعـادل وتـقـيـيم الـشـهادات ا
ــنـصــوص عـلــيــهـا في الــتـعــلـيــمـات ا
الــسـابـقه اضــافـة لـســلب اخـتـصـاص
وزارة الـتعليم العـالي والبحث العلمي
بـإصدار التشـريعات الفـرعية (االنظمه
والـتـعلـيـمات) في مـجال تـنـظيم اسس
نـصوص عليها في تـعادل الشهادات ا
قـانون وزارة الـتعـليم الـعالي والـبحث

العلمي.
WO½UŁ WKŠd

واكـدت قائـممقـامية قـضاء بعـقوبة في
ـرحــلـة مــحـافــظــة ديـالى الــشـروع بــا
ــــدارس الـــــثـــــانــــيـــــة من مـــــشـــــروع ا
الـنموذجية في بعقوبة. وقال قائممقام
الـقضاء عبدالـله احليالي  لــ (الزمان)
ان ( شـركـات مـحـلـيـة شـرعت بـبـنـاء 7
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كل الـدول في الـعـالم الــتي يـزيـد عـددهـا عـلى200 دولـة مـنـهـا الـكـبـيـرة ومـنـهـا
تمـاسكة الصغـيرة ومنـها الغـنية او الـفقيـرة ومنـها القـوية او الضـعيفـة ومنهـا ا

وغيرها الفاشلة وهذه الناجحة وتلك الفاشلة...
ختلف مسمياته النه سيتبنى ومايهـمنا هنا النظام السياسي الذي تقود الدولة 
عقيـدة او فلسـفة هي التي ستـرسم مستقـبل تلك الدول فـتحولهـا من فاشلة الى
نـاجـحـة كـمـا في راونـدا وكـوريـا اجلـنـوبــيـة او من نـاجـحـة إلى فـاشـلـة كـمـا في
سـوريـا والعـراق او تـنـقل حكـومـة تلك الـدولـة من دولـة فقـيـرة الى غـنيـة كـما في
االمارات اوبـالعكس كما في حـال العراق او حتول الدولـة من كيان ضعيف الى
ـانيـا او تنقل تـلك الدولة من دولة يـعتد بـها المتالكـها زمـام االمور والقـوة كما ا
وصف الدولـة القويـة إلى دولة هامشـية كمـا حال البـرتغال وتـبقى وسائل وطرق
نقل الدولـة وتغير هويتها  عديدة منها االقـتصاد والسياسة وغيرها من فعاليات
تمسك بـها سلطة ذلك البـلد  ومايهمنـا هنا هو هوية ذلك الـنظام السياسي الذي
يقود  الـدولة.. فـكثيـر من دول العـالم تبنت في قـيادتـها للـنظـام السيـاسي للدول
الـوطـنيـة  فـقط وجـردتـها من كـل معـاني ومـسـمـيات أخـرى يـحـملـهـا سـكـان تلك
ذهبـية وغيرهـا من خصائص سـكانية الدول ونـأت بذلك عن الديانـة والعرقـية وا
ـشـاكل الـتي قـد تـهـدد كـيـانـهـا في حـال سـلمت ـأمن عن الـكثـيـر من ا لـتـكـون 
ـثال نـرى الـكـثيـر من دول الـعالم فـشـلت النهـا تـبنت أمـرهـا لذلك فـعـلى سبـيل ا
ا اثـر على قـدراتها الـذاتيـة  وبالـتالي عدم غـلف بالـدين  اخلطـاب السيـاسي ا
سـيحـية انـكفأت وبـقت دولة كـانهـا التي تـستـحق فهـذه الفـاتكـان ا احـتفـاظهـا 
هـامـشيـة الجتـاري دول العـالم األخـرى الن عنـوانـها صـار ديـنيـا وبالـتـالي هفت
دورهــا الـســيـاسي رغم كــونـهـا دولــة واول عـنـاويــنـهـا الــتي يـجب أن تــكـون هـو
اجلـانب الـوطـني وهـذه مـنـيـمـار الـبـوذية عـلـى نفـس الوصـف وكذلـك ايران الـتي
اعـطت لــلـجـانب الـديــني  االسالمي اكـثـر من اي اســاس اخـر في وجـودهـا لـذا
بـقـيت تـراوح مكـانـهـا ويـصـبح االمـر اكـثـر تـعـقـيـدا عـنـدمـا تـتـنـساق  ايـران الى
ذهب اجلعفري ليكون اساس نظام االيغـال في الدين لتوظف احد مذاهبه وهو ا
احلـكم بل ان فـلـسـفـة ذلك الـنـظام وقـوانـيـنه تـقـوم عـلى  االسس الـتي يـعـتـمـدها
ـذهب اجلـعـفـري لـتـســيـر سـيـاسـة ذلك الـبـلــد لـذا نـرى ان ايـران تـقـوقـعت في ا

مكانها بعد ان كانت امبراطورية لها وزنها في محيطها اإلقليمي والدولي.... 
واذا مااريـد الي دولة ان تـنـهض وتقـوم وتقـوى وتـنجح عـلـيهـا تدارك هـذا االمر
ـذهبـية عن سـياسة  الـدولة وجتـريد سـلطة اي ابعـاد اجلانب الديـني وتفـرعاته ا
الدولـة من اي تـنـوع ديـني او مـذهـبي وكل دول الـعـالم الـتي وصـلت إلى مـراتب
متـقدمة واحتلـت مراكز من الرقي واالزدهار مـاكانت تصل إلى هذا الوصف اال
اذا تـكـون الـدولـة في حـالـة جنـاح اذا ما بـتـجـردهـا من هـذه اخلـصائـص لكـن 

عزلت الدين عن سياستها??? 
عتقدات واي تشابك لعل اجلـواب هنا يكمن ان شعوب العالم متـنوعة االديان وا
ذاهب في ذلك سيـضعف من كـيانـها خـصوصـاً اذا ماكـانت متـنوعـة األديان وا

كالعراق مثال... 
كنـها االستمرارية اذا ماوضفت الدين وبعـبارة أخرى ان اي دولة في العالم ال
إلى جـانب الـســيـاسـيـة في أدائـهـا بـل يـصـبح الـدين احـد األســبـاب الـتي تـعـيق
عـتقـدات وهـذا شأن كل تقـدمهـا الن كـما ذكـر ان اجملـتمع خـلـيط من االديـان وا
دول العـالم بل هي حالة مورثة متجددة انعكست عـلى طبيعة النظام السياسي..
واذا مـاانـتـقلـنـا إلى احلالـه العـراقـية جنـد ان اهم االسـبـاب التـي جعـلت الـعراق
ـرتبـة هو اسـتخـدام الدين واي دين انه الـدين اإلسالمي بكل يتـراجع إلى هذه ا
عـنـاويـنه الـكـبـيرة  وتـعـالـيـمه  مـن قبـل الـطـبقـة احلـاكـمـة   بل اسـتـغاللـه خلـدمة
تعاقبة ا بدأ واضحا من خالل اداء احلكومات ا السياسة 
والتـي فشـلت فشال ذريـعا في ادارة الـدولة والـوصول بـها
إلى بـر االمان و اذا مااستمر احلال عـلى هذا النحو فان
العـراق في طـريقه إلى االنـحدار والـضيـاع حتى يـصبح
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رأة واالسـرة والـطـفولـة في مـجلس مـنذ الـعام 2014 حيـث وصلت الى جلـنـة ا
النـواب مسودة قانـون احلمايـة من العنف االسـري والنائبـات أعضاء الـلجنة لم
ـشـروع عـبــر إقـامـة الـورش الــتـدريـبـيـة يــألـ جـهـدا في الــعـمل عـلى انــضـاج ا
واالســتـضـافـات وتـنــظـيم احلـلـقـات الــنـقـاشـيـة مع اســاتـذة اجلـامـعـات ورجـال
دني  إلثراء احلقـوق والسيـاسة واالقتـصاد ومع القـضاة ومنـظمات اجملتـمع ا
الـذي  تغـيـير عـنوانـه ليـكون في مـشـروع قانـون احلـمايـة من الـعنف االسـري 
الحـظـاتـهم الـسـديدة مـابـعـد: قانـون مـنـاهـضـة الـعـنف االسـري عبـر  األخـذ 
ـصلـحـة االجتـماعـيـة للـعائـلـة ليـكون أكـثر وتـقيـيمـهم لـبنـود القـانـون على وفق ا
شـمـولـية ويـضم جـمـيع الـنسـاء من مـكـونـات واطـياف الـشـعب الـعـراقي  حتى

راجعة ومناقشة بنود القانون  37ورشة .  بلغت الورش اخلاصة 
ولم يـقـتـصـر نـشـاط أعـضــاء الـلـجـنـة عـلى هـذا فــحـسب  بل اسـتـأنـسـوا بـرأي
الحظاتـها القيـمة التي ساهـمت في انضاج  بنود رجـعية الرشيـدة واخذوا  ا

مشروع القانون. 
تحـدة للمرأة دورا مـهما في زيادة مهـارات اعضاء جلنة وقد لـعب مكتب اال ا
راة الـنيابية واعداد من اعضاء مـجلس النواب  عبر اقامـة الدورات التأهيلية ا
داخل الـعـراق وخـارجه  مـسـتـعـينـة بـخـيـرة اخلـبـراء العـرب واالجـانب من اجل
شروع القانـون ضمت فيها مالحـظات وآراء اجلميع خدمة بلـورة صيغة نهائـية 
ـرأة واالسرة والـطـفـولـة في الـعـراق.وكـذلك احلـال مع جـمـعـية االمل ـصـلـحـة ا
الــعـراقـيـة وشــبـكـة الـنــسـاء الـعــراقـيـات الالتي بــحت اصـواتـهن لــكـثـرة الـورش

التأهيلية التي نظمنها لغرض ازاحة العقبات التي تعترض مشروع القانون.
وجنحت الـلجنة في عرض القانون للقراءة االولى والثانية في مجلس النواب في
الـعـام 2018. اال ان الـدورة الـنــيـابـيـة انـتـهت دون اقـرار الـقـانـون. وفي الـدورة
احلــالـيـة 2018-2022 وصـلـت نـســخـتــان من مـشــروع الـقــانـون الى رئــاسـة
اجملــلـس احــداهـــا من رئــاســـة اجلــمـــهـــوريــة واالخـــرى من رئــاســـة الــوزراء
واستـبشرت العراقيات  بذلك خـيرا..بيد ان امالهن ذهبت ادراج الرياح  ,عندما
ـراة حتى ـطـبق عـلى مـشـروعي الـقـانـون ولم يـصال الى جلـنـة ا حل الـصـمت ا

اليوم .
 ولكن ثمة سؤال يتبادر الى االذهان:

رأة وانـهم من أشد اذا كان الـسيـد رئيس اجملـلس ونائـبيه اعـضاء في جلـنة ا
ـرأة اسـتـحـقـاقاتـهـا الـدسـتـوريـة  ترى ـتـحـمـسـ عـلى أن تأخـذ ا ـدافـع وا ا

شروعي القانون? مالذي حل 
ان التـقارير التي صدرت عن وزارة الـداخلية مـديرية حمايـة االسرة والطفل قد
سـجـلت حـاالت عـنف خـطـيـرة حـيث  تـسـجـيل 4027 حـالـة اعـتـداء من قـبل
و296 حـالــة مـسـجـلـة تـتــضـمن اعـتـداء من قـبل الـزوج عـلى زوجــته هـذا الـعـام
االخـوان الـذكـور عـلى االخـوات االنـاث.كـمـا بـلغ عـدد حـاالت اعـتـداء ابـنـاء عـلى

امهاتهم2382 حالة. واالعداد في تزايد خطير ومثير للتشاؤم.
ان العائلة العراقية هي بأمس احلاجة اليوم الى قانون ينظم فيه آفة العنف التي
باتت تـنهش اجملـتمع العـراقي وخاصة مع تـفشي جـائحة كـوفيد 19 هـذه اآلفة

التي انتشرت كالنار في الهشيم..
ولذلك نلـتمس من السلطة التشريعية اتخاذ التدابير الالزمة حللحلة االمور التي
ـرأة العـراقيـة امانـة في رقابـهم وال بد من وجود تقف امـام تشـريع القـانون فا
قانـون ينـظم العالقـة ب افـراد االسرة ويـجمـعهم عـلى احملبـة والوئـام والسالم
سيـما وان اقـليم كـردستـان قد جنح في سن الـقانـون قبل سـنوات عـدة كما ان
العديد من الدول العربية قد شرعت هذا القانون وضمنت

للمرأة حقوقها وافراد عائلتها.
فهل سـيـرى النـور قانـون منـاهـضة الـعنف االسـري قبل

انتهاء هذه الدورة النيابية?
وما ذلك على الله بعزيز.صدق الله العظيم.

ــتــهـمــ األربــعـة قــال مــحـامـي أحـد ا
بـــريـــان هـــيــبـــرلـــيغ  ان (بـــول ســـلــو
وزمالؤه ال يــسـتـحـقـون قــضـاء دقـيـقـة
واحـدة فـي السـجن  ,أنـا سـعـيـد بـهـذه

األخبار الرائعة). 
وأطـلق العـاملون في شـركة بالك ووتر
األمـنيـة (وهي شركـة عسـكريـة خاصة)
ا أسـفر الـنار عـلى مدنـي عـراقيـ 
عـن مـقـتل 17 وإصــابـة 20 فـي سـاحـة

النسور في بغداد.
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ـــــة في غـــــضب وتـــــســــبـــــبـت اجلــــر
الـعراقي وتوتـر العالقات ب العراق
ــتــحــدة.وفـي عـام 2014 والــواليــات ا
حــوكم أربــعـة من مــوظــفي بالك ووتـر
في احملكمة اإلحتادية األمريكية وأدين
ــوظــفــ بــتــهــمــة الــقــتل واحــد مـن ا
ـتعمد وأدين الثالثة اآلخرون بتهمة ا
الـقتل الغيـر متعمـد بإستخـدام أسلحة
نـــاريــة. وادعى حـــراس بالك ووتــر أن
قـافلتـهم العسـكرية قـد تعرضـت لكم
ـهـاجـمـ وأنـهـم أطـلـقـوا الـنـار عـلى ا
لـــلـــدفــاع عن الـــقـــافــلـــة. ودان عـــضــو
ـان كـاظم فـنـجـان احلـمـامـي قرار الـبـر
تـرامب وتـساءل في تـغـريدة امس (هل
مـن نــاصــر يــذود عـن شــهــداء ســاحــة

النسور?)
ـلـعـون (اطـلق تــرامب الـذي وصـفه بــا
سـراح اجملـرم الـذي ارتكـبوا مـجزرة
ساحة النسور وسط بغداد في السابع
عـشر من أيـلول عام   2007والتي راح
ضــحـيـتــهـا اخـوانــنـا وأبـنــاءنـا الـذين

سـفـكت دمـاءهم جـميـعـا في ذلك الـيوم
شؤوم ببنادق خنازير بالك ووتر). ا
ــنـظـمـات الــوطـنـيـة ـان وا ودعــا الـبـر
ـؤسسات الدينية ومنظمات حقوق وا
االنـــســـان الى (إصـــدار بــيـــان شـــديــد

وإيــــفـــان لــــيـــبــــرتي وداســــ هـــيـــرد
ونــيــكـوالس سالتن  ,جــزءًا من قــافـلـة
مــدرعـة فـتـحت الـنــار بـشـكل عـشـوائي
بــالـرشــاشـات وقـاذفــات الـقـنــابل عـلى
حـشـد من األشـخاص الـعـزل في بـغداد
ـجزرة (سـاحـة النـسور). وفي عُـرفت 
عام 2014 أُدين سالو وليبرتي وهيرد
بـارتكاب 13 تـهمة بـالقتل الـعمد و 17
ـحاولـة الـقـتل الـعمـد  بـيـنـما تـهـمـة 
أديـن سالتن  قناص الـفريق الذي كان
ـة قتل من أول مـن أطلق الـنـار  بجـر
الـدرجـة األولى. امـا سالتـن حكـم علـيه
ـؤبـد. وحـصل كل من سـلو بـالـسـجن ا

وليبرتي وهيرد على 30 عامًا.
ورفـض قـــاضٍ فــــيـــدرالـي احملـــاكــــمـــة
ـا أثـار غضـبًـا في الـعراق , األولـيـة  
لـكن نـائب الرئـيس آنـذاك جو بـايدن 
ـتابـعـة محـاكـمة جـديـدة  بدعم وعـد 
مـن الـقـضــاة.وفي احلـكم  ,قــال مـكـتب
ــدعي الــعــام األمــريــكي في بــيـان ان ا
(الــكم الـهـائل من اخلـســائـر الـبـشـريـة
نسوبة إلى ـعاناة غير الضرورية ا وا
الـسـلـوك اإلجـرامي لـلـمـتـهـمـ في 16
أيلول   2007كان مذهل). ويؤكد حرب
ان (احملاكم االمريكية سبق وان نظرت
في قـضـايا كـثـيرة وكـان مـنهـا قتل 17
عــراقــيــا في سـاحــة الــنــسـور مـن قـبل
حـيث لم الــشـركـة االمـنـيـة االمــريـكـيـة 
ــتــضــررين تــقــرر احملــاكم تــعــويض ا
ـا اصـدرت احـكامـهـا وفق مـخالف وا

قواعد االشتباك). 
وبـعـد ورود أنـبـاء الـعـفو امس االول 
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وقـعت اجلـامعـة التـكنـولوجـية  مـذكرة
تـفـاهم عـلـمـي مع اجلـامـعـة االمـريـكـية
ـثــمــر بـ حــول  حتــقـيـق الـتــعــاون ا
ــيـة اجلــامــعـتــ في اجملــاالت االكـاد
والـبـحـثـيـة والـتـدريـبـيـة والـفـنـيـة  من
اجـل تـــطـــويــــر ودعم اطـــر الــــتـــفـــاهم
ـشترك فـي اليات الـعملـية التـعليـمية ا
واجــراءات الــعــمل الــشــامــلــة لــكل من
الـطـرفـ فـضال عن تـفـعـيل دور تـبادل
اخلـــبــــرات في اجملـــاالت الــــعـــلـــمـــيـــة
والــهـنـدســيـة . وقـال رئـيـس اجلـامـعـة
الـتـكـنـولـوجيـة احـمـد الـغـبـان أن (مثل
هـذه االتفاقيات لـها ثقلهـا العلمي على
ـــدى الــبـــعــيــد ذلـك أنــهـــا تــصب في ا
مــواكـبـة جــمـيع الـتــطـورات الـعــلـمـيـة
والــهـنـدسـيـة الــتي تـقـدمــهـا اجلـامـعـة
األمــريـكـيـة فـي بـغـداد) مـوضــحـا إنـنـا
(عــــازمـــون عــــلى تــــدعــــيم مــــثل هـــذه
ــبـادرات الـتي تـســهم في دفع عـجـلـة ا
الـتقدم العلمي إلى األمام). وفي سياق
مـنــفـصل اعـلـنت الـوزارة  إطالق قـنـاة
الـتعـليم احلـكومي اخلـاص الصـباحي
ـوازي لـلعـام الدراسي .2021/2020 ا
ــــتـــحـــدث الـــرســــمي  حـــيـــدر وقـــال ا
الـــعــبــودي إن ( الـــقــبـــول ضــمن هــذه
الـــقــنــاة يــشـــتــرط أن يــكـــون الــطــالب
تـعـلقـة بـالقـبول مـسـتوفـيـا للـشـروط ا
تقدم ـركزي ويجب أن ال يقل مـعدل ا ا
لــلـقــبـول ضــمن هــذه الـقــنـاة عن ثالث
درجــات عن احلــد األدنى لــلــقــبـول في
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مـدارس في مناطق متفـرقة من بعقوبة
ـشـروع بـنـاء ـرحـلـة الـثـانـيـة  ضـمـن ا
ـدارس النـموذجـية اجلـديدة من اجل ا
اسـتـيـعـاب الـزيـادة الـكـبـيرة فـي اعداد
الـطلبة وفك االختناقات واالكتظاظ في
الـصفوف). واضاف احليالي ان (كلفة
ـرحـلـة الـثـانـيـة تـزيد عن 3 مـلـيـارات ا
ديـنار جرى تمويلـها من حكومة ديالى
محلية   مؤكدا بان بعقوبة ونواحيها
الـ 5بـحـاجـة الى اكـثـر من  70مـدرسـة
حــديـثــة من اجل انــهـاء مــلف االبـنــيـة
ـدرسـية بـكل سـلبـياتـهـا خاصـة ملف ا
الــــــزخم احلـــــاصـل في الــــــصـــــفـــــوف
الـدراسـية سـواء في االحيـاء الشـعبـية
او الــقــرى بــسـبب الــكــثــافـة الــعــالــيـة

للسكان) . 

wJ¹d _« fOzd « —«d  s  b¹bý w «dŽ ¡UO²Ý≈

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

وصـف عـضـو مــجـلس الــنـواب رئـيس
كـتلة عراقيون النيـابية هشام السهيل
عـفـو الرئـيس االمـريكي دونـالـد ترامب
عن قـتلة العراقيـ بانه قرار الينسجم
مـع االلــتــزام االمــريــكي بــقــيم حــقــوق

االنسان والعدالة وحكم القانون. 
وقـال في بـيان صـحفي ان (هـذا العـفو
اليــخـدم الــعالقـة بــ الـبــلـدين في ظل
انـتظار ذوي الـشهداء انصـاف ابنائهم
وتـعـويـضـهم). واضـاف ان (الـعـفو عن
قـتـلـة في عمـلـية اسـتـنـكرتـهـا االوساط
ـيـة يـعـد اسـتـخـفـافـا الـداخـلـيـة والـعـا
بـهذه االوساط وموقفها الرافض لهذه
االعــــــمــــــال)  واوضح ان (الــــــرئــــــيس
االمـريـكي بـهذا الـعـفو جتـاهل وبـشكل

اللهجة يحفظ للشعب العراقي كرامته
ويــنـتـصـر لـلـشــهـداء الـذين قـضـوا في
احلــــادث ظـــلــــمـــاً وعــــدوانــــا ويـــدين
الـعـدوان اآلثم ويـبـصق بـوجـه اجملرم

ترامب وزبانيته).
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ــهــجــرين اطـــلــقت وزارة الــهــجـــرة وا
ـلـيـون ديـنار ـلـيون ونـصف ا مـنـحـة ا
لألســر الـعـائـدة حـديـثـا من اخملـيـمـات
الى مــنـاطق سـكـنــاهم االصـلـيـة ضـمن
الـدفعة االولى تماشـيا مع اخلطة التي

اطلقتها الوزارة إلغالق اخمليمات.
وذكــرت الـوزيـرة ايـفــان فـائق جـابـرو,
فـي بــيـــان تــلـــقـــته (الـــزمــان) امس ان
(الـوزارة أطـلـقت مـنـحـة مـالـيـة جـديدة
لالســر الـعـائـدة حـديـثـا من اخملـيـمـات
ــسـجـلــة ضـمن قـاعــدة بـيـانــاتـهـا), وا
ــنــحـــة شــمــلت 1324 وأضـــافت أن (ا
اســرة عــائــدة ضــمن الــدفـعــة االولى),
ـشمـولة مـؤكـدة أن (العـوائل العـائدة ا
الية عن بالغ ا كنها تسلم ا نحة  بـا

طريق البطاقة الذكية).
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ــالــيــة ــنح ا ولــفــتـت الى ان (اطالق ا
تــاتـي ضــمن اجلــهــود الــتي تــبــذلــهــا
الــوزارة لــتــحـســ أوضــاعــهم). كــمـا
أعــــــلـــــــنت الـــــــوزارة عن عــــــودة (82)
مـواطنـا عراقـيا من مـخيم اكـدة الواقع
عــلى احلـدود الــسـوريــة الـتـركــيـة الى
ارض الـــوطـن ضــمـن خـــطـــة الــوزارة
لـتــشـجـيع الـعـراقـيـ في دول اجلـوار

على العودة الطوعية.
ونـــقل الــبـــيــان عـن مــديـــر عــام دائــرة
شـــؤون الـــهـــجــرة فـي الــوزارة طـــالب
أصـغر القول انه (بـتوجيه من الوزيرة
 وبـالـتـنـسـيق مـع الـسـفـارة الـعـراقـية
لـدى أنقرة ووزارة الـنقل العـراقية قام
مــكـتب الــوزارة في تـركـيــا بـإعـادة 82
مـواطــنـا من الالجـئـ الـعـراقـيـ الى
ارض الـــوطن),واضــاف أن (الالجــئـ
تــمت إعـادتـهم من مــخـيم اكـدة الـواقع
عــلى احلـدود الــسـوريــة الـتـركــيـة إلى

ـســتـلــزمـات والــعـائــدين كــالـوقــود وا
نزلية الـعينية والغذائية والصحية وا
ـاليـة التي رغم شـحة الـتخـصيـصات ا
تـعـاني مـنـهـا الوزارة طـيـلـة الـسـنوات
ـــاضــيـــة ولــغـــايــة االن) مـــؤكــدة ان ا
ـتاحة (الـوزارة تعـمل بكل إمـكاناتـها ا
مـن اجل مــــســــاعـــدة آالف الــــعــــائالت
الـــنــازحــة في اخملـــيــمــات لــتـــخــفــيف
مـعـانـاتـهم ومـسـاعـدتـهم ورفع احلـيف
عــنــهم). من جــانـبـه قـال اجلــبـوري إن
(احملــافــظــة قــدمت وأجنــزت الــكــثــيــر
لـلنازح بالتـنسيق مع وزارة الهجرة
ــشــاكل ــالــيـــة وا ــعــوقـــات ا و رغـم ا
ـتـعـلـقـة بـالـسـيـولـة الـنـقـديـة مـؤكـدا ا
سـاندة الوزارة اسـتمـرار احملافظـة  
لـتقد اخلدمـات للنازحـ على جميع
األصــــعـــــدة). واضــــاف الــــبــــيــــان انه
(تـمخضت عن االجتماع عدة توصيات
ومـقـتــرحـات بـضـمـنـهـا تـشـكـيل جلـنـة
مـشتـركة من الـوزارة واحملافـظة تـعمل
ـغـتـصـبـة الفـسـاح عـلـى اخالء الـدور ا
اجملـال ألهلهـا بعد عـودتهم من النزوح
الـى جــانب تـــزويـــد قــضـــاء ســنـــجــار
بـأعـداد من الكـرفانـات وتـسلـيمـها الى
ن تـضـررت مـنـازلـهم اثـر الـعــائـدين 
سيطرة عصابات داعش الظالمية على

نطقة) .  ا
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وافـتتـحت جابـرو فرع الـوزارة اجلديد
فـي مـحـافـظـة نــيـنـوى  . وقـالت خالل
مــراسم االفـتـتـاح بــحـضـور اجلـبـوري
ومــنــظــمــة الــهـجــرة الــدولــيــة وعــبـر
ـثل ـنصـة االلكـترونـية (سـكايب)  ا
ـــانـــحـــة ان (احلـــكـــومــة عـن الـــدول ا
االســتـرالــيـة خـصــصت مـنــحـة مــالـيـة
لـــبــــنـــاء بـــنـــايــــة فـــرع الـــوزارة وسط
احملـافظة و تنـفيذها من قـبل منظمة

الــهــجــرة الــدولــيــة عـلـى مــسـاحــة من
االرض 600 مــتــر مــربع خــصـصــتــهـا
نـظمة احملـافظـة). واثنت على جـهود ا
الــدولــيــة لــلــهــجــرة الــتي تــعــد اكــثــر
ها ـنظمات تعاونا مع الوزارة بتقد ا
ـشـاريع الـتي مـن شـأنـها الـكـثـيـر من ا
رفع مــســتــوى الــنـازحــ والــعــائـدين
ـسـاهـمـة في بـنـاء وإعـمـار وتـرمـيم وا
هـدمة اضـافة الى نـازل ا الـكـثيـر من ا
شاركة تـوفير فـرص عمل للـعائديـن وا
في تــنـفـيـذ مـشـروع بـنـاء فـرع الـوزارة
في نـيـنـوى  مـتـمـنـيـة ان (تـكـون اكـثر
دعــمــا لــلــوزارة ومـســاهــمــة أكــبـر في
ـدمـرة لـتـشـجـيع اعـادة اعــمـار الـدور ا

الـنــازحـ الـبـاقـ في اخملـيـمـات عـلى
الــعــودة الى مــنــاطــقــهم).  واوضــحت
جـابـرو ان (الوزارة اسـتـطاعت حتـقيق
ـنـصرم جنـاحـات كـبـيـرة خالل الـعـام ا
ــنــاطق بــالــســعي الـى اعــادة اعـمــار ا
ــدمـرة لــتــحـقــيق الــعـودة الــطـوعــيـة ا
  وهـذا مـا يـتـوجب تـعـزيزه لـلـنـازحـ
ـنـاسب لـهـا والـعمل في تـقـد الـدعم ا
عنوية ادية وا ساعدة ا عـلى منحها ا
بـــعــد مـــا حتــقق من طـــفــرات نـــوعــيــة
افـضت الى عودة الـنازحـ  الفتة الى
ـسـاعدات ان الـفـرع مـسـتـمـر بـتـقـد ا
ـوصـلـيـة الـنـازحة و االغـاثـيـة لالسـر ا
الـعائـدة في جانـبي احملـافظـة ( االيسر

أرض الـوطن بـراً وعـبـر مـنـفـذ إبـراهيم
ـحافظة اخلـليل التـابع لقـضاء زاخو 
دهـــوك  بـــعـــد اســـتـــكـــمـــال إجــراءات

دخولهم البالد). 
وتــــابـع ان (اغــــلب هــــؤالء عــــادوا الى
مـنـاطقـهم األصلـية في مـحافـظة صالح
الـدين وعـائـلـتـ الى مـحـافـظـة االنـبار
وعـائـلـة واحدة الى مـحـافـظة نـيـنوى).
ــهــجـرين وكــشــفت وزيـرة الــهــجـرة وا
إيــفــان فــائق جـابــرو عن اســتــعـدادات
الـــوزارة إلعـــادة نــازحي نـــيـــنــوى إلى

قبل  مناطقهم في مطلع العام ا
وذكرت خالل اجتماع موسع عقدته مع
مـحـافظ نـيـنوى الـسـيـد جنم اجلـبوري
في مــبـنى مـحـافـظــة نـيـنـوى بـحـضـور
مـديـر مـكـتب اعـمـار سـهـل نـيـنـوى فرع
الــشـمــال االب ســاالر سـلــيـمــان بـوداغ
ومــديــر عـام دائــرة شـؤون الــفـروع في
الـــوزارة عـــلي عـــبـــاس جــهـــاكـــيــر إن
ــرحـلـة (الــوزارة مـســتـعــدة لـتــنـفــيـذ ا
  لـلــعـام الــثــالـثــة من خــطـة الــطــوار
2021 إضـــــافــــة إلى اســـــتــــمــــرارهــــا
وبـــتــنـــســيق عـــالٍ مع كــافـــة اجلــهــات
ـعنيـة إلعادة كافـة النازحـ الراغب ا
بـالعودة الى مناطقهم االصلية والعمل
ــتــبـــقــيــة في عــلـى غــلق اخملــيـــمــات ا

احملافظة). 
ونـقل بيان تلقته (الزمان) امس عن إنه
قـولهـا (سيـكون لـلوزارة زيـارات دورية
ـد يد وتـواجـداً ميـدانيـاً في اخمليـمات 
الــعــون لألســر الــنــازحــة وحل جــمــيع
مـشاكلها فضال عن معرفة من يرغبون
بـالـعـودة الى مـنـاطقـهم االصـلـيـة التي

نزحوا منها). 
وتـــابـــعت جـــابـــرو أن الــوزارة (بـــذلت
والزالت تــبـذل جـهـوداً كـبـيـرة لـتـوفـيـر
االحـــتـــيـــاجـــات الالزمـــة لـــلـــنـــازحـــ

ــــوصل مــــنــــذ بــــدايـــة ـن ) من ا واال
عمليات حترير نينوى). 

الـى ذلك اعـرب اجلـبــوري عن سـعـادته
نـظـمات بـهـذا الـتعـاون مع الـوزارة وا
الـدولية لتحقيق عودة جميع النازح
وغـــلق جــمـــيع اخملــيـــمــات لــتـــصــبح
احملـافظة خالية من مخيمات النازح
 مـــتــأمـال ابــداء مـــســاعـــدة اكـــثــر من
انحة لدعم ـنظمات الدولية والدول ا ا
الــــوزارة واحملـــافـــظــــة .وفي اخلـــتـــام
شـكــرت جـابـرو احلـكـومـة االسـتـرالـيـة
ـنـظمـة الـهـجـرة الـدولـية عـلى دعـمـهـا 
كـــونـــهــا حـــقـــقت اجنـــازا كـــبــيـــرا مع

احلكومة العراقية والوزارة

 ÊU e « ≠ œ«bGÐ

نـعى مـحافـظ بغـداد مـحـمـد جـابر
العطا مـعاونه الفني فـارس مجيد
عبد مـناف الذي توفى امس االول

اخلميس .  
وقــال الـــعــطـــا في بــيـــان تــلـــقــته
(الــــزمـــــان) امس انـه (بــــقـــــلــــوب
خـــاشــعــة راضــيــة بـــقــضــاء الــله
ـعاون وقـدره تـلـقيـنـا نـبـأ وفـاة ا
الفـني حملافظ بغـداد فارس مـجيد
صـاب اجللل عبـد منـاف وبهـذا ا
خـسـرت احملـافـظـة احـد كـفـاءاتـها
ـغـفور وطـاقـاتـها) ,واضـاف إن (ا
ـا عـرف بسـيرته له بإذن الـله لـطا
احلــســنــة وخــلــقه الــرفـيـع وقـدم
جـــهـــودا فـــذة ومــضـــنـــيـــة طــوال
ولى خدمـته الوظيـفيـة سائـل ا

القدير ان يتـغمده بواسع رحمته
ويجعل مـأواه اجلنة ويـلهم اهله
وذويـه ومـــــحــــــبـــــيـه الـــــصــــــبـــــر
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أكـــدت وزارة الـــزراعــــة ومن خالل
ــزروعــات أن قــسم دائــرة وقــايـة ا
الـنحل وبـواسـطة مـشروع سالالت
الــنــحل فـي مــحــافــظــة كــربالء عن
ـبـاشـرة بـتــعـاون عـلـمي وتـبـادل ا
للخبرات مع كلـية الزراعة بجامعة

كربالء وباقي الكليات الزراعية.

مـبــيـنـة في بــيـان تـلـقــته (الـزمـان)
امس ان (قـسم الـنحل اجـرى لـقاءا
عـمـليـا  مع عـمادة كـلـية الـزراعة /
جامعـة كربالء في مشروع سالالت
الــنــحل بــهـدف تــعــزيـز  الــتــعـاون
ــشـتـرك وتـبـادل اخلـبـرات مـابـ ا
قـــسم الــــنـــحـل في دائــــرة وقـــايـــة
ــزروعـات / وزارة الــزراعـة وبـ ا
كلـية الزراعـة لغـرض تطويـر قطاع

النحل في العراق) .
مـضـيفـة ان (هـذا اللـقـاء والتـعاون
ـشــتـرك جــاء انـطالقــاً من ورشـة ا
الـعـمل الــتي أقـيـمت في مــحـافـظـة
ــــقـــدســـة وحـــضـــرتـــهـــا كـــربالء ا

مـديـريات الـزراعـة  وكـليـة الـزراعة
ــنــاطق الــوســطى في جــامــعــات ا
واجلـنـوبـيـة لـغرض تـطـويـر قـطاع

النحل في العراق). 
مــــوضـــحـــة ان (مــــشـــروع سالالت
الـنـحل قــد أجـرى لـقــاءا مع عـمـيـد
كلية الزراعة بـجامعة كربالء وعدد
من الكادر التدريسي لـلكلية وتركز

حـول إعـداد اخلـطـة الـتـحـضـيـريـة
الــــتـي تـــــخص  األمـــــراض الـــــتي
تصيب الـنحل ومنهـا آفة (الفاروا)
ا سيـرانا) إضافة ومرض (النـوز
إلى اخلـــطـــوات الـــتـــحـــضـــيـــريـــة
وسم للتـلقيح االصـطناعي خالل ا
عني على القادم وكذلك االطالع ا
ـوجودة اخملـتـبـر وعـلى األجـهـزة ا
وكـيـفيـة الـعـمل علـيـها وان الـفـترة
ـقبـلة  سـتشـهد  تـعاونـا مشـتركا ا
وتــبـادال في اخلـبــرات مـابـ قـسم
ـزروعات الـنحل في دائـرة وقـاية ا
وزارة الـزراعـة وبـ كلـيـة الـزراعة
جـــامــعــة كـــربالء وكــذلـك جــامــعــة

بـــغــــداد  وســـوف يـــكــــون الـــعـــمل
مـــســتــمــرا  مع كـــافــة اجلــامــعــات
الــعــراقــيــة لـــغــرض تــطــويــر هــذا
القطاع في العراق). مشيرة إلى إن
(هـــذه هي اخلــطــوات األولى الــتي
ـــكن الـــوصــول إلى من خاللـــهـــا 
تـطــويـر قـطــاع الـنـحـل في الـعـراق
خدمـةً للـنحـال في بـلدنـا احلبيب
يـــذكـــر إن (مـــخـــتـــبــــر الـــتـــلـــقـــيح
االصــطــنـــاعي) هــو احــد األقــســام
شـروع سالالت النـحل وقد ـهمـة  ا
افتتح في عام 2017 والغرض منه

d¼Uþ q{U  bL×  ≠ ¡öÐd

ابـدى كـربالئـيـون من شـرائح مـخـتـلـفـة
ــواد تـــخــوفـــهم من ارتـــفــاع اســـعــار ا

قبلة.  دة ا الغذائية خالل ا
ـــالـــيـــة الـــتي في ظل تـــفــــاقم االزمـــة ا
تـشهـدها الـبالد. مشـيرين الى ان (بـقاء
الـوضع عـلى هذا احلـال قـد ينـذر بـعدم
االرتــيــاح لـلــمـواطــنـ نــتـيــجـة تــفـاقم
الـوضع االقـتصـادي مـا ادى الى فـقدان
قـيـمـة الـدينـار الـعـراقي مـقـابل الدوالر)

على حد قولهم. 
ـواطن الـبسـيط سوف الفـت الى ان (ا
يـدخل في عـدة مـشـاكل ومـنـهـا (ارتـفاع
اجــور الــنــقل نـتــيــجــة ارتـفــاع اســعـار
الـــوقــود وكــذلـك االرتــفــاع فـي اســعــار
الـلـحـوم والـفـواكه واخلـضـر بـاالضـافة
الى االرتفاع في اسعار الطح للكيس
الواحد وكما هو متوقع اذا ما احسنت
احلــكــومــة في الــسـيــطــرة عــلى حــركـة

السوق). 
وقـال احملــامي جــمـهــور الـكــركـوشي لـ
(الـزمــان) امس انه (مع تـذبـذب اسـعـار
النفط التي تشهد االرتفاع واالنخفاض
من حـ الخـر نـأمل ان تـلـتـفت مـنـظـمة
اوبـك الى مــــــراعــــــاة وضـع الــــــعـــــراق
االقــتـصــادي عـبــر تـصــديـره الكــثـر من
خـمـســة ماليـ بـرمـيل لــلـيـوم الـواحـد
وعــــــنـــــد ذلـك ســــــوف يـــــؤدي ذلـك الى
ــا احملــافـــظــة عــلى اســعــار الــنــفط و
يـتـمـاشى مع وضـعـه االقـتـصـادي الذي
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سـيــســمح له اجملــال في اعــادة تـوازنه
ـا يـشـكل حـالـة ايـجـابـية له). ـالي و ا
وتـابع الــكــركـوشي ان (مــراعـاة الــبـنك
ر ركزي لـلظروف االقتصـادية التي  ا
واطن العراقي قد يجعله ان يفكر بها ا
جيـدا في السيـطرة على اسـعار الدوالر
وكذلك الـسيطـرة على مـكاتب الصـيرفة
ا ال يجعلها تعمل كما يحلو لها في و
االرتفـاع او الزيـادة في اسعـار الصرف

للدوالر).
r C² « W'UF

مــقــتــرحـا ان (يــكــون هــنــاك تـوازن في
الي وايـجاد افضل معـاجلة التـضخم ا
الـسـبل لـه باالضـافـة الى الـتـنـسـيق مع
ـا ال ـصـارف بـعـيـون واعـدة و كــافـة ا
تـســمح الى ارتــفــاع الـدوالر فــضال عن
الـسـيـطـرة عـلـى حـركـة اسـعـار الـسـوق
ـا تـعـزز من قـيـمـة الـديـنـار الـعراقي و
بـحـيث جتـعل مـنه كـمـا هـو مـعـهـود به
سـابقـا).  فيـما قـال البـاحث عبـد االمير
الـكـنـاني ان (الـتـعـييـنـات الـتي اطـلـقت
بعد عام 2003 بحيث اصبح في ميدان
الـقطـاع العـسكـري (للـجيش والـشرطة)
ـاليـــــ وهــــــذا ادت الى ـــــدنـي بـــــا وا
اسـتنـزاف ميـزانيـة احلكـومة بـاالضافة
الـى حـاالت الـفــسـاد عــلى الـرغم من ان
ـــوازنــة في عــام 2009-2010 وحلــد ا
عـام  2013كـانت انــفـجــاريـة وهــذا مـا
شـكـل اسـتـنــزافـاً لـهــا وبـشــكل مـسـرف
ــطــلــوبــة في بــدون ان نــضع االسس ا

عملـية الصرف ومـنح الرواتب وهذا ما
نــعــانــيه االن نــتــيــجـة ضــعف اخلــطط

دروسة لذلك).  ا
ـدرس حـســ كـاظم ان (رواتب وقــال ا
اجلـيش والــشـرطــة والـقــضـاة ورواتب
الــــدرجـــات اخلـــاصــــة وكـــذلك درجـــات
ــديــرين الــعــامــ اصــبــحت بــاهــظـة ا
ـوجــبـهـا يـتــقـاضـون رواتـب عـالـيـة و
بـدون وضع حــسـابــات دقـيــقـة حلـاالت
التضـخم التي جنم عنهـا بحيث اصبح

الدينار ال قيمة له وهذا ما نشهده االن)
عـــلى حـــد قـــوله مـــبـــيـــنـــا (كــان عـــلى
احلـــكـــومـــة ان تـــســـتـــعـــ بـــخـــبــرات
اقـتـصـاديـ من ذوي اخلــبـرة لـتـأطـيـر
عــمـــلــيـــة صــرف الـــرواتب وان تـــكــون
ــا يـجـعل عـشـوائــيـة) بــحـسب رأيه و
الراتب يـكون عـلى النحـو التـالي فمثال
الــراتب الـذي يــصل الى مــلـيـون و500
الف ديـــنـــار اجــعـــله 750 الف ديـــنـــار
وبهذه الطريـقة سوف امنح فرص عمل

وكيل تموينية
يتفقد مخزونه

ـــقــار الـــتي اغـــلــقـــهــا امن (عــدد ا
احلـشـد بـلغ  6تـوزعت في مـنـاطق

الـــكــــرادة واجلـــادريـــة  حـــيث 
اعتـقال عدد من اخملـالف لالنـظمة
) واضـــــاف ان (هــــذا والـــقـــوانـــ
االجراء يـعد روتـيني ويـاتي ضمن
تــوجــيــهــات قــيــادة احلــشـد الــتي
ـتـابعـة ومـحاسـبة كل من تـدعوا 
يخـالف النـظام) ونفى الـبيـان (ما
ـواقع والـقـنـوات تـداولــته بـعض ا
من اخبـار ملفـقة اشـارت الى مقتل
افراد او ان العملية جاءت السباب
سـيــاسـيــة او جـنـائــيـة او غــيـرهـا
وانـهــا ال تـعـدوا كــونـهـا عــمـلـيـات
انــــضـــبــــاطـــيــــة). والـــقـت وكـــالـــة
االستخبارات القبض على مهرب
لــلـمــخـدرات يـحــمـلــون اجلـنــسـيـة
االســيـويــة عــلى حــدود مـحــافــظـة
واسط.وقــالـت الــوكــالـــة في بــيــان
تــلـقــته (الــزمــان) امس ان (مــفـارز
ـــديـــريــة ـــتـــمــثـــلـــة  الــوكـــالـــة ا
اســتـــخــبــارات احلـــدود من الــقــاء
القـبض على  4مهـرب للـمخدرات
من اجلنسية االسـيوية على حدود
الــفـــاصــلــة بــ مــحــافــظــة واسط
وإحـدى دول اجلـوار) واضاف أن
(عمـليـة القاء الـقبض تـمت باجلرم
ـشـهـود وكـان بحـوزتـهم كـمـيات ا
مـن مــادة الـــتــريـــاك والــكـــرســتــال
اخملــدرة حـــيث اتــخــذت بـــحــقــهم
اإلجراءات القانونية). وفي نينوى
 جنحت مفارز الوكالة باعتقال 6 
داعـشــيـ مـطــلـوبــ وفق احـكـام
ادة 4 ارهـاب . وذكــر الـبـيـان ان ا
ـطـلـوبـ كانـوا يـعـمـلـون في ما (ا
ـعـسـكرات الـعـامـة وفـرقة يـسـمى ا
الــفـرقــان و ديـوان اجلــنـد وديـوان

احلـــســــبــــة حتت اســــمـــاء وكــــنى
مختلفة .
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ومن خالل الــتــحــقــيــقــات األولــيـة
مــعـهـم اعـتــرفــوا ألنـهم اشــتــركـوا
بعدة عمليـات ارهابية ضد القوات
ـواطـنـ قـبل عـمـلـيات األمـنـيـة وا
الـتـحـريـر) واضـاف انه ( ايـداع
ــتــهــمــ الـتــوقــيف الســتــكــمـال ا
الـتــحـقـيــقـات والتــخـاذ االجـراءات

القانونية بحقهم). 
وبـاشـرت قـيـادة عـملـيـات الـبـصرة
ـلـحـقـة بـهـا بـتـنـفـيـذ والـقـطـعـات ا
ــرحـلـة عــمـلــيـة الــوعـد الــصـادق ا
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اعـلن مـديـر مكـتب حـقـوق االنـسان
في مـحـافـظـة ديـالى صالح مـهدي
عـن ارتـفــاع مـعــدالت االدمــان عـلى
اخملـــدرات خالل الـــعـــام اجلــاري 
كاشـفا عن احصـائية صـادمة لعدد

  . تعاط ا
وقال مـهدي   لـ (الـزمان) امس إن
(معدالت االدمان على اخملدرات في
مـــحــــافـــظــــة ديـــالى خـالل الـــعـــام
اجلاري 2020 ارتفعت بـنسبة 50
ـئـة وهـذه النـسـبـة تـعـد االعـلى بـا
بعد 2003) مبيـنا أن (اجمالي من
جـــرى اعـــتـــقــــالـــهم حـــتى االن في
ديـالى بـتـهـمة احلـيـازة والـتـعاطي
ـدمنـ مـنهم 320 مـتـهمـا يشـكل ا

ئة) .  75 با
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واضـــاف  مــــهـــدي أن  (مـــعـــدالت
االدمـان ارتــفـعت في احملـافـظـة مع
تـــــنـــــوع أكـــــثـــــر من 7 انـــــواع من
اخملدرات ابرزها مادة الكرستال) 
ــدمــنـ مــشــيـرا إلـى أن  (عـمــار ا

تتراوح من 40- 25 سنة). 
ــئـة واشــار مــهـدي إلى أن  (2 بــا
ــدنـيـ هم من الـنـسـاء وهـذا من ا
يــعــد ً امــرا ً بــالــغــا بــاخلــطــورة)
داعــيـا لـ ( ضــرورة اجــراء تــقــيـيم
ـلف اخملـدرات شــهـري او فـصــلي 
ونـشـر االرقـام لـلـراي الـعـام لـبـيـان
خــطـورتــهـا عــلى اجملـتــمع بــشـكل

عام).  
ومـن جــانب آخــر قــال مـديــر اعالم
صــحــة ديـالـى فـارس الــعـزاوي  لــ
(الـــزمـــان) ان (فـــرق الـــتـــفـــتـــيش
وبـالـتـنـسـيق مـع اجلـهـات االمـنـية

ذات العالقة تـمكنت من ضبط  30
صــيــدلــيــة وهــمــيــة أحــتـوت عــلى
عــــشـــــرات االطــــنـــــان من االدويــــة
ـسـتـلـزمـات الـطـبـيـة في جوالت وا
ـــذاخــر مـــيـــدانــيـــة اســـتـــهـــدفت ا
والــــصـــيـــدلــــيـــات الـــعــــامـــلـــة في

احملافظة). 
واضــاف الــعــزاوي   ان  (االدويـة
ـصـادرة نقـلت الى مـخـازن دائرة ا
الصحة لغرض االستفادة منها في
ــؤســســات الــصــحــيــة  وال دعم ا
ــكن الــتـحــكم بــهـا اال بــعــد أخـذ
وافقات القضـائية والرسمية من ا

وزارة الصحة).  
ـقـتل نـاشط وافــاد مـصـدر امـنـي 
مـــدني بـــهـــجــــوم مـــســـلح شـــرقي
ـصـدر في تـصريح بـبـغـداد.وقـال ا
امـس إن (مـسـلـحـ اطـلـقـوا الـنـار
مـن اسـلـحـة كـاتـمـة لـلـصـوت جتاه
نـاشط مـدني ضـمن مـنـطـقـة بـغداد
ـا اسفر عن مـقتله) من اجلديدة 

زيد من التفاصيل.  دون ذكر ا
وكــان رئــيس الـــوزراء مــصــطــفى
الــــكــــاظــــمي قــــد أقــــال عــــدداً من
ـسـؤولـ األمـنـيـ عـلى خـلـفـيـة ا
االغـــتــــيــــاالت الــــتي شــــهــــدتــــهـــا
الـبالد.ومنـذ انطالق االحـتجـاجات
الــشـــعــبــيــة فـي تــشــرين األول من
ــاضي تــعــرض عــشـرات الــعــام ا
الـناشـط إلى عـملـيات اغـتيال أو
اخـتــطــاف وال يـزال بــعــضـهم في
فقودين. فيما قامت مديرية عداد ا
ـاضـيـة امن احلــشـد خالل االيــام ا
ـقـرات اخملـالـفـة بـاغـالق عـدد من ا
لـــلـــضـــوابط والـــتـــعـــلـــيـــمـــات في

العاصمة . 
وقال بيان تـلقته (الزمان) امس ان

الثالـثة /الصـفحة الـسادسة وعلى
محـورين لغرض مـداهمة وتـفتيش
ـنـاطق الـشـمـالـيـة في احملـافـظـة. ا
واوضح بــــيــــان امـس ان (احملـــور
ــــشــــاة االول شــــارك فــــيـه لــــواء ا
36ومديـرية شرطـة البـصرة ولواء
القـوة الضـاربة والـوكاالت األمـنية
واالســتــخـبــاريــة وهــيـئــة احلــشـد
الشـعبي لـغرض مداهـمة وتـفتيش
ـنـاطق الـشـمالـيـة في احملـافـظة) ا
واضــــــاف ان (احملـــــور الــــــثــــــاني
اجلنـوبي شاركت فيه قـيادة حرس
نطقة٤/ و قيادة عمليات احلدود ا
الـــبـــصــــرة والـــوكـــاالت األمـــنـــيـــة

واالســتــخـبــاريــة وهــيـئــة احلــشـد
وأقـسـام مـديـريــة شـرطـة الـبـصـرة
ــــنـــاطق ــــداهـــمــــة وتــــفـــتــــيش ا
اجلــنــوبـيــة والــقــاء الــقـبـض عـلى
ــطـلــوبــ ونـزع األســلــحـة غــيـر ا
ــــرخـــــصــــة لـــــتــــحـــــقـــــيق األمن ا
واالســــــتـــــــقــــــرار ضـــــــمن قـــــــاطع
ـــســؤولــيــة) وتــابـع ان (نــتــائج ا
الـعـملـيـة اسـفرت الـقـبض على 40
مـــطــلـــوبـــا وفق مـــواد قــانـــونـــيــة
مـخـتـلـفـة وضـبطت 6 بـنـادق آلـية
كالشـنكـوف واحاديـت  عـيار 5 /
14 مل`ــم ومـــــــدفع اس بــــي جي
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). وتـابع كـاظم لـلـعـاطـلـ واخلــريـجـ
قـوله (كـذلك احلـال بـالـنـسـبـة لـلـقـاضي
سـبعـة ماليـ دينـار شهـريـا فأجـعله 3
فرص ماليـ دينـار وهذا مـا سيـوفر 5 
عمل جديدة) بحسب قوله. الفتا الى ان
(احلكومة يجب ان تلتفت جيدا للوضع
االقـتـصـادي الـذي تـمـر به االن وايـجـاد
احللول السريعـة لذلك بدال من مواجهة
ــــكن الــــســــخط الــــشــــعـــبـي الـــذي ال 

اسكاته).
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ما يدعـو الى التوقف والـتأمل أن الـعنف قبل أن يـقوم بالـسالح يقوم أوالً
بالقـناعـة وبالفـكر أي بـالثقـافة. فـاحلروب بأنـواعهـا  تقوم أوالً وتـتغذى
واقف ـومتـها بـواسطـة شبـكة واسعـة ومعـقدة من الـقنـاعات وا وتبرر د
الثقافية والـنفسية الـتي تمنح للمحـارب زخماً للـتضحية بالـنفس وللحقد
على اخلـصوم وتبـرير قـتلـهم . لذلك فـان تفسـيرنـا ألسبـاب ودوافع تفاقم
حالة العنف التي تسود اجملتمع العراقي اليوم  سببه تراكم سابق وعبر
ـشاعر االلم واحلـزن واحلقد في اجملـتمع جنم عن تراكم سنوات طـويلة 
ـتمـثـلة بـالفـقـر والقـمع واالذالل واخلـيبـات والـنكـسات عـانـاة احليـاتيـة ا ا

الشخصية والوطنية.
ان ثـقـافـة الــعـنف واحلـقــد ارتـكـزت وقـامـت عـلى أسـاس الـظــلم الـوطـني
الذي شـكل بيـئة مالئـمة لـترويج ثـقافـة وشعـارات احلركات واالجتـماعي 
ـتطرفة التي تبرر احلقـد والكفاح الدموي ضد العدو اليسارية والدينية ا
الطـبقي الـبرجـوازي واالمـبريـالي  وضد الـعدو الـكـافر والـشيـطان االكـبر
تمثل باإلمبريالية والصهيونية  ومنها من يطالب بالثأر واالنتقام بالقتل ا
والـعـنف من فـئـات وشـرائح اجـتـمـاعـيـة بـأكـمـلهـا  عـلـى اساس تـاريـخي

غامض . 
ومن الطبيعي أن تتأثر الثقافة العراقية بثقافة العنف اليسارية التي كانت
ثـقفـ العـراقيـ شاركـوا بصـورة فعـالة في نـطقـة. بل ان ا سائـدة في ا
لكي رفد هذه الثقافة العنفية  وما جرى من انقالبات دموية بعد العهد ا
ـسـلح والـعـنف الـثـوري  ....الخ  مـصـطـلـحات ورفع شـعـارات الـكـفـاح ا
رفعتها االحزاب واحلركـات السياسية الـعراقية لتسوغ  ولـتسوق شغفها
وشهوتها وهوسها اجلنوني في الـوصول الى السلطة واحلكم دون النظر

الى مصلحة الشعب ...! 
ومن كان يـعـارض العـنف والـلجـوء الى السـالح والقـتل من اجل الـسلـطة

واحلكم كان يعتبر خائنا" وعميال" . 
إن جـذور ثـقـافـة العـنـف اثـرت بشـكـل كـبيـر فـي ما سـمـي قـبل وبـعـد عام
ـعـارضـة الـعـراقـية الـتي بـررت الـتـحـالف مع االمـريـكان وشن 2003 با

احلرب واجتياح العراق وإسقاط النظام السابق . 
اسـتـمـرت بـالـتـأثـيــر عـلى اسـلـوب تـفـكـيـر الـســيـاسـيـ الـعـراقـيـ الـذين
استـلمـوا احلكـومة بـعد 2003 فكـان تبـنيـهم للـثـقافـة الطـائفـية والـقومـية
تناقضـة تماماً مع مـفهوم الوحدة الـوطنية قد أوجـد بيئة مالئـمة لتفاقم ا
وانتشار العنف وثقافة العنف في اجملتمع العراقي و بررت ودعمت ردود
عـارض للـنظام اجلـديد وانبـثاق ما سـلحة مـن قبل ا االفعال الـعنفـية وا
ـقـاومـة والـقـوى الـظالمـيـة الـسـلـفـيـة وجـمـاعـة الـقـاعـدة سـمي بـحـركـات ا
االرهابية وصوال" الى تنظيم داعش االرهابي في دوامة من العنف الغير
اليـ منهم مسبـوق أودى بحيـاة  اآلالف من العراقـي وتشـريد ونزوح ا

الى داخل وخارج العراق ...
تـطـرفة الـتي يطـرحهـا بـعض السـياسـي ان عقـليـة العـنف والـشعـارات ا
ورجال الـدين واالرهـابـي  كـانت وسـتظل شـعـاراتـية سـطـحيـة ومـدمرة
تصب في مـصـلحـة اعـداء الـعراق  وهي انـعـكاس واضح لـثـقافـة الـعنف
التي تـهـيئ وتـبـرر وتخـطط وتـقـنع وتشـجع وتـثـقف الـناس لـيل نـهـار على
ـارســة الـعـنف ضــده واعـتـبــار االنـسـان الـذي ال احلـقـد عــلى اآلخـر و

ارسه جباناً وخائناً لألهل وللطائفة والقومية وللوطن ! 
ثقف العـراقي اليوم امام حتـدي كبير وحلظة تاريـخية فاصلة في ان ا
ومة وحدة العـراق وجتانس مجتمعه ! هـذا التحدي يتطلب من مسار ود
ثقف الـعراقي الـعمل على طرح وتكـوين مفاهيم ثـقافية جديـدة  تتميز ا
وتقوم على اساس السالم والتسامح واحملبـة ونبذ العنف والتطرف مهما

كانت مسبباته وحججه. 
واذا كانت جميع النتـاجات الثقافيـة والفنية العراقـية رغم تنوعها وخالل
ــسـائل أكـثــر من قــرن جتـنــبت الــتـطــرق لألمــور الـتـي تـمس مــبــاشـرة ا
ـشـاريع ـوسـوعـية) الـثـابـتـة الـتي تـبـنـى حـولهـا عـادة ا (اإلسـتـراتـيـجـيـة ا
الكبرى التي تـقود الوطن  فإننـا اليوم بحاجـة الى ثورة ثقافيـة موسوعية
شـامـلـة تـتـنـاول مـخـتـلف اعـمـدة واركـان وعـنـاصـر الـثـقافـة الـعـراقـيـة في
التـاريخ والـفـلـسفـة  والـسـيـاسة واالديـان وعـلم الـنفـس واالدب وحتى في

عـنى التـركيـز على الـنوع الفـلكـلور الـشعـبي .  ثـورة 
ـتماهي مع احلـالة السـياسيـة الراهنة وليس الكم ا
 دون االخــذ بـنــظــر االعــتــبــار مــصــلــحـة الــوطن

ووحدة ترابه ونسيجه االجتماعي ..
ركز االوربي لدراسات مكافحة { مستشار ا
االرهاب
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شهد فـندق الساحـة وبيروت حفالً
ـيًّـا لـنــخـبـة المـعــة وكـوكـبـة تـكــر
مـتـمـيّـزة من قـادة الـرأي والـفـقـهاء
ــفـكّــرين الــلــبـنــانــيـ واألدبــاء وا
ـــركـــز الـــدولي والـــعــــرب أقـــامه ا
لـلـثـقـافـة واإلعالم بـالـنـرويـج لـعدد
من الشخصيات الديـنية والثقافية
والــفـكـريـة الـتي سـاهـمت في نـشـر
وتـعـزيـز ثـقافـة الـتـسـامح والسالم
واحلـــوار اإلنـــســـاني بـــ أتـــبــاع
الــديـانــات والـثــقـافــات اخملـتــلـفـة
وتــســـلّـم احملــتـــفـى بــهـم أوســـمــة
تمّيزة. ورسائل تقدير ألدوارهم ا
ونـظّم االحـتفـال في بـيـروت رئيس
مـركز حـوار احلضـارات األويسـكو
الـــبــروفـــيــســـور مــخـــلص اجلــدّة
ركز العراقي بالتعاون مع رئيس ا
الـــــــدولي (فـي أوســــــلـــــــو) عــــــلي

وسوي واحملتفى بهم: ا
الــشـيخ أمــ الـكــردي - أمـ عـام

دار الفتوى - (لبنان).
وسماحـة الشيخ محـمد عسيران -

فتي اجلعفري - (صيدا). ا
ــطـران جــورج صـلــيـبـا - راعي وا

مطرانية السريان - (بيروت).
والـــشـــاعــر
محـمد علي
شــــــــــــــمـس
الــــــــــدين -

(لبنان).
وســـمــاحــة
الـــــــشـــــــيخ
حـــــــســـــــ

شـــحــادة -
أمــــ عــــام
مـــــنـــــتــــدى
ـــعـــارج - ا

(لبنان).
والـشــاعـرة
نــــــــــــــــــــوال
احلــــــوار -

Âö «Ë ` U ² « ÂUÝË ‰UM¹ ÊU³Fý 5 (« b³Ž

تـشــخـيص األمـراض الـتي تـصـيب
الـنــحـل وإنـتــاج مــلــكــات مــلــقــحـة
اصـــطــنــاعــيــاً ويـــعــتــبــر األول في
ـقـدسـة والـثاني مـحـافـظـة كربالء ا

في العراق) . 
—Ëœ 5L¦ð

وكرمت جمعية النحال العراقي
وزيـــــر الــــزراعــــة مـــــحــــمــــد كــــر
اخلــفـاجي تــثـمــيــنـا لــدوره الـداعم
لــقـطــاع الــنـحل فـي الـعــراق. وأكـد
اخلـــفــــاجي تـــقــــد كـــامـل الـــدعم
جلمعية الـنحال العـراقي مقدماً

ـسـاهـمه شـكـره جلـمـيع اجلــهـود ا
في تــــقــــدم إنــــتــــاجـــيــــة الــــعــــسل
ومـنـتـجـاته وبـاخلصـوص جـمـعـية
الـنـحالـ الـعـراقيـ الـتي وضعت
بـصمـة كـبيـرة في الـقطـاع الزراعي
و خـصـوصـاً قـطـاع الـنـحل مـبـيـناً
(حتقـيق اإلكتـفاء الـذاتي من إنتاج
الـعـسل احملـلي ومـنـتـجـاته مـبـيـنـاً
الـــعـــمل اجلـــاد إلنــشـــاء روزنـــامــة
خـاصـة بـاالنتـاجـية لـتـحـديد كـمـية
تصدير العسل). وأوضح إن (هناك
تنسيقـا كبيرا مع جمعـية النحال

العـراقيـ لتـسهيل عـملـهم وتذليل
الـصـعـوبـات الـتي تـعـيق تـقـدمـهم.
جـــاء ذلـك خالل حــــفل أقـــيـم لـــدعم
مـــربي الــنـــحل من خـالل مــنـــحــهم
الـــشــهـــادات الــتـــقــديـــريــة دعـــمــا
لعملهم). كما أبدى رئيس اجلمعية
ظـفر عن سعـادته وامتنانه قاسم ا
لـلجـهود الـتي يـبذلـها الـسيـد وزير
الـــزراعــــة الـــتــــي من شـــأنـــهـــا أن
تــصب في دعم قـطــــــاع الـنـحل في
الــــعــــراق وتــــطـــــــــويــــر الــــعــــسل

ومنتجاته.

-1-
ا قال الشاعر : قد

دع اخليانات وال تَأتِها 
تَحْظَ بأموالِ الورى كُلها 

فاللهُ قد قال بقرآنِهِ
أدّوا االماناتِ الى أَهْلِها 

وقد تَـبَوَّأَ األمنـاء مكـانةً رفـيعـة في الوسط االجـتمـاعي وعاشـوا محـبوب
مُقَدرّين .

أما الذين افترسَتْهُم أالعيبُ الشيطان وأَوْقَعتْهُم في شَرَك اخليانة  فانّهم
باؤوا بغضبٍ مِنَ الله ومَقْتٍ شديد مِنْ قِبَل الناس .

-2-
ـته البشعـة مُسيئا ال العـام فانّه يرتكب جر وح تمتد يـدُ اخلائن الى ا

واطن جميعا وليس الى انسان بعينه . الى ا
ة وشتان ب خيانـة الفرد وخيانـة اجملتمع وهكذا يتـضاعف خطر اجلر
وتمتد آثارها السلبية الى مديات واسعة لتُلحق الضرر بالبالد والعباد .

-3-
ـتـهن الـوعظ واالرشـاد ويـدّعي احلـرص وحـ تـأتي اخلـيـانـة مِنْ رجـل 

الفائق على القيم واآلخالق يُمْنى الناس بصدمة كبيرة .
فال خيرَ في واعظٍ غيرِ متعظٍ .

ـالَ عـلى الـدِينِ والـكـرامـة ولن يـكـون له في ولن يـرحم الـتـاريخ مَنْ قـدّم ا
صفحاته االّ السواد ...

-4-
لقـد فـوجئـنـا باحلـكم الـصادر قـبل أيـام على مَنْ كـان يـتولـى مرفـقـا دينـيا
مهـماً من مـرافق الـدولة الخـتالسه أربعـة ملـيـارات دينـار وذلك عن طريق
شرائه عـقـاراً بقـيـمة مـليـاريْ ديـنار وتـسـجيـله بـسته مـلـيارات ديـنار  في

واحدة من أبشع عمليات االختالس .
-5-

العـراق اجلـديد  –وهو عـراق مـا بعـد سقـوط الـصنم  –قد أثـخنـته جراح
االختالسـات الكـثيـرة  والنـهب الكـبيـر لثـرواته وما يُـعانـيه اآلن من أزمة

ماليّة حادة ليس االّ بسبب السطو عبر تلك العمليات الغادرة .
-6-

ولقد سمعنا الـكثير عن محاوالت تعـقب الفاسدين ومحاسـبتهم ولكنّها لم
تكن اال جعجعة من دون طح .

-7-
وال نغالي اذا قلنا :

ـنـهـوب مـن الـثـروة الـوطـنـيـة الـعــراقـيـة من بـعض حـيـتـان انّ اسـتـرجـاع ا
ُسـتَـرجِـع الذي ال ـوجـود  ولـكن أيـن هـو ا الـفـسـاد كـفـيل بـسـدِ الـعجـز ا

ضمار ? يخشى أحداً في هذا ا
-8-

ـال احلرام لن يـكـون هنـيـئا واننـا عـلى يقـ بـأنَّ ا
صرفية وال ن اكتنزوه وأودعوه في حساباتهم ا

بُدَّ مِنْ إرجاعه طال الوقت أم قصر .
" وسيعلم الذين ظلموا ايّ منقلب ينقلبون "

(سوريا).
والشاعر ميشيل جحا - (لبنان).
والدكتور جورج كعبي - (لبنان)

ـفــكـر عـبــد احلـسـ شــعـبـان - وا
(العراق).

وتــخـــلّل حــفـل الــتـــكــر كـــلــمــات
وإشـــادات بـــأدوار احملــتـــفى بـــهم
واســــتــــذكــــار ألهم نــــتــــاجــــاتــــهم
اإلبـداعـيــة ونـشـاطـاتـهم الــعـمـلـيـة

هني.   وحضورهم الثقافي وا
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{ الــفــاتــيــكــان (أ ف ب) - احــتــفل
اليـ حول الـعـالم اجلمـعة مـئات ا
ــيالد في ظل الـقــيـود الـتي بــعـيـد ا
فــرضـهــا كـوفــيـد- 19عــبـر نــسـخـة
ا مـخـتـصـرة من الـعطـلـة الـتي لـطـا
طـــبــعــهـــا الــســـفــر والـــتــجـــمّــعــات
عركة لوقف تفشي الكبيرة.وتبـدو ا
الـوبـاء الذي حـصـد أرواح أكـثر من
 1,7مـــلـــيـــون شـــخص في الـــعـــالم
بــعــيــدة عـن نــهــايــتــهــا رغم إطالق
حــمالت تــطــعـيـم واسـعــة الــنــطـاق
تعطي األمل بإمكانية عودة الوضع
ــطـاف. إلى طــبــيـعــته فـي نـهــايــة ا
وبــدت الـكــنـائس في أنـحــاء كـوريـا
ـعــظـمــهـا إذ اجلــنـوبــيـة خــالـيــة 
ـصـلّـون عـبـر اإلنـتـرنت في جتـمّع ا
وقت ســـجّــــلت الــــبالد حـــصــــيـــلـــة
إصابات يومية قياسية.وفي كنيسة
"يــودو اإلجنـيل الـكــامل" في سـيـول
الــتي تـســتـقـبل عــادة مـا يـصل إلى
عــــشـــرة آالف مــــصلٍ لم يــــحـــضـــر
اجلـمـعة إال  15شـخـصـا جـمـيـعـهم
ـــوظـــفــــ وأعـــضـــاء جـــوقـــة من ا
.وقـال عضـو الكـنيـسة بارك رتـل ا
جــاي-وو لـــفـــرانس بـــرس إنه أمــر

"يفطر القلب".
 öHŠ dEŠ

أمـا في الــفـيــلـيـبــ ذات الـغـالــبـيـة
الـكـاثـولـيـكـيـة هـزّ زلـزال بـقوة 6,3
درجات البـالد ليفـاقم الوضع سوءا
وسط حــظــر إقــامــة احلـفالت وأداء
ـبـو الـتـرنــيـمـات.وقــالت كـاين كــو
مــالـونـغــا وهي من سـكــان مـانـيال
بــعــدمــا تــابـعـت قـدّاس لــيــلــة عــيـد
يالد عبر التلفاز بدال من حضوره ا
شـخـصـيـا خـشــيـة الـفـيـروس "أمـر
مــحـــزن لــلـــغـــايــة. رؤيـــة اجلـــمــيع
بــالـــكــمــامــات حـــتى الــقس وخــدام
ـذبح. يــذكــرني األمـر بــأن الــعـالم ا
كـمـا أعـرفه تـغـيّـر".وأضـافـت بـعـدما
تــغـيّـبت عن قـداس مــنـتـصف الـلـيل
ـيالد ألول مـرة في ــنـاســبـة عـيــد ا

ـيالد. يـجب أن حـيـاتـهـا "إنه عـيـد ا
يصافح النـاس ويقبلـوا أو يعانقوا
بـعـضــهم الـبـعض".وعـلى الـرغم من
حــرارة الــطـقس جتــنّـبت احلــشـود
عــلى خالف الــعـادة شـاطـئ بـونـدي
فـي ســــيــــدني فـي غــــيــــاب راكــــبي
األمــواج الـــذين يــرتـــدون عــادة زي
سـانـتا كـلـوز بـينـمـا راقـبت دوريات
الـشــرطـة تـطــبـيق قــواعـد الـتــبـاعـد
االجـتـماعي.وأمـا الـبـابا فـرنـسيس
األب الـــروحي لــكـــاثــولـــيك الـــعــالم
الـبـالغ عـددهم  1,3مـلـيـار شـخص
ـيالد في فـأقـام قــداس لـيــلـة عـيــد ا
كاتدرائيـة القديس بـطرس بحضور
أقل من  200مــــــؤمن يــــــضـــــعـــــون
كـمـامـات واقـيـة وأغـلـبـهم يـعـمـلون
في دولة الفاتيكان.و تقد موعد
الـقـدّاس الـذي يـقـام عـادة مـنـتـصف
الــلــيل لـيــتــوافق مع قــواعــد حــظـر
الـــــتـــــجـــــول الـــــتـي فـــــرضـــــتـــــهــــا
إيــطــالــيــا.وقــبل الــوبــاء كـان آالف
ـؤمنـ والـسيّـاح يـشتـرون تـذاكر ا
حلــضـور الـقـدّاس الــبـابـاوي.وبـدت
سـاحــة الـقـديس بـطـرس الـتي تـعج
يالد عـادة بـالنـاس في لـيـلة عـيـد ا
مـهـجـورة مـسـاء اخلــمـيس بـيـنـمـا
ـيالد وسط زيّـنـتــهـا شــجـرة عـيــد ا
أضـواء سـيـارات الـشـرطـة.وفُـرضت
قــيـــود جـــديــدة الحـــتـــواء كــوفـــيــد
اخلـمــيس تــطّــبق خالل فــتـرة عــيـد
ـــيالد ورأس الـــســنـــة في أنـــحــاء ا
إيـطالـيا الـبلـد األكثـر تضـررا جرّاء
ـــســـتـــجــد في فـــيـــروس كـــورونــا ا
أوروبـا وحيث  تـسجـيل أكـثر من
مليوني إصابة ونحو  71ألف وفاة
مـنـذ ظـهر الـوبـاء.وفي عـظـته أشار
الـــبــابـــا األرجــنـــتــيـــني إلى أن ذلك
يـذكـرنـا بـأنه ال يـجب قـضـاء الـوقت
في "البـكاء عـلى مصـيرنـا بل مسح
دموع من يـعاني" وخـدمة "الـفقراء".
ـــــؤمـــــنــــ وأضـــــاف آســـــفـــــا أن ا
ــتــعـطــشــ لـلــتــرفـيه والــنــجـاح "ا

ـتـحدة)) ,أ ف ـمـلـكة ا رامـسـغيت (ا
ـطــار الـقـد في ب) - عـلـى مـدرج ا
جنوب انكلـترا ال شيء يوحي بعيد
ــيالد بــاســتــثــنــاء أشــجــار عــيــد ا
صـــــغــــــيــــــرة وُضـــــعـت في بــــــعض
مقصـورات الشاحـنات بيـنما يـنتظر
آالف الــــســـائـــقــــ الـــعـــالــــقـــ في
بــريــطــانــيـا بــعــيــداً عن عــائالتــهم
لـــلــخـــضــوع لـــفـــحص الــكـــشف عن
كوفـيد- 19كي يتـمكـنوا من الـعودة
إلى مــنــازلــهم.ويــقــول بــاويل هــوو
سـائق بــولـنـدي يـبـلغ  34عـامـاً كـان
من بـ احملظـوظـ الذين خـضـعوا
لــفـــحص الــكـــشف عن كـــوفــيــد-19
لــوكــالـــة فــرانس بـــرس "أعــجــز عن
إيــجـاد كــلــمــات لـوصف مــا نــشــعـر
به.عـائالتــنــا تـنــتـظــرنـا هــذا األمـر
يــفـــطــر قــلـــوبــنــا".وبـــعــد أن أجــرى
الـفـحص يـنـوي باويـل التـوجه إلى
فــولـكــسـتـون حــيث تـوجــد احملـطـة
الــتي مــنــهـا يــنــطـلق فـي نـفق حتت
ــــــانـش "لـــــلــــــعــــــودة إلى بــــــحـــــر ا
بـــولـــنـــدا".عـــلى غـــراره وجـــد آالف
الــسـائـقـ أنـفـسـهم عـالـقـ عـنـدمـا
أغــــلـــقت فـــرنــــســـا حـــدودهـــا أمـــام
الوافديـن من بريطـانيا بـعد أن أثار
قـلـقـهـا انـتـشـار سـلـسـلـة جـديـدة من
سـتـجدّ قـد تـكون فـيروس كـورونـا ا
معدية أكثـر رُصدت في جنوب شرق
ـــنــافــذ الــتي انــكــلـــتــرا. ومن بــ ا
ــرفــأ أُغــلــقـت مــيــنــاء دوفـــر وهــو ا
انش إضـافة الـرئيـسي على بـحـر ا
إلى الــــنـــفق اجملــــاور له مـن حـــيث
تــعــبـــر آالف شــاحــنـــات الــبــضــائع
.وأوقـفت الشـاحـنات الـثـقيـلـة يومـيـاً
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القد حيث تشكلت طوابير طويلة
همة التي يتعيّن جداً تعكس حجم ا
إجنازها لـلتمـكن من إجراء الفحص
.وسمـحت فـرنـسا جلـمـيع السـائـقـ
صـبـاح األربـعـاء بـاسـتـئـنـاف حـركـة
الـسيـر إال أنـهـا تطـلب إبـراز نتـيـجة
فـحص سلـبيـة ما يـتـطلب أيـاماً من
الــعـمل لـلـتـمــكن من إجـراء فـحـوص
جلــمـــيع الــســـائــقــ رغم تـــعــبــئــة
اجلــيـش وفــريق من رجــال اإلطــفــاء
.وبــحـسب بــاويل فـإن الــفــرنـســيـ
الـسـائـقـ يـشـعـرون بـغـضب حـيـال
فــرنـــســـا. ويــقـــول إنه خالل رحـــلــة
عـــــودتـه ال يـــــنـــــوي الـــــتـــــوقف في
األراضي الـــفــرنـــســيـــة "ال لــتـــنــاول
الـطعـام وال للـتـزود بالـوقود وال ألي
شـيء آخــــر".ويــــؤكــــد أن " %90من
الـــنــــاس هــــنـــا لـن يـــتــــوقـــفــــوا في
درج حـيث تهبّ رياح فرنسـا".على ا
بــاردة يــنــتــظــر الــســائــقــون بـدون
تــوضـيــحـات وبـدون مــعـرفــة مـوعـد
عــودتـهم رغم تــأكـيـدات الــسـلـطـات
الـفـرنسـيـة والـبريـطـانـية بـأن حـركة
الـــســـيـــر ســـتـــتــــواصل يـــوم عـــيـــد
يالد.ويتزايد إرهاقـهم أكثر فأكثر. ا
وفي حلظة معينة قرعوا معاً أبواق
ـدة نــصف سـاعـة. في شــاحـنـاتــهم 
مرفـأ دوفر اجملـاور تالسن بعـضهم
مع عناصـر شرطة.وجـاءت شاحنات
صغيرة لتجلب لهم وجبات مجانية
بـرغـر وأطـبـاق تـايالنـدية. وحتـرّكت
مــنـظـمـات لـتـوفـيـر أطـبـاق سـاخـنـة
خصوصاً من اجلالية البولندية.و

تـركــيب مــراحـيض مــحــمـولــة لـكن
بـحــسب بـعض الـســائـقـ امـتألت
بـسرعـة.ويـقول فـاليـري وهـو سائق
أوكـراني يـبـلغ  37عـامـاً لم يـخـضع
لــلـفـحص بـعـد "نــحن عـالـقـون مـنـذ
ثالثـة أيام". ويـضيف "أوقـفـونا هـنا
وطــلـبــوا مــنــا االنــتــظـار. يــجب أن
ا نصل في نزل اآلن. ر نعود إلى ا
ـنــاسب لالحــتــفـال بــعــيـد الـوقـت ا
رأس الـــســنـــة".ويـــتـــابع "ال تـــوجــد
مــرافق ال مـــكــان لـالســتـــحــمــام ال
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وأفــــاد ســــائـــــقــــون آخــــرون أنه 
تركيب صنابير استحمام لكن يجب
السير مسافة طويلة للوصول إليها
درج الهائل.يحمل رادكو على هذا ا
إيفانوف الغاضب عـلى العسكري
احلــــاضــــرين طــــالـــبــــاً اخلــــضـــوع
للفـحص. ويتّهم سـائقي الـشاحنات
الــصــغــيــرة بــتــجــاوز دور ســائــقي
الشاحنات الـثقيلة.ويـقول البلغاري
الــبــالغ  56عــامـــاً "الــوضع فــظــيع"
مــنـدداً بـغـيـاب الـتــنـظـيم. ويـضـيف
عرفة ما يجب أن "يجب تدبّر أمرنا 
نفـعل".يحـاول جندي تـهدئـته مؤكداً
لـه أنه ســـــيــــكـــــون الــــتـــــالي الــــذي
سيخضع للفحص.في منتصف يوم
اخلـمــيس كـانت  3200شـاحــنـة ال
ـكان وقـد خضع لـلفحص تزال في ا
ما ال يقلّ عن  1800سائق بـحسب
اجلــيـش.في اجملــمل تــمّت تــعــبــئـة
 320جـنــديـاً إلجـراء الــفـحـوص في
مـانــســتــون ودوفــر وعـلـى الـطــريق
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والدنيوية (...) في األغـلب يجهلون
ـــقــرر أن ــعـــامـــلــة".ومن ا حـــسن ا
يـتوجّه الـبـابا الـذي احـتفل مـؤخرا
نـاسبة بعـيد ميالده الـ 84بعـظته 
ـديـنــة والـعـالم" ـيـالد "إلى ا عــيـد ا
اجلـمـعـة عبـر الـفـيـديـو مـن الـقـصر
ـنع جتـمّع احلـشـود في الـرسـولـي 
سـاحــة الـقـديس بـطـرس.وأمـا بـيت
حلم فـكانت تـسـتعـد لـعيـد ميالد ال
مــــــــــثـــــــــــيـل لـه فـي الـــــــــــتــــــــــاريـخ
ـا كــان قـداس لــيـلـة احلـديث.ولــطـا
ـهد ذروة ـيالد في كـنيـسـة ا عـيـد ا
مـوسم األعـيـاد الـذي يـتوافـد خالله
ـــــــديـــــــنــــــة مــــــئـــــــات اآلالف إلـى ا
الفـلـسـطـيـنـية فـي الضـفـة الـغـربـية

احملتلة.وأقيم القدّاس عبر اإلنترنت
هــذا الـعــام إذ لم يـســمح إال لـرجـال
الـــدين وعــــدد مـــحـــدود من األفـــراد
دخـول الـكنـيـسـة التي  تـعـقيـمـها
دبـر الرسولي راسم.وقـال ا قبـيل ا
ـطران لـبـطريـركـيـة القـدس لالتـ ا
بـيـيـربـاتـيـسـتـا بـيـتـسـابـاال "يـشـعـر
اجلميع بـانهم في الـظلمة وبـالتعب
واإلرهــاق وبــأنـهـم مـثــقــلــون بــهـذا
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وفي الــقــامــشــلي في شــمــال شــرق
سـوريـا استـبـدل مـئات سـكـان أحد
األحــيـــاء الــذي تـــقـــطــنه غـــالــبـــيــة
مسـيـحـيـة الكـمـامـات بـقبّـعـات عـيد

حـيث ال يـسمح لـلـسكـان بـاستـقـبال
أكــثـــر من زائــر واحـــد.في األثــنــاء
انــقــطع الــبـريــطــانــيــون عن أجـزاء
واســعـــة من الـــعــالم جـــرّاء ظــهــور
ساللة جديدة من كوفيد-.19وبينما
 تـــخــفــيف بـــعض الــقـــيــود عــلى
تـحـدة بـشـكل ـمـلـكـة ا الـسـفر مـن ا
ــنـــاســبــة الــعــطالت إال أن مــوقت 
آالف من مــــواطـــني دول أوروبــــيـــة
أخــــرى ال يـــــزالــــون عــــالـــــقــــ في
انكلترا.وقال سـائق شاحنة فرنسي
يــدعى لـــوران بــيــغـــان دخل الــبالد
إليصـال شحـنته لكـنه ال يزال عـالقا
ـنزل بـعد مـرور أيـام "العـودة إلى ا

يالد? انسوا األمر". في عيد ا

يـبـدو أن احلـالـة الـعـراقـيـة هي حـالـة مـطـابـقـة حلـاالت أخـرى عـاشـهـا أقـوام
وأقليات في ظروف إجتماعية بالغة الدقة والتعقيد مثلما يعيشها اليوم أبناء
الـعراق  مع فـارق كبـيـر ب شـعب خضـع حلكم فـئات قـليـلـة تسـيس البالد
عـلى وفق أهوائـها ومصـاحلهـا  وأقوام أخرى كـالسـود  مثال الـذين عاشوا
بـ أحضان الـغرب االمـريكي حتت ظل حـكم عنصـري مقـيت وقد كتب عن
اضي  وتُـرجم البعض حـياتهم الـرواة أروع الروايات في ثالثـينات الـقرن ا
من هـذه الـروايات إلى الـلـغـة الـعـربيـة حـيث تـصف حـيـاة السـود وتـشـبـثهم
باحلياة رغم احلرمان الذي يعيشونه وإنعدام حقوقهم في ظل نظام متسلط.
ولـعل ولــيم فـوكــنـر في روايــته (الـصــخب والـعــنف نـور فـي اب)  هـو أحـد
الـكـتـاب األمـريـكـيـ الـذي  وصف اجلـنـوب االمـريـكي الـذي يـقـطـنه الـعـبـيـد
ـاضـي هـو الـذي يــتـحــكم بـأقــدارهم  وذلك بـسـب سـحـنــتـهم الـســود بـأن ا
الـسوداء الـتي أسبـغـتهـا علـيـهم الطـبيـعـة األفريـقيـة وحـال العـراق صار في
ـتراكم اضي ا مـحيـطه السـيـاسي الواسع أشـبه بذلك تـقـود االقدار بـسب ا
ـتمثـلة باحلـروب واجلوع ومخـلفات االحتالل بـأوجاع السيـاسات القـسرية ا
الـتي أفـرزت احملـاصـصـة والـفــسـاد الـتي حـولت الـشـعب الى فـئـات وأقـوام
تـتضـارب مصـالح بعـضهـا ضد الـبعض اآلخـر في دوامة ال نـهاية لـها حتت
قـدرات البالد  وهـذا ما زرع فـيهم رحـمة مـصالح دول طـامعـة ومتـسـلطـة 
شاعر التـي وصفها وليم فوكنر عن حـالة من اليأس متطابـقة االحاسيس وا
الـسود تمامـا في روايته  عن قدرهم احملتـوم بقوله  إن الله لـم يشأ يوما أن

تتحسن حالة الزنوج .. 
ـنـصـفـة إن هـذا الـشـعـور أخـذ يـنـتـاب الـعـراقـيــ بـسب الـسـيـاسـات غـيـر ا
ـتعـاقبة حلـقوقهم مـا جعـلت منـهم  أن يشـعروا بـالعبـودية من قـبل األنظـمة ا
حتت رحـمـة قـوى وأحـزاب هـيـمــنت عـلى ثـروات وخـيـرات الـبالد فـضال عن
حـالة الـقـهر االجـتـماعي والـنـفـسي وما رافـقـها من حـرمـان ألبسط مـقـومات
احلـيـاة والـعـدالـة االجـتـمـاعـيـة في بـلـد يـزخـر بـالـثـروات الـطـبـيـعـيـة  فـالـرق
الـسيـاسي إن صح التـعبـير الـذي يـجثم عـلى صدور الـعراقـي مـا إال أشبه
بـرق العبـيد الذي تـعاملت به أمـريكا قـبل قرون فأبـادت وأذلت شعوب كـثيرة
في نـهجـها الـعدواني هـذا وسيـاستـها في الـهيـمنـة والسـيطـرة على مـقدرات
الـــشـــعـــوب وأوصـــلت بـــحـــال الـــعـــراق إلـى أدنى درجـــات الـــســـلم واالمن
االجـتمـاعي  وجعـلت مـنهم مـجـتمـعـا منـهارا فـي منـظومـته الـقيـمـية وتـسوده
ـذهـبيـة بـواجـهات الـفوارق والـتـنـاحـرات والتـسـلـطات اجلـهـويـة والـعرقـيـة وا
سـياسـية مـتعـددة نهـشت اجلسـد العـراقي ونـخرته من الـداخل بشـكل انهى
وجـوده كـدولة وشـعب وأصـبح الـعراقـيـون أكثـر خـوفا
ـــا قـــد يـــحـــصل لـــهـم من مـــصـــاعب ومـــتـــاعب في
ـا هم فـيه عـلـيه اآلن من مـصـاعب ـسـتـقـبل أكـثـر  ا
ومتاعب وهم  يتشبثون باحلياة بال أمل يلوح لهم في

ظلمة .. ظل كواليس السياسة ودهاليزها ا

ـيالد لالحــتـفــال بـإضــاءة شـجـرة ا
ـيالد.وقالـت ماريـا دنـهو وهي أم ا
لـطـفـلـ تـبـلغ مـن الـعـمر  36عـاما
"كنا نشعر بالقلق من احتمال إلغاء
االحـــتـــفـــاالت هــذا الـــعـــام بـــســبب
سـتجـد لكـن كما فيـروس كورونـا ا
ترون اجلميع هنا يحتفلون ونشعر
ـانــيـا عـلى بـالـســعـادة".وأجــبـرت أ
ـيالد الـشهـيرة إلـغاء أسـواق عـيد ا
لـديهـا بـيـنـمـا أغـلـقت الـكـنـائس في
الـكـويـت حـتى الــعـاشـر مـن كـانـون
الـثاني/يـنـاير.وبـالنـسـبة لـكثـيرين
ســيـتــواصل الـعـزل الــذي كـان أبـرز
ــيالد ســمـــات الــعـــام خالل عــيـــد ا
وبـعده كـمـا هو احلـال في بـلـجيـكا
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ـسـتـضـعـفـ في األرض صـاحب شـركة( ايـلـون مـاسك هـو ولـيس غـيـره  امل ا
سبـيس اكس) العمالقـة يعـمل  بخطى مـتسـارعة إليصـال شعاع نـور احلضارة
ـعـرفيـة  ألقـصى بـقاع الـعـالم  الى الـقـرى النـائـيـة عبـر احملـيـطات اإلنـسـانيـة وا
تجـمدة الـقطبـية وبـسعر والبحـار والسـهول واجلـبال في آسيـا وافريـقا وحتـى ا
ـشروع الـبالـغة 10 كـلفـة ا زهـيد عـبـر برنـامجه سـتـارلنك  لألنـترنـت الفـضائي 
مـلـيــار دوالر وهـو مـشـروع عــمالق وحـالم كـان مـن االسـتـحـالــة اجنـازه بـسـبب
اختـراقه للفضاء  اخلـارجي ويتطلب إمكـانات  هائلة و عمـل فني دؤوب وتقنيات
متـطورة جدا وتمويل كبير لكن االرادة البشرية وصالبتها وحلم التفرد باإلجناز
عوقات التي جابهت هم  هًذا العبقري احلالم والطامح ذوبت كل الصـعوبات وا
ـليارات من الـدوالرات بعد ريخ سيـجني من مـشروعه الـفضائي مـئات ا بغـزو ا
شروع  وما هي إال شهور ويبدأ البث التجريبي لالنترنيت الفضائي سد كـلفة ا
شروع إطالق 12 الف  قـمر من نوع ستارلنك بصاروخ فالكون ومخطط لهذا ا
الـرهيب  الذي بـإمكـانه ان يحمل 500 قـمرا(ستـااليت)  نحـو الفـضاء و توضع
ــدار األول ســيـضم 4425 قـمــراً عــلى ارتــفـاع 1200 كـم أمـا في مــدارين ا
ـدار الـثــاني فـسـيـظم 7518 قـمـراً عـلى ارتـفــاع ٣٤٠كم من مـسـتـوى سـطح ا
ـدارين وبـ كـوكب األرض االرض  بــهـدف أن يـتم الـتـواصل بـ األقــمـار في ا
بسـرعة كبـيرة بحـسب ما أعلـن إيلون مـاسك وتدور في مجـاالت متفـاوتة وأقرب
مـسافـة  ستـكون 344 كم عن مـستـوى سـطح األرض واقصى ارتـفـاع سيـكون
1200 كم  تـتــحـرك في مـدارات ثــابـتـة تــصل سـرعــة اإلنـتـرنت الــفـضـائي 20
مـيجـا في الـثـانـيـة  وتـتـفاوت سـرعـة اإلنـتـرنت  الـفـضائـي  تبـعـا لـلـشـركـة التي
يـز اإلنـترنت الـفـضائي أن الـفـيلـم الذي حتـمـله  في خمس تـخـتارهـا لـكن مـا 
ساعـات باستـخدام الـواى فاى حتمـله في ساعة واحـدة باسـتخدام وهـذه حالة
خيالـية مقارنة بـاالنترنيت العادي الـذي يصل  مستواه في بـعض البالد العربية
الى مــســتـويــات بــائــســة في الـســرعــة واجلــودة وعــلى هـذا االســاس ســيــكـون
االنترنـيت الفضـائي  طفرة كبـيرة في مجـال االختراعات وسـيغير مـفاهيم واطر
حيـاتية كـثيرة  علـما ان هذا االنـترنيت ال يـستوجـب اخذ رخصة مـن احلكومات
ا يتـطلب اجهزة معدة ومبـرمجة مسبقا ر عبر ابوابهـا الفاسدة وا للنـفاذ و ال
تحدة مع ايلـون ماسك في الفضاء لالتصـال باالقمار التي تـنشرها الشـركات ا
وتـشبه مـنـظومـة االنتـرنـيت  منـظومـة الـستـااليت احلالـيـة  بالـشكل لـكن بـتجـديد
وتطور مبتكر هي عصارة العقل البشري وطموحه نحو االرتقاء وقطعا ستحاول
ـتسارع  بـعدم السـماح باسـتيراد احلكـومات كبح جـماح االنتـرنيت الفـضائي ا
التـجهيزات اخلاصـة به حتى التخسـر الشركات الـفاسدة األموال الـتي  جتنيها
ـواطنـ  بخـدمة سـيئة واطـن ظلـما  مـقابل اخلـدمة الـرديئـة  مع ابتزاز ا من ا
اتـسـائل احيـانـا وانا ـواطن الـبسـيط  جـدا مـقابل اسـتـيفـاء أمـوال طائـلـة تـكبل ا
ـلـيـارات ما بـ سـرقـة وهـدر واسـتالب عـبـر احلدود ـتـعض عن هـتك مـئـات ا
ـكـلوم ـكـانـها الـصـحـيح في بـنـاء هـذا الـوطن ا مـاذا لـو استـغـلت واسـتـثـمـرت 
ظـلوم قطـعا لـكنا فـي حال آخر كـما هي اإلمـارات وقطر وشعـبه ا
رغم الـفارق فـي القـدرات والـكـفـاءات لـصـاحلـنـا !?عـشرة
ملـيارات دوالر قلبت العالم رأسـا على عقب فما بالك في
ــئـــات مــنــهـــا ولــكن واقع احلــال التـــنــفع مـــعه الــلــعب ا
ب(لــو)فـنـحن االن أتـعس دولـة  ونـتــذيل الـقـائـمـة في كل
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أن الـتعليم في العراق بدأ يفقد قيمته يوما بعد يوم ومن سوء الى أكثر سوء
واصـبح الطـالب يصب جل اهـتـمامـاته في احلصـول على شـهادة تـؤهله الى
وظـيفـة حكـوميـة أو خاصة وهـدفه االول هو حـرصه علـى التعـليم ألجل أداء
االخـتبارات والنجاح مـتناسيا كل شيء تـعلمه بعدها والـسبب الرئيسي هو
فـرصة الـعمل والـتوظـيف وتوفـير لـقمـة الـعيش مـتنـاسيـا أن التـعلـيم ضرورة
مـلحة في اجملـتمعـات وسبيل من سـبل النهـضة وتقـدم األوطان أن كل جهد
يـبذل في هذا اجملـال يلـقي بظالله عـلى حتس واقع اجملـتمع ورفع مـستوى
ية والـتربويـة تدريبا وتـعليـما وتثـقيفا سـؤولية. فـاالهتمـام بالكوادراألكـاد ا
والـعنـاية بـهم وتـوفيـر أرزاقهم بـشـكل كاف يـعطي األسـتـاذ الراحـة ويجـعله
أكثـر انتاجية باالضافة الى االهتمام بالبيـئة التربوية وجعلها مالئمة لوجود
ـرافق الـطـلـبـة من حـيث ســعـة الـصف لـعـدد جـيـد من الــطالب والـعـنـايـة بـا
األخـرى من وجود حـمامـات صحـية نـظيـفة ومـختـبرات وسـاحات لـلريـاضة
والـتركـيـز على مـهـارات الطـالب وتـنمـيـة مواهـبه وتـطويـرهـا وتبـقى مالحـظة
ــنـاهج الـدراســيـة وتـطــويـرهـا بـاســتـمـرار لــتـكـون مـتــواكـبـة مع الــتـغـيـرات ا
ـستمرة وكذلك التركيز على اجلانب العمـلي منها فاالهتمام بهذه الثالثية ا
نـهج الطـالب) يعـطي تعـليـما مـنتـجا يـساهم في الـبناء (األسـتاذ البـيئـة وا
والـنهوض بالبـلد. وكل ماتناولـته لألسف ليس له وجود يذكر في مـؤسساتنا
الـتربـويه لـذا اصبح اجلـهل يـتـفشى بـ ابـناءنـا كـتفـشي االمـراض الوبـائـية
احلـاليـة واصـبح اخلوف والـذعـر ينـتـاب مـعظم أولـيـاء امور الـطـلبـة . بـسبب
تـردي وفوضـوية الـتـعلـيم في الـسنـوات االخيـرة واصبـح الكل في حـيرة من
ناسبة ألبناءهم وألسباب معروفة لدى أمـرهم واليتمكنوا من ايجاد احللول ا
اجلـميع ... رحم الله الـتعليم وطـيب ثراه فقـد كان يشار له
بـالـبنـان بـاجملد والـعـطـاء وكان  قـبـلـة لكـثـيـر من الدول
وتـــخـــرج عـــلى يـــديه كـــثـــيــر مـن الــقـــادة والـــعـــلـــمــاء
والـزعماء... أما اليوم ليس له اي وجود يذكر واصبح

اسيرا ب الفوضى والالمباالة والفساد .

الديوانية
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{ بـــيت حلم (أ ف ب) - شـــارك عــدد
ـــصـــلـــ ورجــال الـــدين قـــلـــيل من ا
يالد بـقداس مـنـتـصف الـليل لـعـيـد ا
ـــهـــد قـــلب الـــعـــالم في كـــنـــيـــســـة ا
سـيـحي في بيت حلـم باحـث عن ا
الــــقــــلــــيـل من "الــــنــــور" بــــعــــد عــــام
"مــظــلم".وبــيـــنــمــا لم يـــتــغــلب وبــاء
يالد في كوفيد- 19على قداس عيد ا
ديـنة الفلـسطينـية مولد بيت حلم ا
سـيح قـبل أكـثر من ألـفي عـام فإنّه ا
أدخل تـــغـــيـــيـــرات عــلـى الـــطـــقــوس
الغـارقـة في القـدم.في الكـنـيسـة التي
عادة مـا تكـون مزدحـمة في لـيلـة عيد
يالد لـم تسـمح السـلـطات الـدينـية ا
بـدخــول إال عـدد قـلـيـل من الـضـيـوف
كــانـوا قـد تــلـقــوا دعـوة.وطــغى عـلى
ــشـهـد غــيـاب الــسـيــاح واحلـضـور ا
ــــــا فـي ذلك الـــــــرئــــــيس احملــــــلـي 
الـفــلـسـطــيـني مـحـمــود عـبـاس الـذي
بــعـث رســالــة فــيــديـــو عُــرضت عــلى
جدران بيت حلم.وأُلصقت قصاصات
ـقاعد اخلـشبيـة لضمان الورق على ا
صـل من الضيوف القالئل تباعد ا
وكـان من بيـنـهم الـسفـيـرة األميـركـية
تحـدة كيلي كرافت وعدد لدى األ ا
من حراسها الشخصي الذين غطوا
ــدبـر وجــوهـهـم بـالــكـمــامــات.وقـال ا
الـرسولي لـبـطريـركـية الـقـدس لالت
ـطران بـييـربـاتيـسـتا بـيـتسـاباال "ال ا
ـكـنكم أن ـصـافـحة ولـكن  ـكنـكم ا
تـتـمـنـوا الـسالم لـبـعـضـكم الـبـعض"
وذلك أثـناء إعـطاء الـسالم الـتـقلـيدي
.وبدأ عـظته مسـتشهدا شـارك ب ا

بـسـفـر إشـعـيـاء "الـشـعب الـسـالك في
الـــظـــلـــمــة ابـــصـــر نـــورا عـــظـــيـــمــا.
ـــوت اجلــــالـــســـون فـي ارض ظالل ا
أشــرق عــلــيـهم نــور".وتــابع "يــشــعـر
اجلـميع بـانـهم في الظـلـمة وبـالـتعب
واإلرهاق وبأنهم مثقلون بهذا الوباء
الذي ارتهن حيواتنا".وبعثت اجلوقة
الدفء في هذا العالم الذي غلب عليه
الـــتــبـــاعــد اجلـــســدي والـــبــرودة في
الكـنيـسـة الواسـعة الـتي خلت إال من
ــصـلـ ورجـال عـدد قــلـيل جـدا من ا
الــدين الــذين تــولّــد لــديــهم انــطــبـاع
بـأنـهم يـعـيـشـون حلـظـة فـريـدة.وقـال
تحـدر من برازافيل القس فابـريس ا
عاصمـة الكـونغو "إنـها جتربـة فريدة
من نوعها ألننا كـأشخاص متدينون

ــوذجــنـا (...) إن ــسـيح هــو  فــإن ا
ـسيح الـصالة هنـا في مـكـان والدة ا
مـثل الصـالة في مكـان أصل حـيـاتـنا
الـدينـيـة".خـارج الكـنـيـسة انـعـكست
ـيالد الضـخمة أضواء شـجرة عـيد ا
ـــهـــد شــبه عـــلى حـــجـــارة ســاحـــة ا

اخلالية.
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وكـانت الـسـاحـة الـتي احـتـفل اآلالف
من األشـــخـــاص فـــيــــهـــا في الـــعـــام
ـيالد شبه مـهجورة اضي بـعيد ا ا
ـــطـــاعم أبـــوابــهـــا عـــنــد وأغــلـــقت ا
سـاء.كـان سـيف منـسه وهـو عامل ا
بناء يبلغ من العمر  22عاما يتجول
في الـسـاحـة مع أصـدقـائه.وقـال "أنـا
سـيحـيـ كثـيرا مسـلم لـكني أحـب ا

ـيالد بـاالحـتـفـال ويـسـمح لـنـا عـيـد ا
ـطـران في هـذا الـقـداس مـعـا".وقـال ا
الــذي أقـــامه بـــالـــلـــغــات الـــعـــربـــيــة
ـانــيـة والالتـيـنـيــة واإلنـكـلـيـزيـة واأل
والــعــبــريــة "إنــنــا نــعــيش في عــالم
تـعــددي".وبـعـد أداء تــراتـيل "اديـست
فـيديـلـيس" و"غلـوريـا إن إكسـيـلسس
طران ورجال ديو" التقليدية توجه ا
الـدين حامـلـ تمـثـاال للـمسـيح نـحو
ــــيـالد حــــيـث جتــــســــدت مــــغـــــارة ا
عجزة".وغطت "معجزة" أخرى هذا "ا
كان الفـريد إذ كيف أمكن لـلمرتل ا
الـذين وضـعــوا كـمـامـات واقـيـة عـلى
ثـل هذه الـقوة وجوهـهم أن يـؤدوا 
الـصــوتـيـة? وعـثـر عــلـمـاء آثـار خالل
ــديـنـة عــمـلـيــات تـنــقـيب في مــبـان 

ستراسـبورغ الفـرنسيـة "قبل أيام من
يالد" عـلى رسالة ال تـزال مخـتومة ا
كــتــبــهــا طــفل إلى ســانــتــا كـلــوز في
ـاضي من دون أن ثالثـيـنـات الـقـرن ا
يــرسـلــهـا.وذكـرت هــيـئــة عـامــة لـعـلم
اآلثار في مـنـطقـة األلزاس الـفـرنسـية
عبر صفحتها على "فيسبوك" "يا لها
من مـصادفـة مذهـلـة أن تُكـتـشف هذه
الرسـالة الـتي لم تصل إلى وجـهتـها
يالد".وعثر قبل بضعة أيام من عيد ا
عــلــمـــاء اآلثــار عــلى الــرســالــة خالل
اضي" أعمال نبش أثـرية "األسبوع ا
في مطـاحن في ستراسـبورغ ومـدينة
إيلكيرش-غرافنستادن اجملاورة.وهم
"وقــعــوا عـــلى مــحــفــوظــات عــدة من
اضي" لـكنهـا كلها ثالثينـات القرن ا
"فـي وضع سيء بــــســــبب الــــتـــعــــفن
والـــقـــوارض". وتـــضم هـــذه الـــقـــطع
صــورا عــائــلــيــة وبـطــاقــات بــريــديـة
وبالغات وفـيات وبـطاقـات شخـصية
ودعـــــــوات إلى الـــــــغـــــــداء وقـــــــوائم
طعـام.ومن بـ هذه الـقطع رسـالة "ال
تــزال مـخــتــومـة" مــوجــهـة إلى "بــابـا
وجود في السماء" والذي أكد نويل ا
الطفل صاحب الرسالة أنه "يحبه من
كـل قــلـــبه" مـــشــددا عـــلى رغــبـــته في
اعــتـمــاد "سـلــوك حــسن إلرضـاء أمي
وأبـي".وطــلب الـــطـــفل في الـــرســـالــة
"دراجـــة هــــوائــــيــــة" و"دوامـــة خــــيل
صـغيـرة" (لـعـبة كـاروسـيل). وأقـيمت
مغـارة ميالديـة ضخـمة في مـكسـيكو
ــلــوك اجملـوس تــظــهـر مــجــســمـات ا
بوجـوه مغـطاة بـكمـامات في خـطوة

يـسعى الـقـائـمون عـلـيـها إلى تـوعـية
ـكـسـيـكـيـة البـالغ سـكـان الـعـاصـمـة ا
عــددهم  23مـــلــيـــونــا عـــلى أهـــمــيــة
الـوقـايــة من كـوفـيـد-.19ويـظـهـر في
ـلوك ـيالدية الـرعاة وا ـغارة ا هذه ا
اجملــوس بـــوجــوه مــغــطــاة بــشــريط
الصق أبـيض يـشــبه الـكـمّـامـة فـيـمـا
ــغـــارة والــعـــذراء مــر كـــان طــفـل ا

ويــوسف الـــوحــيــدين بال كــمــامــات.
ـغـارة وكُـتـب عـلى الفـتــة فـوق هــذه ا
ـــــقــــامـــــة في حـــــديــــقـــــة عــــائـــــلــــة ا
أونـــتــيــفــيــروس الــتـي تــعــمل بــهــذا
الـتـقـلـيـد مـنذ  93عـامـا "إلـزم منـزلك
ـغارة ـكن رؤية ا نحن مـعك".لكن ال 
إال من مسافـة بعيـدة بسبب الـتدابير
ـــكـــافـــحــة ـــفـــروضــة  الـــوقــائـــيـــة ا
اجلـائـحة.وقـال ألـفـريـدو تـوفـار الذي
ـثـل عـائـلـة أونــتـيـفـيــروس لـوكـالـة
فرانس بـرس "هـذا العـام البـاب بقي
ـــؤمــنـــ كـــانــوا مــغـــلـــقـــا (...) كل ا
يــضــعـون أيــضـا كــمــامـات لــتــوجـيه
ـــكـــســـيك رســـائـــلـــهم".وقــــد بـــدأت ا
اخلـميس حـمـلة تـلـقـيح ضد كـوفـيد-
 19غـداة وصـول دفــعـة أولى مـكـوّنـة
من ثالثـــــة آالف جــــرعــــة مـن لــــقــــاح
"فـــــايــــرز/بـــــيــــونـــــتك" مـــــصــــدرهــــا
ـقبـلة 50 بلـجـيكـا.وسـتضم الـدفعـة ا
ألف جـرعـة لـيــصل الـعـدد اإلجـمـالي
إلى  1,4مــلـيــون جـرعــة بـحــلـول 31
كــانـون الــثـانـي في هـذا الــبـلــد الـذي
يضم  129مليون نسمة والذي أودى
فـيه كـوفـيد- 19بـحـيـاة مـا يقـرب من

 120ألف شخص.
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الليل لعيد
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Ã—b∫ صورة جوية تظهر شاحنات الشحن متوقفة على مدرج مطار مانستون القد في إنكلترا



عـــــلى ضــــرورة االبـــــتـــــعــــاد عن إقـــــامــــة
قاهـي والنوادي الـتجـمعـات خاصة فـي ا
ـعـقــمـات الـطــبـيـة وضـرورة اســتـعـمــال ا
ونـوهت اخللـية خالل االجـتمـاع الى قيام
الكـوادر الطبيـة بحملـة توعية لـلمواطن
ــخـتــلف ـســتــويــات و عــلى مــخــتـلـف ا
الــوســائل اإلعالمــيــة  وسـيــتم مــتــابــعـة
ـــطـــاعـم والـــنـــوادي والـــكـــازيـــنـــوهــات ا
وتعريفهم بطرق الوقاية من اإلصابة

 10اذار
اعـتـذرت ادارة متـحف الـتـراث الـسـرياني
في بـلدة عـنـكـاوا  عن اسـتقـبـال الـزائرين
(وفـــــــــودا  وافــــــــرادا ) وذلـك في ضــــــــوء
تعـليمـات وزارة الصحـة باقلـيم كردستان
الــداعـيــة لـلــوقــايـة  من فــيـروس كــورونـا
واخلـاصة بـتـجـنب الـتجـمـعـات ..وابرزت
ـتحف ذلك من خالل اعالن عـممته ادارة ا
عـلى وسـائل االعالم مــضـيـفـة  في سـيـاق
االعالن  ان االجــراءات ســتــشـمـل ايــقـاف
البس واألزيــاء الـتـراثــيـة وحـتى اعـارة ا

إشعار آخر
وفي هـذا اليـوم افـادت مـصادر امـنـية من
العـاصمة الـعراقيـة (بغداد) لـوقوع حادث
جـنـائي االثـنـ في احــد مـحالت مـنـطـقـة
الـكرادة  بـوسط العـاصمـة ادى الى سرقة
ـسـيـحي ..ولم احملل واغـتـيـال صــاحـبه ا
صـادر تـفاصـيل اضـافـية  تـتـعلق تـورد ا
بـساعة وقوع احلادث فضال عن معلومات
ستهدف سيحي ا واطن ا خاصة  با

 22اذار
احـتقل الـبـطريـرك الـكـاردينـال مـار لويس
قر روفـائيل ساكـو بالـقداس في كابـيال ا
الـبطـريـركي ببـغـداد عـاونه فيه مـعـاوناه
مــار بــاســـيــلـــيــوس يــلـــدو ومــار روبــرت
جـرجــيس واألب صالح خـدور وحــضَـرته
األخـــــوات الـــــراهــــبـــــات الـــــعـــــامالت في

البطريركية.
في عـظته القصـيرة قال غبـطته:  تب في
ـر بها ان ـرحلـة العـصيـبة الـتي  هذه ا
احلــجـــر الــصــحي (مالزمـــة الــبــيت) هــو
االجنع لـــلــوقــايــة مـن فــايــروس كــورونــا
اخلــبــيث وعــلـيــنــا ان نــصــلي ونــصــبـر
ونتـعاون. لذا فقد اودعنا لدى كهنة رعايا
ـسـاعدة الـعائالت ال  بـغداد مـبلـغـاً من ا
االكــثـر احـتـيــاجـاً وانـنـا نــتـابع األمـر عن
كثـب وسنستـمر ندعـمهم ماديـاً خصوصاً

في بغداد حيث اخلطر أكبر.
 27اذار

اعــلــنت مــنـظــمــة اس او اس مــســيــحـيي
الــشــرق  عـن حتــريـــر عــامــلـــيــهـــا الــذين
اخــتــطــفــوا في بــغـداد فـي الـعــشــرين من

اضي . كانون الثاني (يناير ) ا
نشور لـها على موقعها ـنظمة  وذكرت ا
التـواصلي انتهاء ازمة اختطاف العامل
وهم كال من انــطـوان بــرشـون وجــولـيـان
ديــتــمــار والـكــســانــدر غــودارزي اضــافـة
ـــتــرجـــمــهم الـــعــراقي طـــارق مــعـــتــوقــة
بــتــحــريــرهم  بــعـــد نــحــو شــهــرين عــلى
اختـطافهم في العاصمـة العراقية (بغداد)

من قبل جماعة مجهولة
فـي الـــســــيـــاق ذاتـه ثـــمــــنت احلـــكــــومـــة
الفـرنسيـة اجلهود التي بـذلتها الـسلطات
الــعــراقــيــة وعــمــا بــذلــته من تــعــاون في

مسالة حترير اخملتطف الفرنسي 
جتـــدر االشــارة الى ان كــنـــائس عــراقــيــة
اقــامت صــلـــوات وتــضــرعــات عــلى نــيــة
ا قـدموه في سبيل اخملـتطف خـصوصا 
رعـاية ودعم العوائل النـازحة اثر سيطرة

تنظيم داعش على مناطقهم ..
وتـــزامـن إطالق ســـراح اخملــــطـــوفـــ مع
إعالن الـقـوات الفـرنـسـيـة الـعـامـلـة ضمن
قــوات الـتــحـالـف اإلنـســحـاب الــكـامل من
الـعـراق وكـانـت مـنـظـمـة sos قــد أعـلـنت
عـقب إخـتــطـاف األشـخــاص األربـعـة يـوم
االثـن 20 كـانـون الـثـاني  2020بـانـهم
كـانوا في طريقـهم حلضور إجتـماع أثناء
خـــروجــهـم من مــقـــرّهم فـي احــد فـــنــادق
الــكـرادة في بــغـداد لــكـنــهم إخـتــفـوا ولم

تنجح جميع محاوالت االتصال بهم
وأضاف خالل مؤتمر صحافي في باريس
انّه “لم يــتمّ طـلـب فـديــة وأنّ أيّ جــهـة لم

تُعلن مسؤوليّتها عن اختفائهم
 1نيسان

وجه رئــيس حــكــومــة إقـلــيم كــوردســتـان
مـسرور بـارزاني الـيـوم الـثالثـاء تـهـنـئة
ــســيــحـيــ في إقــلــيم كــوردســتـان إلى ا
ــنـاســبـة حــلـول رأس الــسـنـة والــعـالم 
البـابـليـة اآلشـورية - الـكلـدانـية اجلـديدة

وأعياد ›أكيتو.‹
وقـال رئيس احلكومـة في تهنئته: »أتقدم
بـــأحــر الــتــهـــاني إلى اإلخــوة واألخــوات
الـكلـدان واآلشوريـ والسـريان في إقـليم
ناسبة حلول كوردستان والعالم أجمع 
رأس الـــســـنـــة الــبـــابـــلــيـــة اآلشـــوريــة –
الكـلدانية وأعيـاد اكيتو متـمنياً أن يكون
هـذا الـعام عـام خـيـر ورخـاء نـتـجـاوز فيه
ـر بـهـا إقـلـيم األوضــاع الـصـعـبـة الـتـي 
كـوردستان بـسبب تفـشي جائحـة فيروس
كورونا وتداعياته السلبية على االقتصاد
ناسبة أهيب وأضاف بارزاني »وبـهذه ا
بـــاجلــــمـــيع أن يـــلـــتـــزمـــوا بـــاإلجـــراءات
ـتــخــذة لـكي والـتــعــلـيــمـات الــصــحـيــة ا
يـتنـسى لنـا وبدعـم اجلمـيع تخـطي هذا
الــــوضع الـــعــــصـــيب.«واخـــتـــتـم رئـــيس
احلــكـــومــة تـــهــنـــئــتـه قــائالً: »إن إقـــلــيم
ــوذجــاً مــشــرقـاً كــوردســتــان ســيــبــقى 
لـلـتعـايـش الـسلـمـي بـ مخـتـلـف األديان
والقـوميات وهذا مبعث فخـر لنا جميعاً.
وجتدد حـكومـة إقلـيم كوردستـان موقـفها
ـكـونـات الـثـابت في الــدفـاع عن حـقــوق ا
كافة وترسيخ ثقافة التعايش السلمي في

إقليم كوردستان
ÊU O½ 4 

افـتـقـدت شـوارع بـلداتـنـا الـطـقـوس الـتي
كــانت حتـرص عــلى احــيـائـهــا الـكــنـائس
ناسـبة حلول بحـسب التـقو الغربـي  
عـيد الشعـان  الذي يوافق دخـول السيد
ـسـيح الورشــلـيم ..ودعت الــكـنـائس في ا
بلدات سهل نينوى لطقوس خاصة تشمل
االباء الـكهنة وعدد محدود من الشمامسة
ــؤمــنــ  القــامــة زيـــاح الــعــيــد داعـــ ا
لــلـتـفـاعل مع تـلك الــطـقـوس من مـنـازلـهم
بــســبـب االجــراءات الــداعــيـــة لــلــحــد من
عروف بـفايروس انـتشار وبـاء كورونـا  ا
كـوفـيد - 19مـثلـمـا كـانت كنـائس الـقوش
ـثل تـلك االجـراءات وتـلـلـسـقف  قـد دعت 
فـضال عن دعـوة بـابا الـفـاتـيـكـان  الحـياء
ـنــاسـبــة وفق طـقــوس مـحـدودة .. هــذه ا
وتـداول ناشـطون من الـعاصـمة الـعراقـية
(بــغـــداد) صــورة عــلى مـــواقع الــتــواصل
االجـتـمـاعي تـبـ قـيـام االب مـارتن  بـني
ـبـادرة تـوزيع اغـصـان عـيـد الـشـعـانـ
عــلى مـؤمـني كـنـيــسـته  وذلك بـاسـتـخـدم

دراجة هوائية.
ÊU O½12 

هـنـأ رئـيس تـيـار احلـكـمة الـوطـنـي عـمار
سيحي بعيد القيامة وقال في احلكـيم ا
بـرقـيـة تــهـنـئـة :" نـهـنئ ونـبـارك الحـبـتـنـا
ة سيـحية الـكر واعزتـنا ابنـاء الديانـة ا
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والكتاب الكلدان بيانا جاء فيه
ان عـودة ابناء شـعبنـا الكـلداني الى قراه
ومــدنه في ســهل نــيــنــوى مــطـلـب وطـني
وقـومي وأنساني  مطـلوب ومُلح لـلغاية
هجر امـا آن األوان ألبناء وبنات شعبنا ا
فـي مــــنـــــاطق مـــــتــــعـــــددة داخل الـــــوطن
وخـارجه ان تنـتـهي مـعانـاتـهم وهـجرِهم
وتـهـجـيــرهم  من قـراهُم  و مُــدنـهم الـتي
أحــبـوهـا وأحــبـتـهم تــاريـخـيــاً عـبـر آالف
الـــــســـــنـــــ  .                                  
                      لـذا..اجلـمـيـع مـطـالـبـون
بــبـــذل اقـــصى اجلـــهـــود وتــقـــد كـــافــة
ـعــونـات لــتــحـقــيق هـذا الــتـســهـيـالت وا
الـهدف الـسامي سـواء كانت الـكنـيسة أم
ا فيهم و األحـزاب بأختالف مسـمياتهـا 

نطقة  . تنفذة في ا القوى ا
ــعـنـيـون بــشـكل خـاص: سـلــطـة اقـلـيم وا
نطـقة الـتي تسـيطـر على كردسـتان فـي ا
قـسم من اراضي السهل وبلـداته. السلطة
ـركـزيـة ,الـسـلـطـة احملـلـية فـي مـحـافـظة ا
ـتـمـثـلـة بـاحملـافـظ. ومـوسـسات نـيـنـوى ا
احملــافــظــة كـافــة وجــمــيع مــدن وبــلـدات
الـــســـهل الـــتي مـن واجـــبــهـــا األهـــتـــمــام

بـشــريــحـة الــسـكــان األصــلـيــ لـلــعـراق
والسـيـما ان مـجـلس الـنـواب الـعـراقي قد
وجبهِ اعـتبار سهل نـينوى ومنه اعتـبر 
ـنكوبة حيث بلغت باطـنايا من البلدات ا
نـسبـة التـدميـر فيـها % 80 وهـذا يـترتب
عــلـــيه إجـــراءات خـــاصــة مـن احلــكـــومــة
ــركــزيــة بــإعــادة األعــمــار والـتــعــويض ا
وعـــودة الــنـــازحـــ وتـــقـــد اخلـــدمــات
ـطـلـوبـة لـلـعـيش بـهـا وعلى األساسـيـة ا
الــنـــواب الــكـــلــدان في مـــجــلـس الــنــواب
الـــعــراقي وخــاصـــة الــنــائـب عن ائــتالف
ُقر الكـلدان الـقيام بـالتـحري عن القـرار ا
ـطالـبة بالـتنـفيـذ الفوري ان وا في البـر
ناطق كمـا تعمل بقـية الكتل السـنية في ا
احملـررة ونطـالب بتـحيـيد وأبـعاد بـلدات
ومــدن ســـهل نــيـــنــوى من الـــصــراع بــ
ســلــطـات االقــلــيم والــســلــطــة االحتــاديـة
ــبـــاشــرة بــإِعــادة األعــمــار ــركــزيــة وا ا
واعـادة السـكـان الى مـنـاطـقـهم األصـلـية.
النه مــطـــلب انــســانـي ووطــني مــطــلــوب

التنفيذ وملح للغاية.
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اكـدت كالرا عوديشو رئيسة كتلة اجمللس
ــان اقـلـيم كــردسـتـان ان الــشـعــبي في بـر
مشـاركتها بالتـصويت ضد رفع احلصانة
ــاني من كـــتــلــة اجلــمــاعــة عن نــائـب بــر
االسالمـية  جـاء من اجل تـطبـيق القـانون
في الـدرجة االولى  .. واوضحت عوديشو
ـان وان في تــصــريح كــونـنــا اعــضـاء بــر
ـان كمـؤسـسة رسـمـية نـظـام داخلي للـبـر
ـادة ال 24 تـشـرح عن يـجب ان يـطـبق وا
احلــصــانــة لــذلك من واجــبــنــا كــأعــضـاء
ــان تــطــبــيق مــا جــاء فـي مـواده دون بــر
االنـصات الى مـن يتـهـمـنـا بكـونـنـا اذا ما
صـــوتـــنـــا ســـنـــكـــون جـــزء مـن الـــصــراع
فوتابعت رئيسة كتلة اجمللس الشعبي ان
مـا  في جلـسة يـوم اخلمـيس يعـد  امرا
طبـيعيا  وقانونيا بالدرجة االولى و ليس
لء ارادتي و عــــيـــــبــــاً و انـــــا صــــوتـت 
قـناعـتي فانـا اطبق الـقانـون و اومن بحل
ـشاكل حـسب الـقانـون و اتبع االسـلوب ا
ــقــراطي و امــا عـن الـنــائـب سـوران الــد
ـارس عـمله كـمـا جاء عـمر كـان عـليه ان 
في الـنـظــام الـداخـلي حـيـث سـمح لـنـا ان
نـتكـلم بـكـامل احلـريـة و نـراقب احلـكـومة
ولـكن بشرط ان التـكون تـلك احلرية سـببا
في تـطـويق حـريـة االخـرين او لـلـتـشـهـير
وتضليل الرأي العام وبدون مستمسك او

دليل
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وقـررت كـنـائس أربـيل فـتح أبـوابـهـا أمام
ـصلّ ابتداءً  من هـذا اليوم مع مراعاة ا
اإلجــراءات الـوقـائــيـة الـسـاريــة في إقـلـيم

كوردستان.
وجـرى اتـخـاذ هـذه الـقـرار خالل اجـتـماع
عـقده أسـاقـفـة أربـيل بـنـاء عـلى الـقرارات
األخــيـــرة الــصــادرة من رئـــاســة مــجــلس

وزراء إقليم كوردستان.
اثل وجـاء ذلك بعد أيـام قلـيلـة من قرار 
ـسـاجـد واجلوامـع والتـي أعادت بـشـأن ا
فـتح أبوابها بعـد إغالقها منذ آذار مارس

اضي. ا
وقالـت إيبارشية أربيل الكلدانية في بيان
ــصـلــ بـضـرورة إن األســاقـفــة الـزمـوا ا
اتـبـاع الــتـعـلـيـمـات الـوقـائـيـة قـبل دخـول
الـــكـــنـــائس وهي االلـــتـــزام بــالـــتـــبـــاعــد
االجـتـمـاعي واسـتـبـدال قـبـلـة الـسالم أو
الــسالم بـــاالنــحــنــاء أثـــنــاء الــقــداس في
الــوقت الـــراهن واتـــبــاع تــعـــلــيـــمــات كل

كنيسة.
ـــصــلــ عــلى وحث األســاقـــفــة جــمــيع ا
ـعــقــمـات قــبل الــدخـول الى اســتـعــمــال ا

الكنيسة.
—U¹« 22 

اكـد قيادي في احد الويـة احلشد الشعبي
 عن تـخصـيص  مسـاحة من مـقبرة وادي
الـسالم في محـافـظة الـنجف  لـغرض دفن
ـســيـحـيـ جــراء اصـابـتـهم ــتـوفـ   ا ا
بـفـايـروس كـورونـا .. وقـال  عـبـد احلـسن
احلـــيـــدري مـــســـؤول مـــكـــتب الـــشـــهــداء
واجلـرحى في فـرقـة االمام عـلي الـقـتـالـية
الــلـــواء الــثـــاني-احلـــشــد الـــشــعـــبي في
تـصــريـحـات صـحــفـيـة عن قــيـام عـنـاصـر
ـتـوف الـفرقـة بـدفن جـثـام اثـنـ من ا
سـيحي والذين توفاهم كون ا من ابـناء ا
الـله جراء اصابتهم بـفايروس كورونا في
مـقـبـرة وادي الـسالم اجلــديـدة بـالـنـجف

بعد فرز مقبرة خاصة لهم . 
وبـ احلـيـدري أن (الـعـدد الـكـلي جلـمـيع
ـقـبـرة من  دفـنــهم حـتى االن في هــذه ا
مـبلغ 96 مـتوفيـا  دفنهم حـسب الطرق

طلوبة.  الشرعية والطبية ا
مــضـيــفـاً (انـه اضـافــة لـبــنـاء قــبــــــورهم
ـــوذجي عـــلى نـــفـــقــة الـــفـــرقــة بـــشـــكل 

ذكورة. ا

بـاالالف السن فضال عن الفن واحلرفية
الـــتي اتــــســـمت به مـن خالل الـــنـــقـــوش
والـزخـارف كـمـا ان شـاهـدة كـنـيـسـة مـار
احـوادمة والتي كانت بقرب ذخائره قرب
ـلـوكي  نقـلـها بـعـربة حـديـدية البـاب ا
ــسـافـة (5) كم  قـبـل تـدمــيـرهــا من قـبل
الــوقف الــســني عــبــر ســاعــور كــنــيــسـة
ماراحـوادمة السيد عزيـز يوسف للحفاظ
علـيـها العـادتـها فـور االنـتهـاء من اعـمال
الــتـســويـة الــتي نــفـذتــهـا كــوادر الـوقف
الــــســـني جلــــامع الـــتـــكــــريـــتي اجملـــاور
لـلــكــنــيــســة االثـريــة .. وانــتــهى ســعــيـد
سـؤولة طـالـبته اجلـهـات الكـنسـيـة وا
ـلـقى ــسـيـحي وا بـاحلـفـاظ عـلى االرث ا
ــحــلــة الــشــفــاء عــلى قــارعــة الــطــريق 

دينة. ن من ا باجلانب اال
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ـــوصل جنـــيب قـــال رئـــيس أســـاقــــفـــة ا
مـيخـائـيل إن إقلـيم كـوردسـتان يـحـتضن
سـيحيـ العـراقي الثـلث األخيـر من ا

مـشيـراً الى انه يـعـيـشون صـدمـة بـسبب
داعش.

وقــال مــيـخــائــيل في مــقــابــلـة مـع مـوقع
ـسـيـحـيـ في "سـويس إنـفـو" إن "ثـلث ا
الـعـراق قد غـادروا الـبالد بـشـكل نـهائي
وإن الـــثــلث الـــثــاني يــراقـب الــوضع في
بـلــدان اجلــوار ولم يــبق في الــعـراق إال
الـثلث األخـيـر ويـتراوح الـعـدد ب 300
ألف و500 ألف. لـكن جزء مـهم من الذين
وصل مـازالـوا في كوردسـتان فـرّوا من ا

أو في سهل نينوى".
وصل قرابة ا ظل يعيش في ا وتابع "ر
 30 أسـرة وغالـبـا ما يـكـونون مـوظّـف

." حكومي
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اصــدرت  نــقــابــة صـــحــفــيي كــردســتــان
رقم  24-23والـقاضي بـرصد تـقـريرهـا ا
الـوضع الـصـحـافـي في اقـلـيم كـردسـتـان
مـن قــــبل  جلــــنــــة الـــــدفــــاع عن حــــريــــة
الصـحافة وحقوق ااصحفي للفترة  من
1 كـانون الـثاني (يـناير )  2019 ولـغاية
  31 كـانـون االول (ديـسـمـبـر ) من الـعام
ذاته ..و ابـرزت تـقـايـر الـرسـد انـتـهـاكات
بــحق عــدد من الــصــحـفــيــ من بــيــنـهم
الـصحـفي هـرمـز موشـي عوديـشـو  الذي
ــؤســســة الـــتــبــسـت الــنــقـــابــة بــذكـــر  ا
االعالمـيـة الـتي يـعـمل بـهـا حيـث اشارت
الى انه يعمل بجريدة ب النهرين  وهي
مـجلـة تـصـدر عن شبـكـة االعالم الـعراقي
بيـنـما عـوديشـو يعـمال محـررا في مجـلة
ــركـز جنـم بـيـث نـهــرين  الــصــادرة عن ا
الـثقـافي االشوري  حـيث ابرزت تـغطـيته
لالثـار االشـوريـة ونـشـر ذلك عـلى مـوقعه
الـتواصلي حـيث قدم في ضـوء هذا االمر
لـلمحاكمة  بتاريخ  18 حزيران (يونيو )
ــاضي وزجه في الــسـجن ثم من الــعـام ا
 اطالق سـراحه بـعـد يـومـ كـما حـمل
ـــوثق حلـــاالت ـــرقم 24 وا الـــتـــقـــريـــر ا
االنـتــهـاكـات من 1تـمـوز ولــغـايـة نــهـايـة
الـعام  تـعـرض الـصـحـفي ولـيم بـيـنـام
ئــادم  الــذي تــعــرض لالعــتـقــال من قــبل
قـوات االســايش لــدى عــودته مـن  عـمــله
االعالمي في وكـالـة ئـازانـسي ئـاسو  في
غـرب كردستـان واطلق سـراحه فيمـا بعد

بكفالة
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أكد رئـيس أسـاقـفة ايـبـارشيـة الـكلـدانـية
ــطـران بـشـار مـتي وردة  أنه في أربـيل ا
"نــعــمل مع حــكــومــة إقــلــيم كــوردســتـان
ــســـاعــدة وبــغـــداد واجملـــتــمـع الــدولـي 
ـــســـيـــحـــيـــ لــــلـــبـــقـــاء من خالل دعم ا

وجودهم".
وقـــال وردة لــشــبــكـــة رووداو اإلعالمــيــة
حــــول لـــقــــاء رئـــيس حــــكــــومـــة إقــــلـــيم
كـوردسـتان مـسـرور الـبـارزاني مع بـابا
الفـاتيـكان الـبابـا فرنـسيس إن "مـثل هذه
الـلــقـاءات لـهـا أهــمـيـة خـاصــة والسـيـمـا
نـطقة مثل الشرق عنـدما تكون متـعلقة 
األوسط الـتي شــهـدت صـراعـات وجـرائم
داعش اإلرهـابـيـة والـتي بـالـتـأكـيد كـانت
هـجرين من كل لـها آالف من الـشهـداء وا
ـكونات وعندما نتحدث عن هذا احلدث ا
يأخـذ إقليم كوردستان مـكانة متميزة في
اسـتــقـبــال أكـثـر من  4مــلـيــون نـازح من
ـــكــونــات وبـــالــنــســـبــة لــنــا مــخـــتــلف ا
كمـسيحـي كان لـنا احتـضان متـميز من

قبل حكومة اإلقليم وشعبه".
وأشـــار ورد إلـى أنه "في حــــزيـــران وآب
  2014عـندما وقعت هـجمات داعش جلأ
ـسيـحـيون إلى إقـلـيم كوردسـتـان وكان ا
الــقــسـم األكــبــر في أربــيل والــبــعض في
دهــوك وقــسم إلى مـن الــعــوائل اجتــهت

إلى السليمانية وكركوك".
مـوضحاً أنه "خالل هذه الفترة كان هناك
أكــثــر من  4 مـــلــيــون نــازح من مــنــاطق
الـصراع وكانت األزمة االقتصادية كبيرة
ولــذلك تـولت الـكــنـيـسـة مــتـابـعـة شـؤون
الـنـازحـ فـي ظـرف أن حـكـومــة اإلقـلـيم
قــدمت تــســهــيالت كــبــيــرة لــدعم مــوقف
الكـنـيـسة حـيث أنـنا عـمـلـنا مع حـكـومة
اإلقــلــيم لــتــســهـــيل تــمــريــر كل نــوع من
ـســاعـدات الـتي آتـت من كـنـائس ودول ا

." إلى مخيمات النازح
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ون ريان سالم حتفه  في لـقي الشاب  ر
الــعــاصــمـة الــعــراقــيــة ( بــغــداد ) جـراء
اصــابــته بـصــجم  من بــنــدقـيــة صــيـد ..
واكـدت مـصــادر مـطـلــعـة  ان سـالم (15)
ســنـــة تــوفي جــراء اصـــابــته في الــراس
مــشـيــرا بــان عـائــلـة ســالم كــانت تــقـطن
مـديـنـة دهــوك  قـبل نـحــو عـام  ثم عـادت

للعاصمة العراقية (بغداد
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تراس قـائـمقـام قضـاء احلـمدانـية عـصام
بـهنـام مـتي  اجـتـماعـا خلـلـيـة االزمة
وذلـك فـي مـــــــــبــــــــــنى
وذلك الـقــائــمـقــامــيـة 
التـــــخــــاذ اإلجــــراءات
والــعـمـل بــتــوصــيـات
خـلـيـة إدارة األزمـة في
مـحافـظـة نيـنوى . و
خـالل الـــــــــــلـــــــــــقــــــــــاء
ــســتـوى اســتــعــراض 
الـقــدرات واإلمـكــانـيـات
ـتـلـكـهـا الـقـطـاع الـتي 
الـــــصــــحـي في قـــــطــــاع
احلـمـدانـيـة واإلجـراءات
الـــتي يـــتـــخـــذهـــا حـــول
مـوضوع ( وباء كورونا )
 حــــيث اكــــد الــــدكــــتـــور
سـامركـجو  مـديـر القـطاع
الـصــحي والــدكــتـور عالء
مـدير مستشفى احلمدانية
ـنـطقـة من اي حـالة خـلو ا
اشــتـــبـــاه مــصـــابــة بـــهــذا
الـوبــاء  وأكــد اخملـتــصـ
عـلـى اإلجـراءات الــوقــائــيـة
الـــتي يـــجب ان يـــتـــبـــعـــهــا
ــواطــنــ . و الــتــأكــيــد بغدادا
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عـــلى مـع اقـــتـــراب ايــــام الـــعـــام  2020 
نـهايته  دأبت جريدة الـزمان على تصفح
ـــســيــحــيي اخــبــار مــوقـــعه اخلــاصــة 
الـعراق خالل عـام واسـتذكـارها البـرازها
مـجـددا في جـردة حـسـاب الهم  االحـداث
الـتي واجهت  مسـيحيي الـبلد خالل عام
ـــوقع احـــداث كـــامل  والـــيـــوم يــــقـــلب ا
الـنـصـف االول من الـعـام  خــصـوصـا مع
ظـهـور فـايـروس كـورونـا واالغالق الـتـام
ــؤسـســات جـراء احلـد من لــلـكــثـيـر من ا
تـفشي الفايـروس اللعـ وهذا ما ابرزته
االخـبـار بـدءا من اول ايـام الـعـام وصوال

لنهاية شهر ايار  منه :
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حـيث لفـتت فتـاة كربالئـية في هـذا اليوم
االنـظار مع تـبـاشـيـر العـام اجلـديـد الذي
ــبـادرتــهـا  الــشـخــصـيـة  الـالفـتـة حل  
ـهـا بــارتـدائـهــا لـزي بـابــا نـويل  وتـقــد
التـهنئـة للمـسيحـي ..وتداول نـاشطون
عـلى مواقع الـتواصل االجـتمـاعي صورا
دينـة العراقية لفـتاة  شابة تـنحدر من  ا
اجلــنــوبـيــة  لــتــرتــدي زي الــشــخــصــيـة
عروفة وتـزور مناطق معروفة ـيالدية ا ا
ـديـنـتـهـا كـمـبنـى القـائـمـقـامـيـة وتوزع
الـورد عـلى مـنـتـسـبي  االجـهـزة االمـنـيـة
ــرور فـضـال عن رجـال ونــسـوة ورجـال ا
ـديـنــة الـتي تــعـد من ابـرز بــسـطــاء من ا
ـدن العـراقيـة التي تـستـقطب  حـضورا ا
شـيـعـيـا كـبـيـرا ..وجـاءت مـبـادرة الـفـتـاة
وسط  ردود افـعال مـتـبايـنـة بعـد خـطاب
مـثـيـر للـكـراهـية بـثـته  فضـائـيـة شيـعـية
عـــراقـــيـــة تــدعـى االنــوار /2 اذ دعـت في
ـســيـحـيـ ـقــاطـعـة اعــيـاد ا بـرامــجـهـا 
مـثيـرة في الوقـت ذاته ان التـشبه بـرموز
تـلك االعياد يـعد غزوا لـلهويـة االسالمية

للبلد .
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تـداولـت وســائل اعالم  مــشــاركــة االمـ
الـعام حلـركـة (بابـلـيـون ) ريان الـكـلداني
لـــعـــنــاصـــر احلـــشـــد الــشـــعـــبي  اثـــنــاء
اقـتــحــامـهم لــلـســفــارة االمـريــكـيــة  يـوم
اضي .. وقـال الكلـداني الحقا الـثالثاء  ا
عــبــر تـــغــريـــدة له عــلـى (تــويـــتــر ) بــان
السـفارة االمريكية اشبه بقاعدة عسكرية
في قــلب الــعـاصــمــة الـعــراقــيـة (بــغـداد)
مـصيفا بان السـفارة وهي تمتلك كل تلك
الـــتـــرســـانـــة من الـــسالح والـــطـــائـــرات
ـروحــيـة  فـهــنـا يـتــغـيـر عـنــوانـهـا  من ا
سـفــارة الى قـاعـدة عــسـكـريـة  مــخـتـتـمـا
مــنــشــوره  بــتــســاؤل مــفــاده بــان تــقـدم
االتــفــاقــيــة االســتــراتـيــجــيــة هــذا احلق
لـالمــريـــكــان فـي الــوقت الـــذي  اصــدرت
البـطـريـركيـة الـكـلدانـيـة  بـيانـا  حـول ما
شـهدتـه السـاحـة الـسـيـاسـيـة مـؤخرا من
احــداث خــصــوصــا في ظل مــقــتـل قــائـد
فــيـلـق الـقــدس قـاسم ســلـيــمــاني ونـائب
ـهندس رئـيس هيئـة احلشـد ابو مـهدي ا
اثـــر ضـــربـــة  امـــريـــكـــيـــة حـــيـث  ابــدى
الـكرديـنال  لويـس ساكو  اسـفه لتـحويل
العـراق لساحة تـصفية حـسابات بحسب

ما جاء في البيان وفيما يلي نصه :
الــعــراقـيــون في حــالــة صـدمــة أمــام  مـا
ـــــاضي. من حـــــصل خـالل االســــبـــــوع ا
ــؤسف أن يــتــحـول بــلــدنــا الى ســاحـة ا
تـصفيـة حسابـات بدل ان يكـون وطناً ذا
سـيادة قـادراً على حـمايـة أرضه وثروته

ومواطنيه.
وازاء هـذا الــوضع احلــســاس واخلــطـر
ـعنـيـة الى ضبط نـدعو جـمـيع األطراف ا
الـنفـس والتـحـلي بـاحلـكـمـة والـتـصرف
بـعقالنيـة واجللوس عـلى طاولة احلوار
والــتـفـاهم لـتــجـنـيب الـبـالد مـا ال يـحـمـد

عقباه.
انــنــا نـرفع صالتــنـا الـى الـله تــعـالى من
أجل عودة احلياة الى مجراها الطبيعي
فـينـعم العـراق وابنـاؤه بالـسالم واألمان

واخلير.
الكاردينال لويس روفائيل ساكو
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اكــد الــنـائب الــســابق جـوزيـف صـلــيـوا
سيحي اسـتيالء مسلح عـلى امالك ا
في ســهـل نــيــنــوى فــيــمــا اشــار الى ان
احملاكم بسهل نينوى مدعومة “حزبيا.”
وقـال صـلــيـوا في تـصـريح له ان “هـنـاك
مـــســـاعـيٍ مـــنـــذ مـــدة إلجـــراء تـــغـــيـــيـــر
ـــســيـــحـــيــ ــغـــرافي في مـــنـــاطق ا د
والــكــلــدان واآلشــوريــ والــســريــان في
ســهل نـــيــنــوى ?”مــوضـــحــاً أنّ “أمالك
ّ االسـتــيالء ــســيــحــيـ فـي الــسـهـل  ا
عـلـيـهـا من قـبل جـهـات مـسـلـحـة ومـنـها

الشبك.”
ـسـيـحـيـ وأضـاف صــلـيـوا “حـتى أنّ ا
حــ يـتــوجــهـون إلـى الـقــضــاء لـتــقـد
ـتـجـاوزين عـلى حـقـوقهم شـكوى بـحقّ ا
وأمالكـهم ال يتم الـتعـامل معـهم بطـريقة
جـيدة ذلك ألنّ غالبية احملاكم في السهل
وفي مـحافـظـة نـيـنـوى عمـومـاً مـدعـومة

حــزبـيــاً مــشــيــرا الى ان “مــا يــحــدث في
نــيـنـوى لـيس عــاديـاً وهـنـاك مــخـطـطـات
كون محـلية وإقلـيمية في سبـيل ترحيل ا

سيحي بالكامل منها.” ا
2 „ 20 

تـداولت مواقع التـواصل االجتمـاعي خبر
وفــاة ســيـدة مــســيــحــيــة  وولــديـهــا  في
ظـروف ما زالت غامـضة حلد سـاعة اعداد

اخلبر .
واشــارت مــواقـع الـتــواصـل  ان الــســيـدة
فـاديـة  سـالم الـقس وولــدهـا  عـزيـز اثـيـر
الــقس وشــقــيـقــته  ايــلــيــنــا   الــعــثـور
عــلـيــهـمــا يــوم االحـد  بــعــد كـســر ابـواب
مـنزلهم من قبل االسايش في مـنطقة دركة
بناحية عنكاوا  حيث  تشخيص الوفاة

بحدوثها قبل نحو شهر .
جتـــدر االشــارة الـى ان الـــســيـــدة فـــاديــة
وولـديها  يـنحـدرون من بلـدة باطـنايا في
سهـل نينـوى الشـمالي  واسـتقـرا بنـاحية
عـــنــكــاوا مـــنــذ احــتـالل تــنــظـــيم الــدولــة
االسالمـيـة بلـدتـهـمـا في اب (اغـــــسطس)

عام 2014.
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اصــدت الـصــحف الــعـربــيـة  لــلــقـاء بــابـا
الـفــاتـيـكـان الـبـابـا فــرنـسـيس  بـالـرئـيس
الـعراقي برهم صـالح  والذي بـحسب تلك
الـــصــــحف اكـــمل  تــــرتـــيـــبـــات الـــزيـــارة
توقع  ان يقوم بها الـتاريخية  التي من ا
الــبــابـا  الـى الـعــراق  وبــحــسب الــبــيـان
الــــــرئــــــاسـي الــــــذي صــــــدر عـن رئــــــيس
اجلـمهوريـة برهم صـالح فان االخـير  اكد
لــلـبـابـا  ان الـتـاخي والـتـعـايش الـسـلـمي
ـسـيـحـيـ  واالطـياف ـسـلـمـ وا بـ  ا
االخـرى  هو الطريق الوحيد للقضاء على
الـتـطـرف بـكـل اشـكـاله وانـواعه  وابـرزت
جـريـدة الـشـرق االوسط الــسـعـوديـة لـقـاء
البـابا بصالح  مبيـنة ان الرئيس العراقي
 اكــد ان جـرائـم االرهـاب  الــتي طــالت كل
ــكـونــات الـعــراقـيــة التـمـت الى تـعــالـيم ا
الـدين االسالمي السمحاء بصـلة  مضيفة
بــان  بــابـا الــفــاتـيــكــان اكــد بـدوره خالل
ـــضـي  بـــدعم الـــلـــقــــاء  عـــلـى ضـــرورة ا
اســتـقـرار الــعـراق وتــغـلـيب لــغـة احلـوار
والــتـفـاهم  وتــعـزيـز الــتـعـايش الــسـلـمي

لترسيخ احملبة  والسالم واالعتدال..  
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ـديـر صــرح الـســيـد عــمـاد سـالـم جـجــو ا
الــعـام لـلـدراسـة الـسـريــانـيـة في تـصـريح
ـــديــريــة ابــتــداء الــقــسم خــاص إلعالم ا
ـفتوحة السـرياني التـابع لكلـية التـربية ا
مــبـــاشــرته امـــتــحــانـــات الــكــورس األول
لـلـمـرحـلـة االولى لـلـعـام الـدراسي /2020
ـــوافق 20219 وذلـك في يـــوم الـــســـبت ا
"االول مـن شــــــبــــــاط 2020 فـي قــــــضــــــاء

احلمدانية (بخديدا) في سهل نينوى.
وأكـد الـسـيـد جـجـو :" أن األمـتـحان االول
جـرى بسالسـة ودقـة تامـة وجُـمِعَ الطـلـبة
في قـــاعـــتــ الداء االمـــتـــحـــان" وتــابع :
"وضع اجلـدول اإلمتحـاني من قبل الكـلية
التربوية في نينوى واالسئلة االمتحانية
من الـكـلـيـة الـتـربـوية فـي بـغـداد وحـضر

االمتحان  28طالباً دون غياب يذكر".
وأشــار الــســيــد جــجــو إلى حــضـور األب
الـــدكـــتــور غـــزوان بـــحـــو مــديـــر الـــقــسم
السـرياني والدكـتور عبـدالستـار الطحان
ـفـتـوحـة في نـيـنـوى ــثل من الـتـربـيـة ا
ــتـابـعـة سـيــر االمـتـحـانـات واألب ثـابت
حــبـيب مـدرس مــادة الـلـغــة الـسـريــانـيـة
والــدكــتــورة بــدريــة سـلــيـم والـسـت وفـاء

سامي اعضاء اللجنة اإلمتحانية.
وأشــار ايــضـاً إلى دور الــدكــتـور مــحــمـد
جـعــفـر جــواد عــمـيــد الـكــلــيـة الــتـربــويـة
فـتـوحـة في بـغـداد لتـعـاونه الـكـبـير مع ا
الـدراسة الـسريـانيـة وايضـا دور الدكـتور
فتوحة علي جنم عـميد الكلـية التربويـة ا
والـدكتورة وفاء رفـعت معاون الـعميد في
نــيـنــوى في جنــاح اإلعـداد لالمــتـحــانـات
وكـذلك دور السادة والسيدات الست وفاء
والــدكـــتـــور غــزوان والـــدكـــتــورة بـــدريــة

ار ميخائيل صليوا. واالستاذ ا
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عـثـر االعالمي سـامـر الـيـاس سـعـيـد عـلى
اثــار تــعــود لــهــيــكـل كــنــيــســة الــطــاهـرة
ــوصـل اضـــافــة ـــديـــنـــة ا اخلـــارجـــيـــة 
لشـواهد اثارية نـفيسة تـعود لكنـيسة مار
احــوادمـــة ..وافــاد  ســـعــيــد فـي اتــصــال
هـاتـفي انه لـدى زيـارته الـيـوم (الـثالثاء )
موقع الـكنيسـة التي دمرها تـنظيم الدولة
االسالمــيــة ابــان سـيــطــرته عــلى مــديــنـة
ـوصل وقام بتسويتها تماما مع االرض ا
اال ان االمـطار الـتي هطـلت مؤخـرا ابرزت
احـجــارا تـضم نـقـوشـا وكـتـابـات بـالـلـغـة
دمرة السـريانـية تعـود لهيـكل الكـنيسـة ا
اضافة لشاهدة تعود لعام  1971وخاصة
بــكـنــيـســة مـار احــوادمــة الـتي تــعـرضت
للـتـدمـير قـبـيل سـيـطرة الـتـنـظيـم من قبل
ـديـنـة ..وتـابع ديـوان الـقف الـســني في ا
سـعــيـد بـان مـثل تـلك االثـار تـعـد نـفـيـسـة
ومهمة كون عمرها يقدر

حلـول عـيد الـفصح اجملـيد "عـيد الـقيـامة"
ـــــثل واحـــــدا مـن اهم االعـــــيــــاد الــــذي 

ناسبات الدينية والقومية لديهم وا
وثـمن احلكـيم عـاليـا امـتـناعـهم عن اقـامة
ناسبة حفاظا االحتفاالت اخلاصة بهذه ا
ــصـلــحــة الــعـامــة الــتي تــقــتـضي عــلى ا
االلـتزام بـاالجراءات االحـترازيـة الصادرة
ــواجــهــة وبــاء عن اجلــهــات الــصــحــيــة 

كورونا.
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رجـح رئـيس كــتـلــة الـرافــدين في مــجـلس
الـنــواب يــونـادم كــنــا تـقــد الــكـابــيــنـة
احلـكومة اجلديـدة برئاسـة رئيس مجلس
ـكـلـف مـصـطـفى الــكـاظـمي الى الـوزراء ا
ـبارك ـان قبل حـلول شـهر رمـضان ا الـبر

. أي قبل أقل من أسبوع
وقـال كنا ف تـصريح صـحفي إنه "حتدث
ـهمـة رئاسة مع الكـاظمـي بُعيـدَ تكـليـفه 
الـوزراء من قـبل رئـيس اجلـمـهـوريـة يـوم
ـــاضي وتــمــنى له الــنــجــاح اخلــمــيس ا
والــــتـــوفـــيـق في مـــهــــمـــته وإنَّ مــــعـــظم
السـياسـي سـيكـونون داعـم وعـوناً له

قبلة. رحلة ا خالل ا

وأضـاف إنَّ "الكـاظمي سـيطـرح برنـامجه
قبلة" ولم احلكومي خالل األيام القليلة ا
ـعــلـومــات أخـرى عن يــدل الـنــائب كـنــا 

طبيعة البرنامج وكيف سيكون.
كون ـعقول سـعي ا وبـ إنه "ليس من ا
ـسيـحي لـضمـان حـقه بـشق األنفس بل ا
يـجب أنْ تكـون حـقوقـنـا مضـمـونة في كل
تـشــكـيـلــة حـكـومــيَّـة وهـذا حق طــبـيـعي"
مـشـيــراً الى أنه "من اخلـطــأ الـنـضـال من
أجل احلـصـول عــلى مـقـعـدٍ وزاري في كل

مرة.
وأكد كـنـا أنَّ "الكـاظمي سـيقـدم تشـكيـلته
احلــكــومــيَّــة قــبل حــلــول شــهــر رمــضـان
ــبـارك" مـنــبـهـاً الى أنَّ "أعــضـاء مـجـلس ا
النـواب سـيـعـقـدون جـلـسـتـهم في الـقـاعة
الــكـبـرى واجلـلـوس فـيـهـا مـتـبـاعـدين عن
بــعـضــهم لـلــتـصــويت من أجل مــصـلــحـة
ـكن الــتـحـجج أو الـشـعـب والـوطن وال 

التعذر بسبب (كورونا) أو غيرها.
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اكـدت صـحيـفة “اكـسـبرس ”الـبريـطانـية
أن العـلماء عثروا على كنوز تعود للملوك
اآلشـوري  اكتشـافها في أنفـاق تنظيم

داعش التي حفرها في العراق.
وتـابعت أنه  اكتـشاف القـصر الغامض
السـابق للـملـوك اآلشوري عـندمـا فجرت
اجلــمـاعــة اإلرهـابــيـة قــبـر الــنـبي يــونـان

ألسباب أيديولوجية.
وأضـافت أن علمـاء اآلثار أمضـوا شهرين
في استكشاف األنفاق التي حفرها داعش
ــدمــر و الــعــثــور عــلى حتت الــقــبـــر ا
األنـفـاق لـتـؤدي إلى الـقـصـر الـذي أسـسه
ـــلك اآلشـــوري ســنـــحـــاريب في الـــقــرن ا
ـيالد.وقــال الـبـروفــيـسـور الــسـابع قــبل ا
بــيـتــر مـيــجـلـوس عــالم اآلثــار الـذي قـاد
ــــوقع إن داعش اكــــتـــشف الـــعــــمل في ا
الـذهب الذي يـحتفـظ به سنحـاريب.وتابع
ــكــنـــنــا أن نــفـــتــرض أن الـــعــديــد من “
األشيـاء القـيمـة للـغايـة بيعـت في السوق
الـسوداء حـيث وجـد عـلمـاء اآلثـار أشـياء
ذهـبية متناثرة داخل األنفاق  التخلص

منها من قبل داعش
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قـــال رونــد بــولص رئــيس احتــاد االدبــاء
والـكتاب  السـريان  ان العديـد من انشطة
ــؤمل اقــامــتــهــا االحتــاد الــتـي كــان من ا
الـغيت بـسـبب  جـائـحة كـورونـا  الفـتا ان
من بــ تـلك االنــشـطـة مــهـرجـان  اكــيـتـو
الــثـقـافي بـنـسـخــته الـرابـعـة  والـذي كـان
مــوعــده  مــطــلع شــهــر نــيــســان (ابــريل)
اجلـاري  وكان مخـططا ان يـقام على مدى
يــومـ مـتـتـالـيــ  في كال من الـعـاصـمـة
ــديـنــة بـابل احلــبـيــبـة (بــغــداد) اضـافــة 
االثـريـة  كمـا  الـغت  اجلـائـحـة  مـهـرجان
بـرديصـان  لـلـشـعر الـسـريـاني  الـذي كان
ـقرر اقامته  مطلع الشهر القادم  في من ا
بلـدة بغديـدا  اضافة  لـعدد من الفـعاليات
الـتي  يضـطـلع االحتاد بـاقـامـتهـا  بـشكل
شـــهـــري  مـــثل الـــنـــدوات واحملـــاضــرات

واللقاءات وتواقيع الكتب ..
كـما  خالل هـذا الـيوم من جـانب رئيس
ـســتـقـلــة حلـقــوق االنـسـان في الـهــيـئــة ا

االقليم ضياء بطرس.
ــان إقـلــيم ــنــشــور عــضــو بــر مـتــابــعــة 
كـوردستان من كـتلـة حراك اجلـيل اجلديد
ــنــشـور فـي صـفــحـة كــاوة عـبــد الــقـادر ا
ـسيـحـي ولم احلـراك والذي أهـان فـيه ا
ثل شاعر مكـون أصيل لديه  يكـترث 
ـان ومـشـارك في حكـومـة اإلقـليم في الـبر
نطق ان حـيث كان قد نشر بـأنه من غير ا
اجلـــهــــات احلـــكـــومـــيــــة تـــذكـــر اجلـــامع
والكنيسة معا وهذا الشيء يجرح مشاعر
سـلم ناسيا او متـناسيا جرح مشاعر ا
سـيحي بهذا التميز العنصري الديني ا
والـذي يــعـتـبـر انـتـهـاكـا صـارخـا حلـقـوق
كـونات االنـسان بـصورة عـامـة وحقـوق ا
الدينية الغير مسلمة بصورة خاصة
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عـلق الـنــائب يـونـادم كـنــا رئـيس ائـتالف
ـرشـحـ لـتـولي الـرافـدين عـلى قـائـمـة ا
مـــنـــاصـب وزاريـــة في حـــكــــومـــة رئـــيس
ـــكــلف مـــصــطـــفى الــكـــاظــمي الــوزراء ا

تداولة من قبل وسائل إالعالم. ا
وقـال كنا في تـغريـدة على موقع (تـويتر)
إن “قــائــمــة الـوزارة اجلــديــدة تــضــمـنت
ــــســــيـــــحي ( من ــــكــــون ا مــــرشــــحـــــة ا
ـتظـاهرين !) ويـقصـد من خاللهـا تداول ا
ـرشـحـة ايـفـان فـائق جـابـرو  وكأن اسم ا

سيحيون !” ثروة العراق سرقها ا
ــكـــلف يـــقــول بـــكــونـــهــا وأضــاف أن “ا
مـــرشــحــة الـــكــنــيـــســة الــتي تـــنــفي ذلك
والــســـيــدة تــفـــتــخــر بـــعــضــويـــتــهــا في

قراطي الكردستاني ! حزورة ! الد
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وخالل هــذا الــيــوم اصــدر احتــاد االدبـاء
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طـالبت احدى احلكـومات السابقـة قبل أعوام وعلى لـسان  وزير كهـربائها; بإطـفاء الگيزر
في فصـل الصـيف وبـإعـتـقـاد "الوزيـر الـتـكـنـوقـراط"  حيـنـهـا  أن أزمـة الـكهـربـاء سـبـبـها
تـشــغـيـله في الـصـيف ولــذلك  أتـخـذت احلـكـومـة إجـراءات صــارمـة إلعـادة هـيـبـة الـدولـة
ة االستخدام  في البيت! وفعلتها بإطفاء الكهرباء في الشتاء وأصبح الگيزر سلعة عد
هذا النموذج واحـد من الوزراء التكنوقراط الذين أعتقد الشعب بعد حديث طويل وتفصيل
من الـساسة بـأهميـة وجودهم على هـرم الوزراة لـلتخـلص من الفشل الـذي يالحق معظم
ـطلب الـشـعبي والـسـياسي الى رئـيس مـجلس وزراء مـسـتقل الـوزرات والـوزراء.. تطـور ا
يل الى محور مـع من الدول العظمى لكي تضـمن الدولة إستقرارها; بل وحتدثوا عن و
الـرفـاهـيـة  واإلعـمـار  واإلنـتـعــاش اإلقـتـصـادي  وبـذلك أقـيـلت احلـكـومـة الـسـابـقـة بـقـرار

سياسي قبل أن يكون شعبيا  وجيء بحكومة نعيش واقعها الذي ال يحتاج التفصيل.
يبـدو أن الوزير احلـالي التكـنوقراط ال يـختلف عن سـابقيه  ومـعظم الـوزراء يعزون الـتلكؤ
بـسبب التراكمـات والفساد  ويبـني  عليها ويـفتح للفسـاد أبواب غير تلك الـتي ال يستطيع
غـلقها وذاك الـوزير الذي حتدث عن الـگيزر; كأنه  يـتصور العـراق قارة قطبـية وال يعرف
واطن عـن ماء حتـى لوكان حرارة الـصيف الالهـبة الـتي تقـارب الغـليـان وفيهـا  يبـحث ا
ـاء في الشـمس احلارقة دافئـا لإلستحـمام  في بـلد يعـتمـد معظم سـكانه عـلى خزانات ا

ناطق; صيف شتاء! ياه وإنقطاعها  في كثير من ا لعدم إستقرار ا
ـرة  مواطـنـيهـا بـالتـرشـيد اإلجـبـاري في الشـتـاء وكي ال يسـتـهلك ألزمت احلـكـومة هـذه ا
ـواطن ال يلـتـزم وهو الـگـيزر والـهـيتـر الـطـاقة في الـشـتاء  فـتـصرفت ولـكن وكـمـا نرى فـا
ـا يـأتي وزيـر ويـطـلب أطــفـاء الـهـيـتـر في الـصـيف يـشــغل الـگـيـزر حـتى في الـصــيف ور
أيـضاً!!يـضـاف الى توقـعات وزارة الـكهـرباء أن هـنـاك هدرا كـبيـرا في الطـاقة من أجـهزة
ـسـؤولـ وال أحـد يـسـتـطـيع  اجلـبـايـة مـنـهم فـقـطـعت ـيـسـورين وا الـتـكـيـيف في بـيـوت ا
الـكــهـربــاء حتت شـعـار " عــلـيــهم وعـلى أعــدائي" وهـذا اإلجـراء احلــكـومي جــاء كـرد فـعل
ـواطن الذي يـعـمل دائـماً عـكس الـقـانون وسـبب لـضيـاع الـطـاقة.إن تـبـريرات لـتـقصـيـر ا
وزارة الكـهـرباء مـنذ 14 عام  ال تـتـناسـب مع األموال الـتي أنـفقت عـلى الـكهـربـاء وآخر
تـبـرير إلنـقـطـاع الكـهـرباء 20 سـاعـة في الـيوم  بـسـبب فـقدان 6000 ميـگـا واط لـفـقدان
جتـهيـز الشـبكـة االيرانـية نـتـيجـة نقص الـغاز  وفي مـعـاجلات الـوزارة أقتـرحت أستـيراد
الـطـاقـة مـن دول أخـرى  وسـتـعـمل عــلى اجلـبـايـة األلـكــتـرونـيـة عـلى أن يــتم الـتـعـاقـد مع
شـركـات جـبايـة ألـكـترونـيـة  وعـلى هذا االسـاس حتـتـاج قرارات وإتـفـاقـيات وكـومـشـنات
وفواعل سياسيـة وتدخالت محلية وخارجية ومد خطوط لتلك الدول والگيزر سوف ينتظر

فصل الصيف كي ال يصدأ ألنه فقد فرصة التشغيل في الشتاء.
لألجـابـة عـلى مـشـكـلـة الـكـهــربـاء فـمن الـواضح أنـهـا سـيـاسـيـة وهـذا مـا قـاله الـسـاسـة
ووزارة الـكهـربـاء ال تـعـمل بـالـتمـويل الـذاتي حـتى يُـقـال  أن اجلـبـاية جـزء من احلل رغم
أنها ستكـون نافعة للموازنة الـعامة على أن تطبق على جـميع شرائح اجملتمع وتتضاعف
واطن البـسيط ويبدو نـازل واألماكن األكثر إسـتهالكاً مع دعم إسـتهالك ا األجور  في ا

أن وزارة الـكـهـربـاء ردت الـصـاع صـاعـ لـلـمـواطن عـقـوبـة عـلى
تـشـغـيل الـگـيـزر في الـصـيف وجـعـلت حتت مـطـرقـة أصـحاب
ـولـدات الذيـن توعـدهم بـتـحـسن الـكـهـربـاء والـشـمـاتـة بهم ا
سـتقل) وها هي وزارة الـكهـربـاء تعـطي مثـاالً لـلتـكنـوقـراط (ا
واحلـــكـــومـــة الـــتي يـــديـــرهـــا مـــســتـــشـــارون ولـــدوا من رحم
التـظـاهرات وكـانوا يـحـملـون شـعار االصالح واثـبـتوا لـنا أن

رئيس مجلس الوزراء بل حتى الوزير ليــــسوا 
شكلة. وحدهم ا
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ـعـتـقدات الـذين يـروجـون لـقـيـام الـسـاعة وظـهـور اخملـلص فـعـنـدمـا أتـأمل ما بـدأت اؤمن 
يـجـري عـلى األرض الـعـراقـية مـن عجـائب وغـرائب يـسـحق فـيـهـا احلق وتـداس الـفـضـيـلة
ـواقع  فأذعن رغم بـاألقدام وتـنـتـصر الـرذيـلة ويـشـمخ الـسمـاسـرة و الفـاسـدون في كل ا
عتقدات الطرف اآلخر وأقول حقا إن ساعة القيامة قد أقتربت وهم كما يدعون علمانيتي 

فأنتصار الدجال هي من عالمات الساعة ..! .
نظمات الدولية فبعض واطن العراقي وسجلتـها ا وما أقول ليس إدعاء بل وقـائع يدركها ا
ا ال يـقبل الـشك الفوضى ـتلـكون زمـام األمور وحتى أدنى مـوقع وظيـفي يجـسد  الذين 
قراطيا من والفساد وإستـغفال الشعب ويـقترن مع ذلك في هذا العـصر الذي يسمـونه د

منظمات شبحية وقيادات وهمية همها األول واألخير النصب واإلحتيال .
شـهد نـرى رايـات ترتـفع وأشخـاصا يـتقـدمون وآخـرين ينـسحـقون وحـ ندقق مـليـا في ا
ويـتوارون عن األنظـار  ونعرف جيـدا بأن الرايـات دائما تـرتفع للـدجال والـراقص على
ـثـلون الـشـرف والـفـضـيـلة ـتـعـددة  أمـا الـذين  احلـبـال من أصـحـاب األوراق واألقـنعـة ا
فــتـراهم فـي مـواقف ال يــحـســدون عـلــيــهـا .. ال أحــد يـنــاصـرهم ولــيس هــنـاك من يــسـمع
هرجـان ووجدوا في الرذيـلة ظالتـهم في نهش ما خـطاباتهم وآرائـهم  فالكل إسـتساغـوا ا

قراطية . يستطيعون به من مكاسب في عصر الفرهود الذي يسمونه كذبا عصر الد
ـشـهـد الـذي يـطـغي عـلى الـسـاحـة الـعـراقـيـة  أسـمـاء وقـصص عن بـطـوالت وهـمـيـة هي ا
فـأبـطـال دون بـطـولـة وأشـراف دون مـواقف ورجـال بال رجـولـة   بـعض هـؤالء يـتـصـدرون
الواقع اآلن  واآلخرون أعلـنوا إنهزامهم  فبعضهم من هرب خارج البالد والبعض اآلخر
ـة الفـضيـلـة وإنتـصار الـرذيلـة وهذا إعـتكف عـلى كتب مـذكـراته يعـبر من خاللـهـا عن هز

دليل على أن النخب تعوزها الوسيلة والتصدي .
ـعركـة غـير مـتـوافقـة بـ عنـاصـر تؤمن بـإتـباع كل الـوسـائل وآخريـن إكتـفوا لذلك كـانت ا
ـعـركـة حملــاربـة الـفـسـاد وحـامـلي ـتــطـلـبـات ا ـبـادىء بـدون إدراك  بـاحلـديث عـن الـقـيم وا

الرايات احلمر على طريقة عاهرات اجلاهلية .
ـتلكون احلقـيقة وبعـضهم جبناء تأقلـم  شرفاء  إننـا في مفترق طـرق ب النصـاب وا
ـعـادلة ـفـسدين  ومـا دامت ا ـتـلـكون الـقـوة في مـحاربـة ا لـلـمـجاهـرة والـبـعض اآلخر ال 
قـراطيا وحـكومة تـكنوقـراط ومجتـمعا مـدنيا قائمـة فاقرأ الـسالم على ما نـسميه عـراقا د

من أصحاب الكفاءات واإلختصاصات .
إن الـعـصـر أعـلن عن نـفـسه بـأنه حـصرا لـبـعض الـبـهـلـوانـات الـذين يـجـيـدون فن الـنصب
تـلكـون أبرع فـنون خداع ـواقف وعبر كـل األزمنة ألنـهم  واإلحتـيال ويـنتـصرون في كل ا

اآلخـرين ولـكن خـصـومهم عـاجـزون عن مالقـاتـهم  وهـكذا يـنـبـئـنا
التاريخ بـأن شجاعة ونبل وعظمـة (علي) لم تصمد أمام أالعيب
معـاويـة وحـيلـة عـمر بن الـعـاص  وصدق من قـال إن الـتاريخ
وقف فـكيف ـستـحيل من إنـقـاذ ا يـعـيد نـفسه ولـعـلنـا نطـلب ا
ــكن لـنـا أن جنـد رجال صـاحلـا يــحـمل هم الـنـاس في وقت
نـرى فـيه الـنـفـاق مـتـجـذرا في صـدور رجـال يحـمل كـل منـهم
ضــمــيــر (عــلي) ويــطــبق في ذات الــوقـــــت أســالــيب إبن أبي

سفيان .                

ـيــة غـايـتــهـا لـلــتـذكـيـر بــأن آدم وكل أبـاطـرة األرض ـنــاسـبـة األ اقــتـراح تـأسـيـس هـذه ا
والرؤساء والوزراء والفقراء من تراب . 

عـنـدمــا وصـلت مــسـتــويـات الـفــقـر الى خــطـوطـهــا احلـمــراء ومـعـهــا أتى هـذا الــفـايـروس
ـختبر في خطأ علمي مقصود او غير مقصود لتعم الفوضى في اقتصاديات ستحدث  ا
األرض ويحـل االختالل في الـبـنيـة اجملـتـمعـة وتـتسع الـهـوة بـ الفـقـراء واألغنـيـاء وتزداد
نـسـب الـعـنــوسـة واالنـتــحـار ويـتــكـاثـر أعــداد الـلــصـوص وتـعــود ثـانـيــة األحالم الـسـوداء
ـناصب ـنـظمـة وكـثـرت أعداد الـفـسادين مـن أصحـاب ا ة ا لـلـمنـظـمـات اإلرهابـيـة واجلـر
ـا ــتـغـيـرات ور ـن هـو قـوي . أزاء هـذا ســتـكـون هـنــاك ردود الـفـعل في ا ــسـتـقـوين  وا
ا ستظـهر كتلة تغيـرات  ور سيـظهر فهـما فلسـفيا وفكريـا اخر في الضد من كل هـذه ا
يل الى اجـتماعية مـيالة الى ثورة تفـتقد ما تعـلمناه عن حوافـز الثورة ومسببـاتها  جيل 
سبـبات بشـيء من فوضى الرفض  ومع الـرفض ستكـون هناك مـيوعة الـتعامل مع تـلك ا
هـجن سوى حـبة مـخدرة وسـوف لن يحـتاج هـذا الـثائـر ا مـا لنـمط من السـلـوك الشـبابي 
قابل سيكون هناك فكرا اخرأ بحجم حبة الـقمح ليخرج الى الشارع شاهرا صوته.وفي ا
ـيل الى التصـوف ومعاجلـة أصحاب الـفوضى بـالصمت والـدعاء علـيه من خالل أدبيات
ستظهر وهي تـشتم بصمت وتتمنى بصمت وتبشر بصمت  وسيكون رد فعل السلطة في
رة سيكون قمعا والقمه هذه ا وجة اجلديدة هو القمع  الكثير من بـلدان العالم أزاء هذه ا
قدور الـسلطة ان تـلصق بك اي مشـهد غير يا ولـيزيرا وفـوتو شوبيـا أي  الكـترونيا وعـو
أخالقي او إباحي لترمـيك في خانة اخلوف والـتسقيط واالنـزواء.هذه الفوضى الـتشاؤمية
دى نـسبـيـا أال انهـا ستـكون وبـنـسب متـفاوتـة بـ القـارات والبـلدان بالـرغم انهـا بـعيـدة ا
ا يكون وقبل ان ينفلت احلبل وينقطع اخليط تأتي الدعوة الى .لهذا يأتي هـذا اليوم ردعا 
جـعل األرض هاجس وحدة حـلم البشر وخـطوات البشـر ووسادة نوم البـشر  فأننـا مهما
انية تغيـرات علينا ان نعـود الى الكتب اإل تطورت فينـا احلياة ووسائل االتصال فـيها وا
والـوحــدانـيـة فـهـي وحـدهـا من تـريــنـا صـورة األصل  ادم الــذي هـبط عـلى األرض بـرداء

بسيط ورحل عنها بكفن بسيط.
ــة ومـتـآخــيـة وانـهــا مـرجـعــيـتـنـا درس ادم عـلـى األرض هـو درس ان تـكــون األرض مـسـا

الوحيدة وقـد تعودت ان تكـون متحفا ومـدرسة وجامعـا وكنيسة
ـانـا ومـقهى وقـاعـة عـرض سـينـمـا وزنـزانة . وال وحـديـقـة وبر
تـريـد ان تــكـون صــفـحـة افــتـراضــيـة تـصــنع الـوهـم والـعـنف
ــضــاربــات. دعـــوة لــتــكــون األرض وســادة والــصــفـــقــات وا
وافـتـراشهـا حـلمـا بشـريـا للـيل سـطوح الـفـقراء وهم يـزرعون

حلم احلياة األفضل على خدود النجوم وحتت أجفانها.

وصل كنيسة في ا
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ــاضي حـيث حـتـى نـسـخــة الـعـام ا
فـازت الـبـحـرين عـلى الـسـعوديـة في

النهائي بقطر.
وتـقــلـد الــشـيخ عـيــسى بن راشـد آل
ـــنـــاصب خـــلـــيـــفــــة الـــعـــديـــد مـن ا
ـؤسـسـة الـريــاضـيـة مـنـهــا رئـاسـة ا
العامة للشبـاب والرياضة بالبحرين

في عام 1988.
كــمــا شـغل رئــاســة نـادي الــبــحـرين
الــريــاضي بــاحملـرق لــعــدة ســنـوات
ورئــاسـة االحتــاد الـبــحــريـني لــكـرة
الـقـدم مـنـذ عام 1973 وحتى 1988
لـــتـــكــــون أطـــول فـــتــــرة ألي رئـــيس

لالحتاد البحريني للعبة.
وتـــرأس الــشــيـخ عــيـــسى بن راشــد
ـــبــيــة مـــجــلـس إدارة الــلــجـــنــة األو
البحريـنية منذ تـأسيسها في 1979
وشغل مـنصـب نائب رئـيس اجمللس
األعلى لـلـشبـاب والريـاضـة منـذ عام

 1999 حتى وفاته في عام 2020.
‰uÐdHO  …—uDÝ√

كما تـوفي قبل أيـام الفرنـسي جيرار
هـويـيه (73 عـامــا) مـدرب لـيــفـربـول
األســبق لـيــنـضم لألســاطـيــر الـذين

رحلوا في 2020.
وكــان هــويــيه الــذي شـغـل مـنــصب
نـتـخب الـفـرنسي ـدير الـتـقـني بـا ا
قضى 6 أعوام مـدربا لـليـفربـول ب

عامي 1998 و2004.
وقـاد الــفـريق لـلــفـوز بـثـالثـيـة كـأس
االحتاد األوروبي (الدوري األوروبي
حـالـيـا) وكـأس االحتـاد اإلجنـلـيـزي
وكأس الرابطة احملترفة عام .2001
وجنـح هــويـــيه فـي قــيـــادة الـــريــدز
لـلعـودة إلى األلـقاب احملـلـية بـالـفوز
بكأس الرابطة احملترفة عام 2003.

وغـادر الـفـريق بـعـدما قـاده في 307
مــبــاريــات وأعــاد تــأســيــسه كــقــوة

مؤثرة في الكرة اإلجنليزية.
وسـبق لـهـوييـه أن درب أنديـة النس

البداية أن وفاته جـاءت نتيجة ألزمة
قلبية ولم يستطع األطباء إنعاشه.
وبعد 3 أيام من وفاة مارادونا اتهم
احملــقـقـون رســمـيـا لــيـوبــولـد لـوكي
الـــطــبـــيب الــشـــخــصي لـألســطــورة

األرجنتيني بالقتل غير العمد.
ونـفى لـوكي ارتــكـاب أي مـخـالـفـات
حيث قال وهو يـبكي إنه "فخور بكل

ارادونا. شيء" قام به 
وأجـــري حتـــقــــيق في مــــخـــالـــفـــات
مـــحــتـــمــلـــة في عالج مـــارادونــا في
نـاطق السكنية التي منزله بإحدى ا
تتمـتع باحلـراسة في شمـال بوينس
آيـرس خـالل األسـبــوعـ األخــيـرين

من حياته.
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وبعد أسبوع من رحيل مارادونا 
توفي أسطورة إيطاليا باولو روسي
( 64 عامـا) في 9 ديـسـمـبـر/ كـانون

األول احلالي.
وقـــالت تـــقـــاريـــر إعالمـــيــة أن
روسي الفـائـز بجـائزة
الـكـرة الـذهـبـيـة
عــــــــــــــــــــام

1982
تـــــوفي
بـســبب
"مــرض
عضال.
وقـــــــــاد
روســــــي
ــنـتــخب ا
اإليـــطــــالي
للـفـوز بـلقب
كــــــأس الــــــعــــــالم
 1982بـإســبـانـيــا بـعـد تــسـجـيل 6
أهـــداف فـي آخـــر 3 مــــبـــاريــــات من
الــبــطـولــة لـتــرفع إيــطـالــيـا لــقـبــهـا
الـــــثـــــالـث وأصـــــبـح هـــــداف هـــــذه
النسخة وعدّه اإليطاليون أسطورة.
وجاء تـألقه في مـونديال 1982 بعد
شهـرين فقط من انـتهـاء فتـرة إيقاف
ـدة عـامـ بـسـبب فـضـيـحـة تالعب
بـاريـات في إيطـالـيا خالل بنـتـائج ا

موسم 1979-1980.
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كـمــا فـقــد عـالم الــريـاضـة في 2020
أحـد أقطـاب الـرياضـة الـعربـيـة وهو
الـشـيخ عـيـسى بن راشـد آل خـلـيـفـة
(82 عـامـا) الـذي وصف كـثـيـرا بـأنه
هرم الرياضة البحرينية واخلليجية

والعربية.
وجــــــاءت وفـــــاة ابـن راشـــــد في 12
مـارس/ آذار بــعـد أشــهـر قـلــيـلـة من
مشاهدة حلمه يتـحقق بفوز منتخب
بالده الـبـحـرين بـلـقب كـأس اخللـيج

للمرة األولى في التاريخ.
ويعتبر الشيخ عيسى بن راشد األب
الروحي لـبطولـة كأس اخلـليج حيث
كان شاهـدا على جـميع نـسخهـا منذ
انـطالقـتـهـا في الـبـحريـن عام 1970

ولم يـسـطع أسـطـورة األرجـنتـ في
التدريب وكانت أبرز إجنازاته قيادة
ـونـديال 2010 مـنـتخب األرجـنـتـ 
ـانيـا بـخـسارة لـكنه خـرج عـلى يـد أ

مدوية 0-4 في دور الثمانية.
وكـان االحتـاد الدولـي للـعـبـة (فـيـفا)
اخــــتـــــار مــــارادونـــــا واألســــطــــورة
البرازيلي بيليه في عام 2000 للقب
العـب الــقــرن الــعــشـــرين مــنــاصــفــة

بينهما.
وقبل وفاته بـأيام اكـتشفت مـعاناته
خ فـخـضع جلـراحة من نـزيف في ا

قال األطباء
إنـــــــــهــــــــا
كـــــــــانت
ناجحة.
وذكــــرت
التقارير
فــــــــــــــــي

تاريخ كرة القدم لهذا صدمت وفاته
الي من عشاق اللعبة. ا

 وقـاد مـارادونـا األرجـنـتـ لـنهـائي
كسيك : 1986 با كأس العالم مرت
حيث توجوا بـاللقب ثم في إيـطاليا

انيا. 1990 لكنه خسر أمام أ
ويبقى هـدفاه في بـطولة 1986 ضد
إجنلـترا بدور الـثمـانيـة في الذاكرة
فاألول جاء بيده وعلق عليه بجملته

الشهيرة الحقا "إنها يد الله".
وكــان هـــدفه الــثـــاني وال يــزال أحــد
أيقونـات اإلبداع الكـروي بعد مروره
ـــنـــافس من من غـــالـــبـــيـــة العـــبـي ا

رمى. لعب حتى ا منتصف ا
وصنع مارادونا الـتاريخ مع نابولي
اإليـــطــالي فـــقــاده ألكـــبــر إجنــازات
الـــفـــريق مـــحــلـــيـــا حـــتى اآلن وهــو

تتويجه بلقبي 1987 و1990.
كـمــا تـوج نـابـولي بــفـضل مـارادونـا
بـــلـــقــبه األوروبـي الــوحـــيـــد مــوسم

1988-1989 وهـو كـأس
االحتــــــــــــــــــــــــــــــاد

األوروبي.
وفـــــــــــــــــــــاز
مـــارادونــا
فــي بـالده
بــــــــدوري
وحــــــيــــــد

1981
مع بــوكـا
جونيورز
قــــــــــــــــبـل
رحـــــــلـــــــة

احـــــــــتــــــــــرافه
األوروبي التي بدأت من برشلونة.
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وأعقـبت جنـاحات مـارادونـا خيـبات
عـــدة كــان أولــهــا الـــســقــوط عــام
ــنــشــطــات 1991 في اخــتــبــار ا
لــتــعـاطــيه الــكـوكــايــ وعـوقب
بـاإليــقـاف 15 شـهــرا ثم قـبض
عــلـــيـه بــعـــد فـــتـــرة قـــصـــيــرة
لتـعـاطـيه اخملدر نـفـسه وألزم
باخلـضـوع لـلعالج والـرعـاية
الـــطـــبـــيـــة لـــلـــتـــخـــلص من

اإلدمان.
وبــعــد انـــتــهــاء إيــقــافه في
1992 تـرك نـابـولي لـيـلـعب
ألشــبـــيــلــيـــة اإلســبــاني في
1993 لـــــكن لـم يــــســــتــــمــــر
طـــويال وعـــاد لـألرجـــنـــتــ

ليمثل نيويلز أولد بويز.
ثم أوقف مـجددا بـعـد مـشـاركته

ــونــديــال 1994 في مــبــاراتــ 
واســتــبــعـد من الــبــطــولـة لــثــبـوت
نشـطة قبل تعاطـيه مادة إفيـدرين ا
أن ينهى مـارادونا مسـيرته في بوكا

جونيورز عام 1997.
وخـــضع مـــارادونــا بـــعــد االعـــتــزال
لـــلـــعـالج من اإلدمـــان عـــلى فـــتـــرات

متقطعة.
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ـا اتـسم 2020 بـأنه الــعـام الـذي ر
شـهـد انـدالع أزمـة تـفـشي اإلصـابـات
ـســتـجــد الـتي بــفـيــروس كـورونــا ا
تــركت آثـــارهــا عــلى شــتى مــجــاالت
احلـــيــاة ومــنــهـــا اجملــال الــريــاضي

بالطبع.
لكن التاريخ سـيذكر بالـتأكيد أن هذا
الـعـام أيضـا كـان شـاهـدا عـلى رحيل
ـية العـديـد من جنوم الـرياضـة الـعا
من بـيــنـهم أسـاطــيـر واراهم الـثـرى
ســتـظل ذكــراهم حــاضــرة في أذهـان

اجلميع.
وأربـــكت أزمــة كــورونـــا الــروزنــامــة
الريـاضية في 2020 وأجلت الـعديد
ـبياد من الفعـاليـات الكبـيرة مثل: أو
طوكـيو ويورو 2020 وكوبـا أمريـكا

قبل. 2020 إلى العام ا
كـمــا ألـغـيت فــعـالـيـات مــثل: بـطـولـة
بـلدون) ثالث فـتوحـة (و إجنلـترا ا
بطوالت "جراند سالم" األربع الكبرى

للتنس.
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وتكبدت األندية والهـيئات الرياضية
ـــنـــظـــمــة لـــلـــبـــطــوالت والـــلــجـــان ا
والفعاليات الرياضية خسائر فادحة
مـاليـا وريـاضيـا بـخسـارة شـهور بل
سنوات من إعداد أبطالها للمنافسة.
وامــتـدت اخلــســائـر لــتــشـمل فــقـدان
حـياة عـدد كـبـير من جنـوم الـريـاضة

ختلف األلعاب.
وبعد أسـابيع قـليلـة من بداية 2020
تــلـقى الــعــالم صـدمــة بـالــغـة بــوفـاة
أســطـــورة كـــرة الـــســـلـــة األمــريـــكي
الـسـابق كــوبي بـرايـانت (41 عـامـا)
وذلك إثــر حـــادث ألــيم بــعــد حتــطم
مروحية أسفر عن مقتل 8 أشخاص
من بــيـنـهم بــرايـانت وابـنــته جـيـانـا
(13 عــامــا) في 26 يــنــايــر/ كــانــون

اضي. الثاني ا
وكــــان بـــرايـــانـت الـــذي خـــاض 20
مـــوســــمــــا في دوري كــــرة الـــســــلـــة
األمريـكي للـمـحتـرف اعـتزل الـلعب
في 2016 بـــعـــد مـــســـيـــرة حـــافـــلــة
بـاإلجنــازات شـهــدت فـوزه بــالـدوري
األمــريــكي  5مــرات مع فـــريق لــوس

أجنيليس ليكرز.
نتخب كما سـاهم برايانت في فـوز ا
ـبـياد 2008 األمـريـكي بـذهـبـيـتي أو

في بك و2012 في لندن.
ولم تكن مأسـاة برايانت سـوى حلقة
في ســـلــســـلـــة طــويـــلـــة من وفـــيــات

أساطير الرياضة في 2020.
ــؤثـرة وكــانت من أكــثــر احلـلــقــات ا
ــيــا وفــاة أســـطــورة كــرة الــقــدم عـــا
األرجـــنـــتـــيـــني ديـــيـــجـــو أرمـــانـــدو
مـارادونـا في 25 نـوفــمـبــر/ تـشـرين
ــاضي بــعـد أقل من شــهـر الــثـاني ا

. على احتفاله بعيد ميالده الست
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ويرى كثيرون أن مارادونا األبرز في
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رض. توفي رئيس جلنة الركبي في العراق احمد قاسم امس اجلمعة بعد صراع مع ا
وذكرت جلنـة الركبي في بيان صحفي أن جلـنة الركبي تتقدم بالـتعازي لعائلة الركبي وذوي
غـفور له بأذن الـله عراب الركـبي ومؤسـسها احـمد قاسم تـغمـده الله بواسع رحـمته والهم ا
أهله وذويه وكل مـحبيه الصـبر والسلوان.وفي سـياق متصل عـزى رئيس االحتادين العربي
واالسـيوي قـيس عـبد الـله بـفقـدان رئيس الـركـبي العـراقي قائـالً بقـلوب مـؤمنـة بـقضـاء الله
وقدره وبـبالغ احلزن األسى تـلقيت قـبل قليل خـبر وفاة اخي و صـديقي سعـادة أحمد قاسم

حس رئيس االحتاد العراقي للركبي.
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قـررت الــهــيــئــة الــتـطــبــيــعــيـة
ابـــتــداء من اجلـــولــة احلـــاديــة
عــــــشــــــرة إيـــــقــــــاف الــــــعــــــمل
بالـبطاقـات التـعـــــــريفـية التي
تـــــــســــــمـح حلــــــامــــــلـــــــهــــــا من
ــصـورين الــصـحــفــــــــــيــ وا
ـالعـب في الــــــــــدخــــــــــول الـى ا
ــــمـــتـــاز مـــبــــاريـــات الـــدوري ا
لـلــمـوسم 2020-2021 بـسـبب

كثرة حاالت التزوير .
وسـتـقـوم الـهـيـئـة الـتـطـبـيـعـيـة
بــإعالن آلـــيــة جــديــدة لــدخــول
ـالعب تـــــــســـــــهل مـــــــهـــــــمــــــة ا
ــصــورين من الــصــحــفــيــ وا
اداء واجــبــاتــهم بــانــســيــابــيـة

عالية.
وفـي ســـيــاق مـــنـــفـــصـل قــررتْ
سابقات تأخير انطالق جلنة ا
اجلـولة احلـاديـة عشــــرة يـوماً
واحـداً حـيث سـتــــــــــبـدأ يـوم
ــنح األنــديـة غــد االحــد  وذلك 
يـــومـــا إضـــافــيـــا بـــعـــد إلـــغــاء
الــبــطــولـة الــربــاعــيـة الــدولــيـة
ـــنـــتـــخـــبـــنـــا الـــوطــنـي لـــكــرة
الـــــــــقـدم فـي دبي كـون جلــنـة
ــسـابــقـات تــراعي تــوقـيــتـات ا
ـــــشــــاركــــات ـــــنــــتــــخـب في ا ا

ــــعــــســــكـــرات اخلــــارجــــيـــة وا
التدريبية.

والـلــجـنــة تـعــملُ عـلى حتــقـيق
ـسـاواة بـ جـمـيع الـعـدالـة وا
األنـدية لـذا قـررت منح األنـدية
ـمــتـاز ـشــاركــة في الــدوري ا ا
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ليفربول
يتمسك

بالصدارة رغم
صعوبة

واجهات ا

متاز احدى مواجهات الدوري ا

وباريس سان جيرمان وليون.
وكـانت له جتـربــة قـصـيـرة مع فـريق
أســتـون فــيال قـبـل االعـتــزال في عـام
2011 بعد معاناته من وعكة صحية

شديدة.
w KAOðË ‰UMÝ—«

ـرتـقـبـة ب قـبل مـواجـهة الـديـربي ا
آرسـنـال وتشـيـلـسي الـيـوم  الـسبت
ـــــــرحـــــــلـــــــة  15مـن الــــــدوري فـي ا
متاز أكد فرانك المبارد اإلجنليزي ا
ـديـر الــفـني لـتـشــيـلـسي أن تـراجع ا
واجهة. اجلانرز ليس مؤشرا لقوة ا
ويــلـــتــقـي الــفـــريـــقــان عـــلى مـــلــعب
"اإلمـــارات" في يـــوم فـــتح صـــنــاديق
هدايا الكريسماس (بوكسينج داي).
ولـم يــحـــقق آرســـنـــال أي انــتـــصــار
مــحـلي مــنـذ فــوزه عـلى مــانـشــسـتـر
يــونـــايــتــد 0-1 في أول نـــوفــمـــبــر/

اضي. تشرين الثاني ا
وبـات الـفـريق يـتـفـوق فـقط بـفارق 4
نـقـاط أمـام أقـرب مـراكـز الـهبـوط في
جــدول الـدوري اإلجنــلــيـزي بــيـنــمـا
ــركـز اخلــامس يــحــتل تــشــيــلــسي ا
ويــتـطـلـع إلى الـصــعـود لـلــمـنــافـسـة

راكز األربعة األولى. ضمن ا
وقـال المـبـارد: "ال أنــشـغل بـوضـعـهم
احلــالي بل بــكــفــاءة (آرسـنــال). إنه

فريق يتمتع بجودة عالية".
وأضــاف: "واجـهــوا بـعـض الـنــتـائج
الصعبـة مؤخرا. لكن عـندما تخوض
لــقــاء ديــربي ال يــحــمل ذلك أهــمــيـة
كـبيـرة".وأردف قـائال: "أحـيانـا يـكون
الديربي نفسه حافـز الفريق لتحقيق
نتيجة جـيدة. علينـا أن نتوقع ظهور

آرسنال بأفضل مستوياته".
وأعــلن المــبــارد أن الــشــكــوك حتــوم
حـول مـشاركـة بن تـشـيـلـويل وحـكيم
زيــاش غــدا.ويــعــاني تــشـيــلــويل من
إصابـة في الكاحل تـعرض لـها أمام
ـــاضي كـــمــا وست هـــام اإلثـــنــ ا

يــــرجح عــــودة زيـــاش من إصــــابـــته
العضلية بعد أيام.

عــلى اجلــانب اآلخــر يــدرك مــيــكــيل
ــديــر الــفــني آلرســنــال أن أرتــيــتــا ا
ـنــصب بـات مـهـددا اسـتــمـراره في ا
ة الـثقيلـة أمام مانـشستر بعد الـهز
اضي في دور سيتي 4-1 الثالثاء ا

الثمانية لكأس الرابطة.
وقــال أرتــيــتـا: "ســنــواصل الــكــفـاح

ليس أمامنا بديل آخر".
ـرحـلة  15غدا وتـفـتتـح منـافـسـات ا
بــلــقــاء لــيــســتــر ســيــتي مع ضــيــفه
مانشستر يونايتد ويسعى الفريقان
إلى تقـليـص الفـارق الذي يـفصـلهـما

تصدر. عن ليفربول ا
ـركز الـثاني ويحـتل ليـسـتر سـيتي ا
بفارق 4 نقاط خـلف ليفـربول ويليه
ـركز الثالث مانشـستر يونـايتد في ا

بفارق 5 نقاط خلف الريدز.
ويــخــوض يــونــايــتــد مــبــاراته ضــد
عنويـات عالية بعدما حسم ليستر 
تـأهله رفـقـة الـسيـتي لـنـصف نـهائي
كـأس رابطـة احملـترفـ حـيث تـغلب
الشـياطـ احلمـر على إيـفرتون 2-0

اضي. األربعاء ا
ـدير وقـال أولي جـونار سـولـشـايـر ا
ـانـشـسـتـر يـونـايـتـد: "نـعرف الـفـني 
أنـنا عـنـدما نـدافع جـيدا نـتـمكن من

باريات. معنوياتنا جيدة". حسم ا
ــنـــحك الــطــاقــة وأضـــاف: "الــفــوز 
واحلــافـز لـذلـك نـحن مــقـبـلــون عـلى
مباراتـنا في البـوكسيـنج داي بحالة

إيجابية".
أمــا أســـتــون فــيال الـــذي يــدربه دين
سمـيث فـيواجه مـهـمة تـبـدو صعـبة
أمام كريـستال بـاالس غدا السبت ثم
يــحل ضـيـفــا عـلى تــشـيـلــسي مـسـاء

اإلثن في اجلولة 16.
ـاضي ـوسـم ا وقــال سـمــيث: "فـي ا
مــنـــحت الالعــبـــ يــومــا إجــازة في

الكريسماس لكنني لن أفعل هذا في
وسم احلالي". ا

ـباريـات تتـوالى سريـعا وأضاف: "ا
ونــحن بـحــاجـة لــلـبـقــاء في األجـواء
ـــواجـــهــة بـــاالس ثم واالســـتـــعـــداد 

تشيلسي".
ويدرك سميـث رغبة كريـستال باالس
الـــشــديــدة فـي تــقــد رد فـــعل بــعــد
ـهـيــنـة عـلى مــلـعـبه أمـام ـة ا الـهــز

ليفربول 7-0 قبل أيام.
وقـــال ســـمـــيث: "نــــتـــوقع أن يـــبـــدو
كــريــســتـال بــاالس فــريــقـا مــنــظــمـا

يسعى إلى تصحيح األوضاع".
ويــــســــتـــــضــــيف فــــولـــــهــــام فــــريق
ســاوثــهــامـبــتــون غـدا الــســبت كــمـا
يلتقي مانشستر سيتي مع نيوكاسل

وشيفيلد يونايتد مع إيفرتون.
ويـــخــوض فـــريق بـــيب جـــوارديــوال
مبـاراته التالـية مـساء اإلثـن حيث

يحل ضيفا على إيفرتون.
ويـتـطـلع لـيـفـربـول لـتـعـزيـز صـدارته
ـة على ومـواصـلة سـلـسـلـة الال هـز
مـلعـبه "أنـفيـلد" عـنـدما يـلـتقي وست

برومويتش ألبيون مساء األحد.
وفي 11 مــرة خـالل آخــر 15 عــامــا
كـــان الـــلــقـب من نـــصــيـب مــتـــصــدر
ـــيـــرلـــيج في فـــتـــرة أعـــيـــاد الـــبـــر
الكـريسـماس واآلن يـحتل لـيفـربول
الـصدارة فـي هذا الـتـوقـيت لـلـموسم

الثالث على التوالي.
لكن ألـيسـون حـارس مرمى لـيفـربول

ال يرى ذلك حاسما.
وقال احلـارس البـرازيلي: "أمـر جيد
نافس لكننا يضع الضغوط على ا
نركـز فقط عـلى أنفـسنـا ونفـكر فـيما

لعب". ه في ا كننا تقد
رحلة مساء األحد وتشهد مباريات ا
أيضا لقاء بـيرنلي مع ليـدز يونايتد
ووست هـام مع بـرايـتـون وتـوتـنـهام

مع وولفرهامبتون.

يوماً إضافياً في اجلولة 11.
وتــــشـــكـــرُ الــــلـــجـــنــــة األنـــديـــة
الــــعـــشـــريـن عـــلى تـــفــــهـــمـــهـــا
سـابـقة ومـسـاعدتـهـا إلجنـاح ا
عـلـى وفق الـتـوقـيـتـات احملـدّدة

لها.
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تلقت الهيئة التطبيعية لالحتاد
الـعــراقي لـكـرة الــقـدم الـنــسـخـة
ُــــرســــلــــة مـن قــــبل األخــــيـــــرة ا
االحتاد الدولي لـكرة القـدم فيفا
من لـوائح ومـدونـة االنـتـخـابات
قــبل الـتــصــديق عـلــيــهـا بــشـكل

نهائي.
وجاءَ في رسالة االحتاد الدولي
ــوافــقـة عــلى فــيــفــا: أنه تــمت ا
الــنـــســخــة األخــيـــرة من لــوائح
ومـــدونــة انـــتـــخــابـــات االحتــاد
العراقي لكرة القدم والتي وافق
عـــلــــيـــهــــا االحتــــادان  الـــدولي
واآلســيـوي وجتـب تـرجــمــتــهـا
إلى الـلغـت الـعربـية والـكردية
وإرســـالــهــا إلـــيــنــا قـــبل تــاريخ
راجعتـها والتصديق 2021/1/6 

علـيها .وأضـافَ االحتاد الدولي
في رسـالـته نـؤيـد تـسـلـم رسـالة
ـثل احلكـومة الـعراقـية بـشأن
الـــتــــقـــدم احلـــاصل في قـــانـــون
االحتــادات الـريـاضــيـة ونـطـلبُ

من الهـيـأة الـتـطبـيـعـية مـتـابـعة
األمــر لـكي يــتم الـتــصـديق عـلى
ــذكــور بــعــد إدخــال الــقــانــون ا
مــقــتــرحــات االحتــادين الــدولي
واآلســــيــــوي وإعالمــــنـــا بــــذلك

كن . بأسرع ما 
وثـمنَ فـيـفـا اجلــهـودَ الـعـظـيـمـة
لــلــهــيــأة الـتــطــبــيــعــيـة إلصالح
وحتــــســـــ الـــــهــــيـــــكل اإلداري
لالحتـاد الــعــراقي لــكـرة الــقـدم

وما  اجنـازه لغـاية اآلن وأنه
سـوف يـشـجع االحتـاد الـعـراقي
عـلومات عن على مـواصلتـنا با
تــــــقــــــدم قـــــــانــــــون االحتــــــادات

الرياضية .
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لــــوح عــــدد من العــــبـي الــــنــــفط
ــــغـــــادرة الــــفـــــريق بـــــفــــتــــرة
االنــتـــقــاالت الــشــتــويــة بــســبب
ـــالـــيـــة الـــتي تـــضــرب األزمـــة ا

النادي.
وقــال مــصــدر من داخل الــنـادي
في تـصـريـحات صـحـفـية إن 15
العـب من الـتشـكيـلة األسـاسية

أبـــدوا رغــــبــــتـــهـم في مــــغـــادرة
الـــفــــريق بـــفـــتــــرة االنـــتـــقـــاالت
الـشـتـويـة ألسـبـاب مـالـيـة حـيث
عـــــــجــــــزت إدارة الــــــنـــــــادي عن
ـالــيـة ـســتــحـقــات ا تــوفـــــيــر ا
بـسـبب امتـنـاع وزارة الـنفـــــــط
من مـــــنـح الـــــنــــادي مـــــوازنـــــته

للـــــــعام احلالي.
 وبــــــــــ أن إدارة الــــــــــنــــــــــادي

تـــعــــــــــــاني مـن حـــرج كــــبــــيـــر
حـــــــيث لم يـــتــســـلم الالعـــبــون
ــالـــيــة مـــنــذ مــا حــــــــقــوقـــهم ا
يــــقــــارب تــــســــعــــة أشــــــــــــهــــر
وبالـتالي بـدأوا بالـتذمـر نتـيجة
الية دون أي حلول التراكمات ا

منطقية لألزمة.
وأشــــــار إلى أن جنـم الـــــفــــــريق
مـحــمــد داود امـتــنع عن الــلـعب

ستـحقاته بسـبب عدم اإليفـاء 
ـاليـة ودخل نـادي الشـرطة في ا
مــفـاوضــات جـادة مــعه وهـنـاك
عــــــــدد آخــــــــر مـن الـالعــــــــبــــــــ
ســيـسـيـرون بــنـفس االجتـاه في

فترة االنتقاالت الشتوية.
يـــذكــر أن فـــريق الـــنــفط يـــحــتل
ـركـز الثـاني عـشر بـرصـيد 12 ا

نقطة.
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أكـد وزيرا الـتعـليم الـعالي والـبحث
العـلمي والشـباب والـرياضة أهـمية
تـطـويـر الـشراكـة ودعم الـتـنـمـية في

مجال الرياضة اجلامعية.
ـشـتـرك ب جـاء ذلك خـالل الـلـقـاء ا
وزيـر الـتـعـلـيم الـعـالي  نـبيـل كاظم
عــبـــد الـــصــاحـب ووزيــر الـــشـــبــاب
والـريــاضـة عــدنـان درجـال فـي مـقـر
وزارة الــتـــعــلــيم الــعـــالي والــبــحث
الـعــلـمي والـعـلــوم والـتـكـنــولـوجـيـا
حـــــيـث اتــــفـــــقـــــا عـــــلى صـــــيـــــاغــــة
ـرحـلـة اسـتـراتـيـجـيـة حتـدد مـهـام ا
شـترك ـقبـلة عـلى صـعيـد العـمل ا ا
بــ مــؤســســات الــتــعــلــيم الــعــالي
ـؤسـسات الـريـاضيـة في الـعراق وا
ـتــطـلــبـات الــلـوجــسـتــيـة وتــذلــيل ا
ــســؤولــة عن وصــيــاغــة الــبــرامج ا

احــتـــضــان الــطـــاقــات الــشـــبــابــيــة
وتــفــعــيــلــهـــا عــلى وفق مــرتــكــزات
الـــــوعي الـــــعـــــلـــــمـي والـــــريـــــاضي
والثقافي.وأعـرب عبد الصاحب عن
اسـتـعـداد الـوزارة لـتـكـثـيف وزيـادة
الدعم الالزم لقـبول أبطـال الرياضة
وجنـومـهـا في اجلامـعـات ومـنـحهم
االمـتـيـازات الـتي تــلـيق بـتـمـثـيـلـهم
الــعـــراق فـي احملـــافل الـــريـــاضـــيــة
الـــدولــيـــة.من جـــهـــته  درجــال دور
مـؤسـسـات الـتـعـلـيم في هـذا اجملال
مـــؤكــدا في الـــوقت نــفــسـه أهــمــيــة
الــشـراكــة الـتي تــضـطــلع بـهــا هـذه
ــسـؤولـة عن ــهـمـة وا الـقــطـاعـات ا
الـتـنــمـيـة الـبـشــريـة ورعـايـة بـرامج
الــشــبــاب وتــمــكــ هــذه الــطــاقــات
وحتــفــيــزهــا في مــجــالي الــتــعـلــيم

والرياضة. جانب من لقاء وزيرا التعليم العالي والشباب
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اقـيـمت دورة حتــكـيـمــيـة دولـيـة
حلــكــام كـرة الــقــدم الــشـاطــئــيـة
والـتي يـشـارك فـيـهـا 16 حـكـمـا
ويـــحـــاضـــر فـــيـــهـــا احلـــكـــمــان
الدوليان السابقان احمد عباس
وأغـر مــزاحم والــتي يـنــظـمــهـا
االحتـــــاد الـــــفــــــرعي فـي بـــــابل

وبإشـراف مبـاشر من جلـنة كرة
الـــصـــاالت والــشـــاطـــئـــــــيــة في
الـهيـأة الـتطـبيـعـية وبـالتـعاون
مـع مــديـــريــة شـــبــاب وريـــاضــة

بابل.
وتــســعى جلــنــة كــرة الــصــاالت
والـــشــــاطـــئـــيـــة من خالل هـــذه
الـــدورات الى تـــطـــويـــر قــدرات

حــكـامــهـا الــشــبـاب الــطـامــحـ
لـلحـصـول على الـشـارة الدولـية
مـن اجل تــــمـــثــــيل الــــعـــراق في
ـقـبـلة االسـتـحـقاقـات الـدولـية ا
ـبــاريـات في فــضال عن قــيـادة ا
البـطوالت احملـليـة التي تـقيـمها
سـنــويـا مــثل بــطـولــتي الـدوري

والكاس.

مارادونا



{ لـــنــدن- وكــاالت- قــد يــواجه نــونــو إســـبــريــتــو ســانــتــو مــدرب
ـمـتاز وولـفـرهـامـبـتـون وانـدرارز عـقـوبـات من الـدوري اإلجنـلـيـزي ا
بـاراة التي انتـهت باخلسارة -2 لكرة الـقدم بعـد أن قال إن حكم ا
ـا يكـفي إلدارة مبـاريات في 1 أمـام مضـيفه بـيرنـلي  "ليـس جيدا 

دوري األضواء".
درب البرتغالي احلكم لي ميسون رغم أنه احتسب ركلة جزاء وانتقـد ا
متأخـرة لصالح فريقه.  وستحقق جلنـة االنضباط باالحتاد اإلجنليزي
ــدرب "لم يـكن بال ريب في تــصـريــحـات إســبـريــتـو ســانـتــو. وقـال ا
ـمـتاز. واجـهـنا ـا يـكـفي إلدارة مبـاراة في الـدوري ا احلـكم جـيدا 

شكلة مع لي ميسون من قبل". هذه ا
وزاد: "األمر ال يتـعلق بقرارات بعيـنها أو أخطاء فادحـة بل بكيفية

باراة". إدارة ا
. يطلق الـصافرة كثـيرا. نتحدث وأكمل: "تسـبب في توتر الالعبـ
ــلك الــكــفــاءة إلدارة عن أفــضل مــســـابــقــة في الــعــالم لـــكــنه ال 

باريات". ا
وخـتم: "ال أرغب في مـشـاهــدته كـثـيـرا. أبـلــغـته بـأنـني ال أرغب في أن
. يتجادل كنه السيطرة على الالعب يدير أي مـباراة لنا بعد اآلن. ال 

باريات بسالسة". الالعبون كثيرا. احلكام اآلخرون يديرون ا

 ôU Ë ≠ ”d¹« fO½uÐ

حـقق جنـم كـرة الــقـدم األرجــنـتــيـني
لــيـــونـــيل مـــيــسـي إجنــازاً جـــديــداً
بـتـسـجـيله  643هـدفاً مـع فريق
واحد ومـعـادلة رقم األسـطورة
البرازيـلي بيلـيه.وسجل ميسي
هـــدفه في مـــبــاراة بـــرشــلـــونــة
وفالنسـيا التي انتـهت بالتعادل
.وسدّد مـيسي ( 33عامـاً) برأسه
مسـجالً الهـدف في نـهايـة الشوط
األول مباشـرة بعد إضـاعة ضربة
جــــزاء أنــــقـــــذهــــا حــــارس مــــرمى
فــالــنـســيــا جـوم دومــيــنــيش.وكـان
مـــــيــــسـي قــــد افــــتـــــتح أهـــــدافه مع
برشلونة عام 2005 بتسجـيله هدفاً

ضد فريق ألباسيتي.
هـدفاً وكـان بـيـلـيه قـد سـجّل 643 
خالل 19 مــوســمـا في صــفـوف
الـفريق الـبرازيـلي سانـتوس

ب عامي  1956و1974.
X U  “U$«

لــكنّ مـيـسي احــتـفل بـإجنـازه
بـصـمت بـعـد عـدم تـمـكن فـريقه
من التغلب على ضيفه فالنسيا
ـــــــبــــــاراة الـــــــتي انـــــــتــــــهت في ا
ـباراة بالـتـعـادل.وسـتـبقي نـتـيـجـة ا
الفـريق الكـاتالوني الـفائـز بالدوري
ـــــركــــز اإلســـــبـــــاني 26 مـــــرة في ا
اخلامس في الترتيب متخلفاً بثمان
ـتـصدر نـقـاط عن أتـلـتـيـكو مـدريـد ا
ه الـتاريخي وبخـمس نقـاط عن غر
ــفـتـرض أن ريــال مـدريــد.وكـان من ا
يـحـقق بـرشـلـونـة فـوزه الـثـالث هـذا
ـوسـم بـعـد تــقـدمه بــنـتــيـجـة 1 -2 ا
وســـيــطـــرته مع تـــقــدم الـــوقت عــلى
ــبـــاراة.وتـــلــقـى فــريق مــجـــريـــات ا
بـــرشــلــونـــة الــضـــربــة األولى حــ
افتتح مدافع الفريق الضيف مختار
دياخـابي التـسجـيل في الدقـيقة 29.
وسـدّد ديـاخابي بـرأسه بـعـد أن ترك
بال مـــراقـــبـــة خالل تـــنـــفـــيـــذ ركـــلــة
ركـنـيـة.بـعـدهـا دافع فـريق فـالـنـسـيـا
جـــيــداً عن مــرمـــاه وشــعــر العــبــوه
بـالـغـضب بـعـد نـيل بـرشـلـونـة ركـلـة
جزاء قبل نهـاية الشوط األول. وجلأ
احلــكم إلـى الــشــاشــة وأكــد ســقــوط
ـهاجم أنـطوان غـريزمـان أرضاً في ا
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{ بــــــاريس (أ ف ب) - مــــــدرجـــــات
خــالــيـة نــافــذةُ انــتــقــاالتٍ بــطــيــئـة
وتـــــــــراجع فـي حـــــــــقــــــــوق الـــــــــبث
الـتـلـفـزيـوني... يـبـدو ان فـقـاعـة كرة
الــقــدم قـــد انــفـــجــرت حتت تـــأثــيــر
ستجد. بلغ الربح فيروس كورونا ا
الـفـائت مـليـارات الـدوالرات لألنـدية
فيما تبدو آفاق العام  2021مقلقة.
عــــلـى الــــورق كــــانت كــــرة الــــقــــدم
سـتـسجل أرقـامًـا مالـيـة قيـاسـية في
2020: بــرشــلــونــة سـيــتــخــطى رقم
أعــــمـــاله مــــلـــيـــار يــــورو واالنـــديـــة
الـفـرنـسـيــة تـعـزّز خـزائـنـهـا بـعـقـود
تـلـفـزيونـيـة جـديدة تـضـمن لـها 1,2
مـلـيـار يورو سـنـويًا.تـسـبـبت االزمة
الــصــحــيــة الــنــاجــمــة عن فــيــروس
ــســـتــجـــد بــانــهـــيــار كل كــورونـــا ا
ـسابـقـات في أشـهر شيء.تـعـطـلت ا
فــصل الــربــيع في ســابــقــة لــلــقـارة
الــعــجـــوز لــفــتــرة مـــا بــعــد احلــرب

ية الثانية. العا
العـب بـــســـبب تـــقـــلّـــصـت ســـعـــة ا
البروتوكوالت الـصحية وفي أحيان
بـاريات وراء ابواب كثـيرة أقيـمت ا
ـنع تـفـشي الـفـيـروس مـا مــوصـدة 
أثر على خزائن االندية جراء انعدام

عائدات شباك التذاكر.
مـع تـــوقف تــــدفق أمــــوال عـــائـــدات
الـتـذاكر في فـتـرة االغالق اضـطرت
االنـديـة الى تـرشـيـد إنفـاقـهـا بـشتى
الطرق. بـطالة جزئـية خفض موقت
لرواتب الالعب أو إرجاء للمكافآت
...حــتى وفـــصل لـــلــمـــوظــــــــــــــفـــ

تمـيمة أرسـنال "غـانرســــــــــوروس"
عـلى شكل ديـناصـور كاد صـاحبـها
يفـقد وظـيفـته لوال تـدخل اجلمـاهير
والعــبي الـنــــــــــادي االنــكـلـيـزي.في
اجململ يـصل الربح الفـائت لالندية
االوروبـيـة نـحو 4 مـليـار يـورو ب
بــدء اجلــائــحـــة وصــوال الى صــيف
2021 بــــحــــسب رابــــطــــة االنــــديــــة

االوروبية.
ونـتـيــجـة لـذلك تــراجع االنـفـاق في
فـترة االنـتـقـاالت بشـكل لم يـسبق له
ـئة كـمعـدل للـبطوالت مثيل: -43 با
االوروبـية اخلـمس الكـبرى بـحسب
مـــرصــد كــرة الــقــدم فـي نــوشــاتــيل
ئة السويـسرية ويصل إلى -75 با
في اســــبـــــانــــيـــــا حــــيث يـــــخــــشى
الـعـمـالقـان ريـال مـدريـد وبـرشـلـونة
الى خـفض الـرواتـب لـديـهمـا بـشـكل

كبير.
على صـعيد الـتفـاوض مع الالعب

أعـلن الـنادي الـكـاتـالوني في نـهـاية
تـشـرين الـثـاني/نــوفـمـبـر تـخـفـيض
رواتب العــبــيه بــواقع  122مــلــيـون
ـــوسم وأجّـل تـــوزيع يـــورو هــــذا ا

مكافآته ثالث سنوات. 
وال يــــزال تـــــمــــديـــــد عــــقـــــد جنــــمه
االرجـنـتـيــني لـيـونــيل مـيـسي الـذي
ــاضي رغب بـــالــرحـــيل الــصـــيف ا
معلقًا للفترة ما بعد صيف 2021.
فـي مـواجـهـة هــذا الـركـود الـذي أثـر
أيــضًــا عــلى االحتــادات الــوطــنــيـة
أعـلـن االحتـاد االوروبي لـكـرة الـقـدم
(ويفا) لوكالة فرانس برس أنه "دفع

236 5مـــلــــيـــون يــــورو العــــضـــائه
نـحهم فرصـة االستـجابة استـباقًـا 
ـشكالت الـناجـمة عن بـسرعـة أمام ا

اجلائحة".
اما االحتاد الـدولي (فيفـا) فقد وعد
بخطـة تبلغ قيـمتها  1,5مليار دوالر
ــنح والــقــروض ألكـثــر من تــشــمل ا

150 احتادًا وطنيًا. 
بـــعــيــدًا عـن الــبــطـــوالت االوروبــيــة
اخلـــمـس الــكـــبـــرى وجـــد العـــبــون
محترفون أنفسهم دون موارد مالية
ــســـابــقـــات عــلى غــرار مع تـــوقف ا
ســاحل الــعـاج أو انــدونــيــســيـا.هل
ــيـة خــطـر تــعــاني كـرة الــقــدم الـعــا
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يـقول رافـايـلي بولي مـن مرصـد كرة
الـــقــدم لـــفـــرانس بــرس إن االنـــديــة
الـــكــبــرى "لـــيــست فـي خــطــر راهن
ـشـجـع النـهـا تـمـلك الـكـثـيـر من ا

وعـالمــة جتـــاريــة..." فـــيــمـــا يــبــدو
اخلـــــطــــر أكــــبــــر عـــــلى "أصــــحــــاب

يزانيات الصغرى". ا
أما الـطامة الـكبـرى فهي لغـز حقوق
الـنقل الـتلـفزيـوني مصـدر التـمويل

الرئيس لألندية. 
تـــضــــخّم بــــشـــكـل الفت في الــــقـــرن
احلـــادي والـــعــــشـــرين وصـــوال الى
2020 فــيـمــا عـانت الــبـونــدسـلــيـغـا
ـانــيــة انــخــفــاضًــا بــســيـطًــا في اال

اضي. حزيران/يونيو ا
في فـــــرنـــــســـــا حـــــصل طـالق بــــ
ـتعثـر ميـديابرو الرابـطة والـناقل ا

مـا يـهدد بـانـخـفاض كـبـير لـعـائدات
ـــــــجرد إعادة تخصيصها. النقل 
تـخـصــيص جـديـد ســيـؤرق االنـديـة
الـتي كـانت قـد ضبـطت مـيـزانيـاتـها
ــوعــودة بـ ــبــالغ ا عــلى أسـاس ا

 2020و2024.
ـثــقـلـة وتــبـدو األنــديـة اإليـطــالـيــة ا
بالديون أكـثر قلقًـا وقد اتفقـت على
ــئــة من أمــوال الــتــنــازل عن 10 بـــا
ــــســـــتــــقــــبــــلــــيــــة الــــشــــــــــــركــــة ا
ـســــــــــــؤولـة عن تـسـويق حـقـوق ا
النقل التلفزيوني. يعلّق رافـــــــايلي
بـــولي "لــقــد رهــنـــوا مــنــتــجــهم
اخلاص مدى احلياة". من
ـــــــرجـح أن يـــــــتــــــــسع ا
الـــتــفـــاوت بــ أنـــديــة
النخبة وباقي االندية
خــــصــــوصًـــــا في ظل
احلــديـث عن إنــشــاء
بـطـولـة "سـوبـر ليغ"
قــاريـة مــخـصــصـة
لـالنـديــة الــكــبـرى
والـــــــتـي كـــــــشف
عــنــهــا الــرئـيس
ـســتـقــــــــــيل ا
لبرشــــــــــلون
ة جــــــــــوزيـب
مـــــــــــاريــــــــــا
بـارتومــــــــ

يو.
ومــــــــــــــــع
انـسالخ
االندية

ø ≤∞≤± v ≈ ÂbI « …dJ  ÍœUB² ù« dÒ¦F² « `³ý b²1 q¼

≤∞≤∞ W{U¹d « WKOBŠ

أخبار النجوم

 UÐuIŽ WKzUÞ X% X½UÝ

{ بـاريس- وكـاالت - أعـرب الــبـلـجـيــكي تـيـبــو كـورتـوا حـارس مــرمى ريـال مـدريـد عن
اضي. وسم ا سعادته بالفوز بجائزة زامورا كأفضل حارس في الليغا با

وقـال كورتـوا عقـب تسـلمه اجلـائـزة من صحـيـفة "مـاركـا" اإلسبـانيـة: "هـذه جائـزة زامورا
الثالثة لي وكل واحدة منها رائعة".

واستـدرك: "لـكني أعـطي الـكـثيـر من الـقيـمـة لهـذه اجلـائزة ألنـهـا األولى لي بقـمـيص ريال
مـدريد وألنـنا فزنـا بالـليـجا.. اجلوائـز الفـردية رائـعة لـكن اجلوائـز اجلماعـية أكـثر قـيمة

وهذا يعني أننا قمنا بعملنا بشكل جيد للغاية".
وتابع: "نحن نلـعب في مركز حساس (احلراسة) وإذا ارتكبت خطأً صغيرًا قد تدفع ثمنه
ــرمـى إنه يُــســاعــد الــفــريق عــلى الــفــوز ــكن قــوله عن حــارس ا غــالــيًــا.. وأفــضـل مــا 
ـكن دائـمًا ـبـاريات". وعن إمـكـانـيـة حتسن مـسـتـواه أكـثر أجـاب: "نـعم بـالـتأكـيـد  بـا

كنـني التحسن درب (زيـدان) نلعب كـثيرًا من اخلـلف و الـتحسن.. وهـنا مع ا
في التمريـرات وأن أكون حارسًا أفضل.. كرة القـدم تتطور وتنمو وعلى أي

حارس القيام بذلك أيضًا".
وأ الـدولي البـلجيـكي: "الـفوز بزامـورا واللـيجـا مرة أخـرى? آمل ذلك.. لكن
هم هو الـقتال علـى الليغـا وهذا يعني اخلـروج بشباك في الـنهايـة الشيء ا
نظـيفة عـدة مرات.. لقـد قمنا بـعمل جيـد مؤخرًا وعـلينـا مواصلـة السير في

هذا الطريق".

ـمــتـاز لــكـرة في بــيـان امـس أنـهـا ا
صــــوتت عــــلـى إدخـــال تــــبــــديــــلـــ
إضافـي لـكل مبـاراة ولكل فريق في
حـــالــة إصـــابـــة العب بـــارجتــاج في
الـدمــاغ اعـتـبــاراً من كـانــون الـثـاني

قبل. ا
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وفـي حـــال أجــرى أحـــد الـــفـــريـــقــ
تــبـديالً بـسـبب االرجتـاج فـسـيـكـون
خلـــصــــمه أيـــضــــاً احلق في إجـــراء
تــبـــديل إضــافـي في الــوقـت نــفــسه
بــصــرف الــنــظــر عن عــدد الـالعــبـ

الذين سبق و تبديلهم.
ــــكن وفـي احلــــالــــة الــــقـــــصــــوى 
الـوصــول إلى مـا مــجـمــوعه ســبـعـة

تبديالت في كل مباراة لكل فريق.
وقــال مـجـلس االحتــاد الـدولي لـكـرة
الـــقــدم (ايــفــاب)الــضـــامن لــقــوانــ
الـلـعـبـة األربـعــاء إنه يـريـد اخـتـبـار
ــبــاريــات تـــبــديالت إضـــافــيــة فـي ا

مـنـطــقـة اجلـزاء بــعـد أن دفـعه العب
فــالــنـســيـا خــوســيه غــايـا.وتــصـدى
ـرمى مـيـسـي لـلـركــلـة لـكـنّ حـارس ا
أنـقـذهـا بـبـراعـة وارتـدت الـكـرة إلى
مــيـسي لــيـسـدد بــرأسه داخل مـرمى
دومـيــنـيش.وســيـطــر بـرشــلـونـة في
الشوط الثاني واخترق أكثر من مرة
خط الدفاع في فريق فالنسيا إلى أن
تــمـكن مــدافــعه رونــالــد أراوخـو من
تسـجيل إضافـة الهدف الـثاني.وبذل
رجـال رونالـد كـومان مـا في وسـعهم
لـتـسـجيـل هدف االطـمـئـنـان لكن مع
زيـادة الـضـغط تـعـرضـوا لـهـجـمـات
ــرتـــدة الـــتي أدت في فـــالــنـــســـيـــا ا
الـنـهـايـة إلى هــدف مـاكـسي غـومـيـز
ـديــر الــفـني لــفـريق الـقــاتل. وقــلل ا
لـيفـربـول اإلجنلـيـزي يورغن كـلوب
مـن الــتــكــهــنــات بـــأن العب الــفــريق
محمد صالح غيـر سعيد في النادي.
ــــصـــري قـــد صـــرح وكــــان الالعب ا
مــؤخــرا لـصــحـيــفـة إســبــانـيــة بـأنه
يشعر بخيبة أمل لعدم حصوله على
ـبـاراة أمام شـارة قـائد الـفـريق في ا
نادي ميتييالند لتسند قيادة الفريق
إلى زمــــيـــلـه تـــريــــنـت ألـــكــــســــنـــدر
أرنــولــد.كــمــا رفـض الالعب الــدولي
ـصـري الـبـالغ من الـعـمـر  28عـاما ا
استبعاد االنتقال إلى ريال مدريد أو
ـاني قـال ـدرب األ بـرشـلـونـة.إال أن ا
ـزاج "مـحـمــد صالح (مـو) يـتــمـتع 
تـعـا وهو في جـيـد ويقـضي وقـتـا 
حالة جيدة حقا - هذا هو أهم شيء
بـالـنـسبـة لي". وأضـاف كـلـوب "ليس
بحـوزتي صور [من مـلعب الـتدريب]
هـذا الـصـبـاح ولـكن لـو كـان لـديـنـا
لـكـنـا رأيـنـاه يـضـحـك كـثـيرا".وأردف
"ماعـدا ذلك فهو يـعتبـر بالنـسبة لكم
أنـتم كـ [وسـائل إعالم] شـيئـا مـثـيرا
لـتـكـتـبوا عـنه ولـكن فـعـلـيا ال شيء
ـا يكـتب حقـيـقة". وبـعد أن نُـشرت
مــقـــابــلـــة صالح تــمـــكن الالعب من
تسـجيل هـدف لـيفوز لـيفـربول على
كـريسـتـال باالس 0-7. وبـذلك يـكون
صالح قد رفع رصـيده إلى 13 هدفا
ــوسم ـــمــتـــاز هـــذا ا في الـــدوري ا
مـــعــززا صـــدارة لـــيـــفـــربـــول الــذي
يــــســــتـــضــــيـف وست بــــرومـــيــــتش
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األحـد.وكان لـيـفربـول قـد حصـد لقب
ــاضي بــطــولــة الـدوري فـي الــعـام ا
ليعـوض فشله في اقـتناص الـبطولة
في مـوسم 2019-2018 والــتي فـاز
بها مانشستـر سيتيوقال كلوب: "من
الـــواضح أن تـــصـــدر الــتـــرتـــيب في
مـــوسـم الـــكـــريـــســــمـــاس ال يـــعـــني
بـالـضـرورة الـفـوز بـالـلـقب وإال لـكـنا
فزنا بها مرت بالفعل".وأضاف "إنه
كـننا أن نكون فيه في أفضل مركز 
الــوقت احلــالي ولـكـن هـذا كل شيء.
وسم لم ننتهي من نصف مباريات ا
بعد. إنه شيء جميل ال شيء آخر".
وأردف "قبل عـام لم نـفز بـالدوري
رغـم أنـنـا كـنـا في الـصـدارة في عـيـد
ـيالد لم يـكن األمـر يـتـعـلق بـنقص ا
التـركيـز. لقـد كان األمر مـتعـلق بقوة
ـنافسة ومـا زالت هذه القوة الفرق ا

موجودة". 
وأعـلــنت أنـديـة الــدوري اإلنـكــلـيـزي

زين الدين
زيدان
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تــعــد هــنـــا جــودة هي واحــدة من
أصــغــر الــنـجــوم الــريــاضــيـة في

مصر. 
أثــارت الالعــبـة ضــجــة في عـالم
تـنس الـطــاولـة بـعــد اعـتالئـهـا
صـــدارة الـــتـــصـــنـــيف الـــدولي
حتت 15 ســنــة لــتــصــبح أول
العــبــة في الــقــارة اإلفــريــقــيــة

حتقق هذا اإلجناز. 
وفي عـــمـــر الـــثـــالـــثـــة عـــشــرة
تـنـافس هنـا حـتى العبـ كـبار
في مـنـافسـات دولـية وإقـلـيمـية
لـتضع قـدمهـا بخطـى ثابتـة على
الـطـريـق لـتـحــقـيق أحالمــهـا عـلى

بي. ستوى األو ا

Y¹bŠ∫ يورغن كلوب يحادث محمد صالح
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اعـتــبـاراً من كــانـون الــثـاني/يــنـايـر
2021 في حــال االشـتــبــاه بـإصــابـة

بارجتاج في الدماغ.
و تـفـضـيـل نـظـام الـتــبـديل الـدائم
ـؤقت وذلك حلـمـاية عـلى الـتـبـديل ا
الالعب من صـــدمــة ثــانــيــة وجتــنب
ــــبـــاراة الــــضــــغط لــــلــــعــــودة إلى ا
وإعـطـائه مــزيـداً من الـوقت لــتـقـيـيم

حالته الصحية.
وأضاف البـيان أن "الدوري سـيطلب
اآلن اإلذن مـن إيــفــاب (عــبــر االحتـاد
اإلنكلـيزي لكـرة القدم) للـمشاركة في
كن أن تبدأ في هذه التجربـة التي 

كانون الثاني/يناير 2021.
وعــلـى مــقــلب آخـــر صــوتت أنــديــة
يـرليغ" أيضـاً على زيادة عدد الـ"بر
البدالء في ورقة التـسجيل من سبعة
ـرحلـة الرابـعة إلى تـسعـة بدءاً من ا
عـشـرة الـسـبت وحـتى نـهـايـة موسم

.2020/2021

ـديـر الـفنـي للـمـنـتخب { روما- وكـاالت - يـرى روبـيرتـو مـانـشـيني ا
ـستوى من القوة في اإليطالي أن يـوفنتوس وإنـتر ميالن على نفس ا

وسم اجلاري. الكالتشيو في ا
وقــال مـانــشـيــني خالل مـؤتــمـر صــحـفي عــقـده االحتــاد الـدولي فــيـفـا
الكالتـشيو بطولـة جميلة مع وجود الـعديد من الفرق وبـينهم عدد نقاط

قليل.
وأضاف: يوفـنتوس ال يزال قويا للغـاية وميالن يؤدي بشكل جيد جدا
ونـابولي يـقدم مـوسـما جـيـدا واألمر نـفسه يـنـطبق عـلى رومـا والتسـيو

سار الصحيح. يعود إلى ا
وبيلي يسجل أهدافا وبيـلي قائال: "إ ووجه مانشـيني رسالة خاصة إل

ال تُصدق لكنني آمل أن يحتفظ ببعض منها لليورو".
وتـابع: "أستـطيـع أن أقول له أن يـأخذ األمـور ببـساطـة فـهو يـعمل بـشكل

جيد ولعب مباراة رائعة ضد هولندا حتى لو لم يُسجل".
: "هذا موسم مُـثير وهو أمـر جيد للـجميع ويوفـنتوس أفضل فريق وأ

ستوى بشكل أو بآخر". لكن إنتر على نفس ا
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ـسـتـشـار أحـمـد الـبـكـري مـتـأثـراً بـإصـابـته ـصـري ا تـوفي رئـيس نـادي الـزمـالك ا
بفيروس كورونا.

سـتشـار أحمد الـبكرى ـتحدث الـرسمي لنـادي الزمـالك وفاة ا وأكد عصـام سالم ا
ؤقتة إلدارة نادي الزمالك متأثرا بفيروس كورونا منذ قليل. رئيس اللجنة ا

ـسـتشـار أحـمـد البـكـري قـد أصـيب بفـيـروس كـورونا بـعـد أيـام من قرار يذكـر أن ا
ـؤقتة إلدارة نـادي الزمـالك بقـرار من أشرف صـبحي وزير تعيـينه كـرئيس لـلجـنة ا

الشباب والرياضة وإيقاف مجلس مرتضى منصور.
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عـبـر اإلنـترنت بـرئـاسـة جامـايـكا
ـــشــاركــون فـــيه مــنــذ ويـــبــحث ا
األربـعــاء في إدراج نـحـو أربـعـ

عنصرا جديدا في القائمة.
وأوضـــــحـت الــــصـــــ في مـــــلّف
تـرشيـحهـا أن "تـاي تشي تـشوان
ستوحى من الـفلسفة الـصينية ا
التقليـدية ومبادئهـا للحفاظ على
الـــصـــحـــة (دورات يـــيـــنغ ويـــانغ

{ بـــــاريـس (أ ف ب) - أدرج فنّ
"تـــاي تـــشـي تـــشـــوان" وهـــو فنّ
قـتالي هـاد ينـتقل عـبر األجـيال
في الــصـ مــنــذ الـقــرن الــسـابع
عـشر في قـائـمة الـتـراث الثـقافي
ّ قبول ادي لـليونـسكـو.و غيـر ا
لفّ الذي قدّمته الص في هذا ا
الـصـدد خالل االجـتـمـاع الوزاري
الدولي اخلامس عشر الذي التأم
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حــركـات بــطـيــئـة ولــيّـنــة هـدفــهـا
ــرونـة خالفــا لـلــفـنـون تـعــزيـز ا
القتالية "اخلارجية".وهي واسعة
االنــتــشــار في الــصــ حــيث من
الـســائـد رؤيــة رجـال ونــسـاء من
األعـــمــار كـــافــة يـــؤدّون حــركــات
ـتنزّهات بطيـئة ومضـبوطة في ا
حـفــاظـا عـلى الـلــيـاقـة الـنــفـسـيـة

والبدنية.

ووحـدة الـسـمـاء والـبـشـريـة) هـو
ــارســات جــســديــة عــبــارة عـن 
تقـلـيـدية تـتـمـيّـز بحـركـات هـادئة
ودائريـة تركّـز على ضـبط النفس

والتنفّس".
ــعــروفـة في ــمــارسـات ا وهـذه ا
الـــصـــ بـ "تـــاي دجي تـــشــوان"
وفي الغرب بـ "تاي تشي تشوان"
هي فنّ قـتالي "داخـلي" قـائم على

وتعزى نشأة هذا الفنّ إلى القرن
الــســابع عــشــر في إقــلــيم خــنـان
وسط الـصـ بـتأثـيـر من األفـكار
الـطاويـة والكـونـفوشـية ومـباد
الــــــــــــــطــبّ الـــــــــــــصــــــــــــــيــــــــــــــنـي
الـتقـليـدي.وأبـصرت عـدّة مدارس
ـمـارسات مـتـخـصـصـة في هـذه ا
الــنـــور "حتــمل اسم عـــشــيــرة أو

معلّم".

عـن أراضـــيــهـــا تـــواجـه خـــطــر
ابتعـاد اجلــــــــماهـير احلقـيقية
عن مــــســــانــــدتــــهــــــــــــا وفـــراغ
العب بــــحــــسب مـــا مــــدرجــــات ا
يـضيف بـولي "كلّـمــــــــا طـال أمده
كـان األمـر اسـوأ ايـضًــا بـالـنـسـبـة
لألجـيـال اجلـديدة االكـثـر حـرصًا

عـــلى الـــعـــاب الــفـــيـــديــو
االلــكــتــرونــيــة من

كرة القدم...".
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بغداد

وسرعان ما تبنت الدول مثل هكذا نظام.
بــقي الــذهـب هــو الــغـطــاء الــذي يــعــطي
للـعـملـة الورقـيـة قيـمتـهـا و تأكـيد ذلك
مـجــددا في مــؤتــمــر بــريــتـون وودز (3)
الــذي عــقــد في عــام  1944في الــواليــات
ـيـة ــتـحـدة قـبــيل انـتـهـاء احلــرب الـعـا ا
الـثــانــيـة وذلك ألجـل وضع إطـار لــنــظـام
ي جـديـد إذ يـقـوم هـذا الـنـظام مـالي عـا
الــنـــقــدي اجلــديــد عـــلى أســاس "قــاعــدة
الـــصــــرف بـــالــــدوالر الـــذهـــبـي" وبـــذلك
حتـول الدوالر األميركي من عملة محلية
إلى عـملـة احـتيـاط دوليـة. ويـنبـغي على
ــؤتــمــر أن حتــدد كل دولــة شــاركت في ا
قيـمة تبادل عملتها الوطنية بالنسبة إلى
الـــدوالر عـــلى أســـاس الـــوزن والـــعـــيـــار
الـنافذيـن في أول يونيـو/حزيران ,1944
وبــهــذا حتـدد كـل دولـة قــيــمــة عـمــلــتــهـا
احملـلـية بـالـدوالر وتـتـحـدد قـيـمـة الدوالر
بـالذهب وبسعر صرف ثابت. وقد استمر
الــعــمل بــهــذا الــنــظــام حـتـى عـام 1971
عـندمـا أعلـن الرئـيس األميـركي نـيكـسون
ايـقـاف قــابـلــيـة تـبــديل الـدوالر إلى ذهب
ا وهـو أهم أركـان نـظام بـريـتـون وودز 
عـرف بـصـدمـة نـيـكـسـون (4) وأدى بـعـد

ذلك الى انهيار نظام بريتون وودز.
بــعــد انــهــيـار نــظــام بــريــتــون وودز إثـر
صـدمة نيكسون حتولت العملة من عملة

ركزي تـصدرها الـدولة مـتمثـلة بـالبـنك ا
اخلـاص بـهــا. وهـذا بـالــتـالي يـؤدي الى
سـؤال اخـر مـهم وقـد يـتـبـادر الى اذهـان
الـكثـيـرين وهـو: إذا كـان اصدار الـعـمـلة
هـو اختصاص حصري لـلدولة فلماذا ال
تــقـوم الــدول بــإصـدار كــمـيــات الــعـمــلـة
الـكافـية لـهـا بحـيث ال تـتعـرض الى ازمة

الية? نقص في السيولة ا
اإلجـابة االبسط عـلى هذا السـؤال تتمثل

في كلمة واحدة: التضخم.
اال ان اإلجــــابـــــة االعـــــمق حتـــــتــــاج الى
مـراجعـة بـسيـطـة لتـاريخ نـشـأة العـمـلة
رحـلة ما بـ اجليل فـنحن حالـيا في ا
الــــثـــالـث والـــرابـع من الــــعـــمـالت فـــاذا
ثل ـقايـضة كـان  افـترضـنا بـان نظـام ا
ـعـدنـيـة اجلـيل األول ونـظـام الـعـمالت ا
ـــثل اجلـــيـل الـــثـــاني فـــان الـــعـــمالت
الـورقية تـمثل اجليل الـثالث في ح ان

العمالت االفتراضية هي اجليل الرابع.
وضوع هو نظام العمالت ما يهمنا من ا
الــورقـيـة والـتي يـعـتـمــد عـلـيـهـا الـنـظـام
ي بشـكل كبير ,حـيث بدأ هذا ـالي العا ا
الـنظـام بـشكـله احلـديث بـعـد قيـام الـبنك
ـركزي اإلنكـليزي في عام  1821بـتبني ا
نـظام عمالت ورقـية تتـعهد فيـه احلكومة
بـدفع قــيـمـتـه بـالـذهـب عـنـد الــطـلب (2)
)اشــبه مــا يـــكــون بــالــصــكــوك حــالــيــا)

اثــار اعـــتــزام شــركـــة فــيـــســبــوك إطالق
عمـلتـها الرقـميـة "ليبـرا" الكـثير من ردود
ــتـبــايــنــة حــيث القت اخلــطـة األفــعــال ا
ـالـيـة مـعـارضـة شـديــدة من قـبل وزراء ا
جملـموعة الـسبع باإلضـافة الى مسؤولي
ـركـزية الهـيـئـات التـنـظـيمـيـة والـبنـوك ا
واحلـكـومـات مــتـذرعـ بــان مـثل هـكـذا
عمـلة يجب ان حتترم القواعد التنظيمية
ـرتبطـة بإصـدار العمالت. لـكن ما يـثير ا
االنـتبـاه هو وجـود شـعور أعـمق بالـقلق
من مـجرد احـتـرام الـقواعـد الـتـنظـيـمـية
خـاوف الدول من هـذا الشـعـور يتـمثـل 
تــزايـــد نــفـــوذ شــركـــات تــكـــنــولـــوجــيــا
ـعلومات وغيرها في مجاالت كانت الى ا
حـد بـعـيــد حـكـرا عـلى احلــكـومـات مـثل

عملية اصدار العملة.
وتـبــرز هـذه اخملــاوف بــشـكل واضح في
ـالـيـة الـفـرنسـي "بـرونو تـصـريح وزيـر ا

لومير" حيث صرح قائال (1)
ـكننـا ان نقـبل بأي عمالت مـتداولة "ال 

لها نفس قوة ودور العمالت السيادية"
هـــنــا يــتـــبــادر الى االذهـــان ســؤال مــهم
وهـو: مـاهي الـعـمالت الـسـيـاديـة? وهل

توجد عمالت غير سيادية?
قـد يبـدو السـؤال ساذجـا في باد االمر
ـتـوقع هـو بـأن الـعـمالت كـون اجلـواب ا
الـــســـيـــاديـــة هـي تـــلك الـــعــــمالت الـــتي

مــــــــــــــدعـــــــــــــــومــــــــــــــة بـــــــــــــــأصــــــــــــــول
(representative Currency) ثـــابـــتــة
الى مـجرد مـستـند ورقي قـانوني مـدعوم
من الـــــدولــــة بـــــدون أي غــــطـــــاء مــــادي
مــلــمـوس (Fiat Currency). ومن اجل
ـتحـدة عـلى مكـانة ان حتـافظ الواليـات ا
الدوالر كعملة احتياط دولية قامت بعقد
ملكة العربية السعودية في اتفاقية مع ا
عام  1974بـاعتبـارها أكـبر مـنتج لـلنفط
في الـعــالم تــقـوم مـن خالله الــسـعــوديـة
بـتسـعـيـر نـفـطـها بـالـدوالر وهـو مـا مـهد
األرضــــــيــــــة لــــــنـــــــشــــــأة مــــــصــــــطــــــلح

البترودوالر (5).
ÂUE½ ¡uA½

أدت هـذه االحداث الى نشوء نـظام جديد
للـعـملـة يعـتـمد عـلى قـوة ومكـانة الـدولة
بــالـدرجــة األسـاس ,فـعــمــلـة الــدولـة هي
ـكـانـة الـدولـة ورصـانـة نـظـامـها تـمثـيل 
الـسـيــاسي واالقـتـصــادي واالجـتـمـاعي,
وأدى هــــذا الى بــــروز مــــجــــمــــوعــــة من
ـيـا مثل ـقـبـولـة عـا الـعمـالت الوطـنـيـة ا
الـدوالر األمـريـكي واجلـنـيه اإلسـتـرليـني
والـ الـيــابـاني والـيـورو ,حــيث نالحظ
ثـال وجـود دول ذات نـظام عـلى سـبـيل ا
اقـتصـادي شـبه منـهـار مثل الـيـونان ,اال
يـة جيدة , كـانة عـا ان عمـلتـها تـتمـيز 
لـيس بسبب قوة اقتصاد اليونان  ,ولكن
ـستخـدمة مـدعومة بـسبب كون الـعمـلة ا
من قـبل قـوى اقتـصـاديـة وسيـاسـية ذات
ي  ,هي على راس دول االحتاد تـأثير عا

انيا وفرنسا. األوربي مثل ا
هـنا نـسـتطـيع الـقول ان مـثل هـذه الدول
تــسـتــطــيع اصــدار كـمــيــات من الـعــمــلـة
تـتـناسب مـع حجم اقـتـصـاداتـهـا وعـليه
فـهي تـمـتـلك الـسـيـادة عـلى عـمـلـتـها ,او
يا. ,في تمـتلك "عملة سياديـة" مقبولة عا
ح ان الكثير من دول العالم ومن بينها
صدرة لـلنفط ال تـمتلك نتـجة وا الـدول ا
مثل هذه اخلاصية أو االمتياز وإن كانت
ـيا وهي مـنتـجـة للـمـادة األكثـر طـلـبا عـا
الــنـفط كـونــهـا ربــطت عـمـلــتـهـا بــنـظـام
"الــبــتـرودوالر" ,فــهي تـســتــطــيع اصـدار
مقدار مع من العملة يتناسب مع حجم
احتياطاتها من الدوالر بالدرجة األساس

,وأي اصدار لكميات من العملة ال توازي
حـجم االحــتـيــاطي يــؤدي الى الـتــضـخم
وهــبـوط قـيــمـة الـعــمـلــة عـنـدهــا تـرتـفع
األسـعار احمللـية بشكـل أسرع من ارتفاع
وفي هـذه احلالـة تكبح ية , األسـعار العـا
الـصــادرات وتـسـهل الــواردات مـا يـؤدي
في نـهـايـة االمر الى نـضـوب احـتـيـاطات
الدولة  ,وتتحول الدولة الى دولة مدينة.
من اجل ذلك يـنبـغي على الـدول ان تلـجأ
الى نـظـام مـالي واقـتـصـادي يـحـفظ لـهـا
ويــتــمــثل ســيــادتـــهــا عــلى عـــمــلــتــهــا  ,
بــاعــتـمــادهـا عــلى مــواردهــا األسـاســيـة
إليـجاد عملـة سيادية تـمثل مكـانة الدولة

ا تملكه من ثروات. والقيمة احلقيقية 
إن الــهــدف األســـاسي من وجـــود نــظــام
سـيـادي لـلـعـمـلـة ,هـو تـمـكـ الـدولة من
ـالـيـة الالزمة احلـصـول علـى السـيـولـة ا
ـخـتـلف ــاديـة  لـإليـفـاء بـالـتــزامـاتـهـا ا
ادية الالزمة اشـكالها ,وضخ الـسيولـة ا
ــومــة عـمـل مـؤســســات الــدولـة ,من لــد
ـوارد االقـتصـادية خالل االسـتـفادة من ا
الطبيعية الرئيسة وحتويلها الى سيولة
(Resource monetization) نـــقــــديـــة
بــحـيث ال تـكـون هــذه الـعـمـلــة مـحـكـومـة
وارد قـدار ا ـا  ـبدأ الـبـترودوالر وا

توفرة للدولة. ا
ـشــكـلـة الحظ في حـالــة الـعــراق بـان ا ا
االقــتـــصــاديـــة في األســـاس تــراكـــمــيــة
ويـرجع أسـاسـهــا بـصـورة مـبـاشـرة الى
االعـــتــمـــاد عـــلى مـــصـــدر رئــيـس واحــد
لـواردات الــدولــة اال وهـو الــنــفط وهـو
بـدوره مرتبط بعدة عوامل تسبب تذبذبا
بــأســعـار الــنـفط حــيث نالحظ تــخـبــطـا
واضـحـا في جـمـيع مـفـاصل الـدولـة عـند
أي هبوط ألسعار النفط ,فالعراق هو بلد
غـني عـنـد صـعـود أسـعـار الـنـفط وفـقـيـر
عـنـد هبـوط أسـعاره ,والـسـبب يـكمن في
ـبــاشـرة بـالـتـحـول من غـيـاب او تـلـكـؤ ا
ـتنوع االقـتصـاد الريـعي الى االقتـصاد ا
والــذي يــعــني تــفــعــيـل دور الــقــطــاعـات
االقـتصادية األخـرى كالزراعة والـصناعة
نــــاهــــيك عن الــــقـــطــــاعــــات اخلـــدمــــيـــة
والسـياحية وغيرها كاألنشطة الرياضية
 ,بـــاإلضـــافـــة الى غـــيـــاب الـــتـــخـــطـــيط

اإلسـتراتيجي وعدم وجود رؤية واضحة
لشكل االقتصاد العراقي.  

شـاكل االقتـصادية وفي في ضـوء هذه ا
خـضم االزمة احلالـية يصـبح لزاما على
الــدولـة الـقــيـام بــحـلـول جــذريـة شــامـلـة
ـــالي واالقــتــصــادي إلصـالح الــنــظــام ا
ووضع خـطط شــامـلـة لــبـنـاء االقــتـصـاد
بـاالعـتـمـاد عـلى حــلـول ابـتـكـاريـة خـارج
احلــلـول الـتــقـلـيـديــة الـتي يـتـم تـداولـهـا
غـالبا عـلى ان تشمل هـذه احللول خطط
سـريعة الـتنفـيذ وذات بـعد إستـراتيجي
وأخـرى طويلـة األمد ألغراض االسـتدامة
االقـتصـادية.واحـدة من هـذه احللـول هو
الــقـيـام بـإصـدار عـمـلــة مـحـلـيـة الـتـداول
(كـخطـوة أولى) موازيـة للـدينار الـعراقي
وغـير مـرتـبـطة بـالـدوالر يـكون غـطـاؤها
ـوارد الطبيعـية للدولة (الـنفط بالدرجة ا
األســاس) والــغــايــة هي تــوفــيــر غــطــاء
لـسيولة مالـية محلـية (حتويل النفط الى
عـملة) واسـتخـدام هذه الـسيولـة محـليا,
أي إيـجاد عمـلة "مـؤقتـة" جديـدة للـتبادل

الداخلي بغطاء نفطي: 
complementary currency

بـإصدار مـثل هـكـذا عـمـلة يـتـحـول الـبـلد
ـزدوج  ,وهـو نـظـام الى نـظـام الـعـمـلـة ا
مـالي  اسـتـخـدامه سـابـقـا وحـالـيـا في
كـثـيـر من دول الـعـالم بـالـيـات و أغراض
مــخـتـلـفـة ومن األمـثــلـة احلـالـيـة لـبـلـدان
ملكة تسـتخدم هذا النظام نذكـر منها: (ا
ــانـيـا- ــتـحـدة  –بـريــسـتـول بــاونـد ا ا
ـتحدة- بيـركشير, شـيمغويـر الواليات ا
كـــنــدا  –تـــورنـــتــو دوالر  ,مــالـــيـــزيــا –

كيالنتاسي دينار.... وغيرها كثير).
ـزدوج او الـثـنـائي لـلـعـمـلة في الـنـظـام ا
يــصــبح لــلــدولــة عــمـلــتــان: األولى/ هي
الـعــمـلــة الــتـقــلـيــديـة بــاســتـخــدامـاتــهـا
ـعروفـة وهي نـاجتـة بـصورة مـبـاشرة ا
ــبـدأ من مــبــيـعــات الــنـفط ومــرتــبـطــة 
وازية) البترودوالر ,والـثانية/ (العملة ا
تــكــون مــحــلــيــة االســتــخــدام وألغـراض
مـحــددة تـســاهم في إنــعــاش االقـتــصـاد
احملــلي  ,وتـصـبـح الـوســيـلــة الـرئــيـسـة
واطن واحلكومة ,حيث لـلتعامالت ب ا
تـتـركــز الـفــكـرة في األســاس بـاســتـغالل

اخلـزين االحتياطي النفـطي ليكون غطاء
ــوازيــة (بــدون اســتــخــراج) لــلــعــمــلــة ا

بدأ البترودينار. وترتبط 
ان وجـود مثل هـكـذا عمـلة يـعـود بفـوائد
اقتـصادية متعـددة منها توفـير السيولة
ــالـيـة لــلـتـعـامـالت احملـلـيـة وبــالـتـالي ا
تــؤدي الـى تــوفــيــر فــائض من الــعــمــلــة
األجـنــبــيـة (الــدوالر بــالـدرجــة األسـاس)
تــــســــتـــفــــاد مـــنـه الـــدولــــة في اإليــــفـــاء
بـالتـزامـاتـهـا اخلارجـيـة كـمـا تؤدي الى
احلـد من خــروج الـعــمـلـة األجــنـبــيـة من
الـبلـد وتـقـلـيل االعتـمـاد عـلى االقـتراض
اخلـارجي وتــنـشــيط االقــتـصــاد احملـلي
ـا والـذي يــؤدي الى نـتــائج إيـجــابـيــة 
Local Multiplier effect).) يـــســـمى
وغــيـرهـا مـن الـفـوائــد. وتـكــون لـلـعــمـلـة

يزات التالية: وازية ا ا
ليس لها سعر صرف مقابل الدوالر.

يــكــون لــهــا ســـعــر صــرف ثــابت مــقــابل
الدينار العراقي.

يــكـون لـهــا قـيــمـة ثــابـتـة مــقـابل بــرمـيل
النفط.

ـــواطــنــ يــجـــوز امــتـالكــهــا مـن قــبل ا
ـؤسـسـات احلـكـومــيـة فـقط (كـخـطـوة وا

أولى).
ــكن الــتـــوسع بــهــا لــتــشــمل االعــمــال
الــصــغــيـــرة وبــعض اعــمــال الــشــركــات

الكبيرة.
تـوفـيـر مــردود اقـتـصــادي ومـالي جـديـد
وبـاليات مـعينـة عنـد عودة أسعـار النفط

الى مستوياتها الطبيعية.
كــمــا تــكــون اســتــخــدامــاتــهــا مــحـدودة
ـجاالت مـعـينـه نذكـر مـنهـا عـلى سـبيل

ثال ال احلصر: ا
تـستخدم من قبل الدولة لسداد نسبة من

. وظف احلكومي أجور ورواتب ا
تـستـخدم من قـبل الدولـة لصـرف اعانات

البطالة.
ــواطــنــ لــســداد تــســتــخــدم مـن قــبل ا
ــســـتــحـــقـــات احلــكـــومـــيــة (الـــرســوم ا

والقروض واجور اخلدمات وغيرها).
ـواطـنــ لـلـتـسـوق تـسـتـخـدم مـن قـبل ا
ـنــتـجـات الـوطـنـيـة احلـكـومي ولـشـراء ا
ـــواد الــغــذائــيــة (مــشــتـــقــات الــنــفط وا

"اجملـــهــزة مـن قــبل الـــدولـــة" كــمـــفــردات
البـطاقة الـتمويـنية وغـيرها) ال تـستخدم

في مزاد العملة.
ـنــتـجــات الـوطــنـيـة تــسـتــخـدم لـشــراء ا
لــــوزارات الــــدولــــة كــــوزارات الــــزراعــــة
ـواد اجملـهزة من والـصنـاعـة (ال تعـتـبر ا
ـنـشـأ األجـنبي األسـواق احملـليـة وذات ا

مواد مصنعة محليا).
ــولـدات تــســتــخــدم من قــبـل أصــحــاب ا
االهـلية لـشراء الوقود مـن الدولة على ان
ولدات ـواطن تسديـد أجور ا يـستطيع ا

االهلية بهذه العملة.
bI½ —«b «

ان إصـدار النقـد هو أحد االخـتصاصات
الــــتـي تــــعـــــبــــر عن ســـــيــــادة الــــدولــــة
وان احلــــفــــاظ عـــلـى ســــيــــادة الــــدولـــة
ومـكـانـتـهـا يـتـيح لـهـا اتـخـاذ اإلجـراءات
الـضروريـة لـلـحـفاظ عـلى مـصـالح الـبـلد
ـواطن واخلـروج من حالـة الفوضى وا
ــسـتــمـرة عــنـد حــدوث أي كـارثــة. كـمـا ا
يـــنـــبــغـي عـــلى احلـــكـــومــة ان ال حتـــمل
ــواطن وزر ســوء إدارة مــوارد الــدولــة ا
الـية وعـدم اللـجوء الـى االستـقطـاعـات ا
ـوظــفــ احلـكــومــيـ عــنـد من رواتب ا
حـصول االزمـات في ظل نظـام اقتـصادي
ـــثل عــبــئــا جــديــدا عــلى كــاهل ريــعي 
ــواطـن حــالــيــا ومــســتــقــبال حــيث ان ا
مــعــظم حــركـة الــســوق تــتـمــحــور حـول
ـوظف كون ـاليـة التي يـنفـقها ا ـبالغ ا ا
ـثـلـون شـريـحـة كـبـيرة ان لم ـوظـف  ا
تـكن األكبر في مثل هكـذا نظام اقتصادي
وهـذا بالـتـالي يؤدي الى مـسـاو كبـيرة
ــالـي واإلداري إذ قـد أهــمــهــا الــفــســاد ا
ـوظـف الى الـلــجـوء الى طـرق يـضــطـر ا
ــال وهـذا بــدوره يـؤدي أخـرى لــكــسب ا
الى انـتشـار الفـساد بـنسب أكـبر تـضاف
وجـودة أصال. وعـلـيه فان الى الـنـسب ا
ـثل هـكـذا حـلول عـلى الـدولة الـتـفـكـيـر 
تـمكـنهـا من فرض سـيادتـها عـلى اصدار
وارد عـملتـها بشـكل يتنـاسب مع حجم ا
احلــقـيــقـة لـلــبـلــد وبـعــيـدا عن احملـددات
ـفـروضة عـلى اصـدار الـعـمـلـة والتي ال ا

تعكس احلجم احلقيقي لقدرات البلد.
{ عن محموعة واتساب

ÍœU¼ bLB « b³Ž œ«d

بغداد
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بـــعـــد ان أيـــقـــنت بـــأن جـــنـــابـــكم رائـــدا
بـــاالعــــتـــزال لـإلصالح عـــدلـت عن رأيي ,
(بــسـبب وضع  20بـحــثــا تـهـم اقـتــصـاد
الـعـراق فـوق الـرفـوف الـعـالـيـة) من قـبل
سـوآءا كانوا نـوابا  اختـيارهم من قبل
كــتـلــهم بــأسـلــوب (الــطـرة والــكـتــبـة) أو
ـصاحلـها الـذاتية حـكومـات ال تفـكر اال 

...أبدي ما يلي: 
أوال- فـيما يـخص موازنة 2020 لـقد كثر
الـكالم عــنـهــا.... حـقـا ,كــان كالمـا جملـرد
الـكالم من قـبل مـطـلـقـيـة كالم غـيـر منـتج
صـــدر عن نــواب أجـالء  في الــلــجـــنــتــ
ـالـية او االقـتـصـاد وال اسـتـثـني  جلـنة ا
الـطاقـة من هذا الـوباء (سـبق وان أبديـنا
عن هـذه الـظـاهرة بـالـقـول اذا كـان الكالم
من فـضـة فـان الـسـكوت من ذهـب سادتي
األعـزاء ) عـدا نفـرا قـلـيل من أعـضـاء تلك
ــست مـــنــهم احلــرص الـــلــجــان الـــذين  
(اخـراج موازنـة أرقـامـهـا قريـبـة لـلواقع 
أمـثال السـيد احلمـداني والسيـدة النائب
سـهام الـعـكيـلي والـسيـد الـنائب ابـتـسام
الـعقل احملـترمـ  اما األخـرين ان علـموا
أو لم يـعـلــمـوا كـانت تــصـريـحــاتـهم تـلك
ـتـلـقي مـصـدر قـلق لـلـشـارع سـواء كـان ا
مـتقاعدا او موظـفا ال يزال في اخلدمة او
شـباب تخـرجوا من اجلامـعات ينـتظرون
دورهم في عـمـلـيـة بـنـاء الـعـراق او حـتى
صـاحب دكان ناهيك عن موقف  مـستثمر
جــــدي وعــــاقل في جــــمــــيـع نــــشــــاطـــات
الصـناعة النفطـية ومنها نشـاط التصفية
من حــال ال حــال افــضل يــسـاهـم مـردود
عـطائـهـا بـعدم هـدر ماليـ من الدوالرات
لالســـتــغــنـــاء عن االســتـــيــراد من خــارج

البالد.
ستقرة) الـكل يعلم بأن موازنات (الدول ا
تــعـكس فــلـســفـة حــكــومـة من انــتـخــبـهم
الــشـعب لـتــنـفـيـذ بــرنـامـجــهـا احلـكـومي
يــتــصــدرهــا سـد احلــاجــات اإلنــســانــيـة
للرعية  ,كـونها تمس اوأل مصالح وحياة
واطـنـ بـدءاّ من رجـال األعـمال عـمـوم ا
ـتـوسط او ذوي الـدخل احملـدود وحـتى ا
ـن جتــاوز كــونــهم ال يــفــقــهــون وصــوال 
قـوان األرض والسـماء من خالل حتديد
ـا الـذين بـلغ حـجم هـدرهم لـلـمـال الـعـام 
مـضى مـن الـســنـ اليــطــاق (ان كـان من
يـدير البالد يـخاف ال الله (عز وجل). الى
ان وصـل االمــر قــبل تــشــكــيل احلــكــومـة
احلـالية ان من يحمل شهادة عليا قّبل ان
يـعـمل (حـمـال) لـتـوفـير احلـلـيب ألطـفـاله
الـصغار وبناتنا  (عدا ما يخل بالشرف )
يعرضن خدماتهن مربية اطفال في بيوت
الـنـبـالء الـذين سـرقــوا الـكــويت هـذا مـا
حـدث امامي عـنـدمـا زرت مسـطـر للـعـمال
في الـــديــوانـــيــة عـــنــمـــا كــان ( مـــجــلس
محـافظتها ) كانه مجلس بلدية اعضائها
يـتم اخـتـيـارهـم من حـزب ال يـحـسـد عـلى
ـــديـــنـــة لـــذا تـــرى عـــدالـــته مـن خـــارج ا
الـديوانية اليوم احدى مدينت في وسط
الـعـراق حتت خط الفـقر ب  %40بـعـد ما
كــانت فـــوق خط الــغــنــا بـــنــســبــة اعــلى
ثـنى وأقضيـتها واألخـرى هي محافـظة ا
( ومـنهم قضـاء اخلضر مـثالُ عند زيارتي
األخير لاللتقاء بجماهيرها البأساء

ان الــلـه ســبــحــانه وتــعــالى ال يــغــلق كل
االبـواب القد رزقنا برئـاسة حكومة تعمل
بـسـيـاقــات واضـحـة  كي تــوفي بـوعـدهـا
حـيـنـمـا اقـتـنع مـجـلس الـنـواب مـضـطـرا
وفي اعتـقادي الـشخصي ان ـنحه الـثقـة
سـر جناحـة أنه كان يـشغل مـوقعـا يحمل
األسـرار عن كل شـاردة وواردة يـخـشـونه
وخـصـوصـا  من يــريـد وضع الـعـصـا في
عــجـلــة اإلصالحــات لــتـنــفــيـذ بــرنــامـجه
اإلصالحي جلــمـيـع الـقــطــاعــات صـاحب

الـورقـة الــبـيـضــاء "هـذا لـيـس دفـاعـا عن
دولـته ألنــني أعـلم بــأن الـصـراحــة خـطـا
احـمر ال تـتوفـر الروح الـرياضيـة لقـبوله
مـن قــبل الــكــثـيــر( واحلــمــد لــله) ألن من
يـنتقـد اي ظاهرة سـلبـية للـبعض لم يكن
ا  أسـقاط اخلطأ فيه, هـدفة أسقاطه وإ
لــقـــد هــدانـــا الــلـه بــان  حـــيــنـــمـــا كــنت
بـالوضـيـفـة او خارجـهـا واالن لم امارس
) لـلمسؤولـ طي الوسائد . ردود (تـملقاّ
الـفـعل كـانت كـقـبض الـهـوى ونـقـشـا في
حــــجــــر . وان مــــا ذهــــبت الــــيه وال ازال
سـيرتي في مـعاونـة اصحاب اسـتكمـاال 
احلق الن الــسـنــة الــنــاس هي ( ســيـوف

احلق ) كما يقولون.
والـكل يـنـتـظـر الــفـرج مـتى سـتـولـد هـذه
ـــــعــــلـق عــــلـى اعــــدادهــــا ـــــوازنــــة ? ا ا
ومــصــادقـــتــهــا كل شيء بــضــمــنه زواج
الـشباب او الـذين يرمـون حتصـيل علمي

افضل الكن لم يساعدهم احلال.       
ـــوازنــة لـــعــام 2020  واخـــيــرا ولـــدت ا
بـعمـليـة قـيصـريـة بعـد مضي ( (9شـهور
ـــا ســتـــرى الـــنــور بـــعــد من الـــزمن ور
تـشرين االول  (التي سحبت من  مجلس
ــوقــر بــامــرا من دولــة رئــيس الــنــواب ا
ـالـيـة احلـكـومـة  واحـالــتـهـا الى وزارة ا
لــلـضـافـة بــعض الـفـقــرات عـلـيــهـا النـهـا
أُعدت على عجالة في زمن احلكومة التي
ســبـقـتـهـا الـذي كـان رئـيــسـهـا يـسـتـكـمل
كــابــيــنـــته (بــاألقــســاط)... واخــر عــطــاء
حلـكومته هو اتفاق (الغشمة )مع الص
اقول هذا  معاتبا من رافقه السيد  نائبه
ـالي الذين لـشؤون الـطاقـة ومستـشاره ا
لم يـكـونـا رجــلي  مـيـدان في هـذا اجملـال
قـبل  9نـيـسان  .2003حـقـا انهـا مـوازنة
قـاصرة عن تـلبـية طـموح من كـان ينـتظر
عـطاؤها اهـمهـا اخلدمات وتـأم الدواء
وتـشغيل الشباب واستعادة هيبة الدولة
وفــــرض قـــوة الـــقـــانـــون  ,إضـــافـــة الى
ضـرورة تــغـطـيــة د.ر.م. الـوزراء قــانـونـا
نـافذ ودسـتوريـا الـذي تقـاسم إيـرادات ا
احلـدودية الـشـمالـيـة مع حـكومـة االقـليم
كــونـهــا خـارج صـالحـيــاته مـنــطـلــقـا من
الـغاء كلـمة (عالـقة) منذ 9 نـيسان 2003
الـكلـمـة الـنـشاز في قـامـوس الـعالقـة ب
ـركـز واقـلـيم كـردسـتان  ,وإعـادة هـيـبة ا
الـدولة الذي استشهد من اجلها عدد غير
قـلـيل من ثـوار تــشـرين األبـطـال امـتـدادا
لـثورة العشرين في الرمـيثة والرارجنية.
الف الـف مـــــبــــروك بـــــالـــــذكـــــرى األولى
لتـفـجـيرهـا الـتي سـيحـتـفى بـهـا شعـبـنا

هضوم  بعد أيام قليلة من األن . ا
jHM « —UFÝ«

وبــــــكل تــــــواضـع اقـــــول كـل مـن صـــــرح
لـلصـحف احملـليـة او ظـهر عـلى شـاشات
الـتلفاز (لم يضع اي واحد منهم  أصبعه
ــعــاجلـة عــلى اجلــرح بــاقــتـراح واقــعي 
تـداعيات إسـعار الـنفط او اقتـراح كيـفية
مــعـــاجلــة الـــعــجـــز الــذي أظــهـــرته هــذا
ـوازنة البـائسـة عجـزا البالغ 41 مـليار ا
دوالر) بـــالـــرغـم من ان حـــجم أرقـــامـــهـــا
(2020) الـذي سبق وأظـهرته بـعجزا في
اإليـراد تراوح فقـهاء مـجلس الـنواب ب

الــســبــعــ والــعــشــرين مــلــيـار دوالر???
وذلك جلـــهــلم كـــيف كـــان تــعــالـج هــكــذا
مـعـضالت  من قـبل كـادر تـسـويق الـنـفط
مـنذ عام 1980 عـندما تنـشأ هكذا ازمات
كـانوا بـحق عـقـول اقـتـصاديـة يـعـاجلون
الـتـداعـيـات ومـنـهـا اسـعار الـنـفـط اخلام
وتــوفــيـــر مــشــتـــقــاته الــتـي ال تــوفــرهــا
ـصافي لـسد مـتـطلـبات االسـتهالك (مع ا
اسـفي الشـديـد) يـفتـخـر م.عام الـتـسويق
الــســـابق في احــدى تــصـــريــحــاته غــيــر
ــريـحــة بـانه قــد أنـهــا تـصـفــيـته لــتـلك ا

الـعقول ال سامحة الله خالل فترة خالفته
إلدارة الـتسويق  حـتى يسـتطيع ان يـنفذ
الـــهـــدف الــذي جـيء به من قـــبل اجلـــهــة
احملـاصـصـيـة ولـذلك يـبـدو لي ولـلـجمـيع
عـدم وجـود تنـسـيق بـ الـسـادة الـنواب
الـذين اشـرت اليـهم ( بـالـسلب في اعاله)
تـراهم يـتجـاذبـون احلـديث قبـيل افـتـتاح
ـا حـدى اقـتـراحـاتهم ـان)  جـلـسة الـبـر
ـوضـوع خـالل نـيـسـان 2020 ـعـاجلــة ا
امـا (1)) بـحذف االصـفـار عن الديـنار) او
(2) والـبعض االخـر يوصي بـتصـريحاته
لـلفضاءيات (بـالقتراض الداخلي) او ((3
والـكـثـرة  يـعــتـقـدون لـلــجـوء لالقـتـراض
اخلـــارجي اولــــهـــا اقـــتـــراح تــــخـــفـــيض
الـرواتب االسـمــيـة ( لــلـمـكــاريـد ) رئـيس
ـالــيــة لــلـمــوضــفـ النـه اسـهل اجلــنــة ا
احلـلول  سواء كانـو موظف وال يـعلموا
ان االقـــتــراض الــداخــلي ســـيــكــون عــلى
. كــفـانـا عـبئ حـسـاب االجـيــال الـقـادمـة 
الـتعويضات لدول اجلوار (كومت أحجار
وال هـاجلـار) امـا الـلـجـوء الى االقـتـراض
اخلــارجي هــو تــكـبــيل لــسـيــادة الــعـراق
وهــذا الــكالم قــلــتـه وكــنت اكــرره في كل
مـؤتمر يـعقد ألمـر يهم العـراق واقتصاده
مــنـــذ الــربع االول لـــعــام  2015مـــوثــقــاً
ـفـيد ( بـبحـوث مـنشـورة وقـد يـكون من ا
بـــلغ عــدد الــبـــحــوث  حلــد االن عــشــرون
بـحـثـا) (يـبـدو انــهـا ركـنت فـوق الـرفـوف
ن كان يـديـر امور الـبالد) قـلته الـعالـيـة 
ـوازنات الـتي طرحت ايـضا (لـعرافـتي) ا
رض االولى نـفـسـهـا كـطـبـيب يـشخـص ا
داخـلتـها ولم يـعطي الـدواء مع األسف 
ــوازنــة (انــهــا ســائـرة خالل مــنــاقــشــة ا
بـاالجتـاه اخلـطـأ) ولــكن لم نـسـتـمع الى
رأيـهــا مـاهــو االجتـاه الــصـحــيح ? عـذرا
سـيـدتي الـنـائب هـاتـفت جـنـابك مـا يـزيد
ـــعــــاجلـــة ـــة بــــشـــئـن ا عــــلى 21 مـــكــــا
ـوازنـة عام  2020 وقـبـلـها الـصحـيـحة  
مـــوازنـــة 2019 ولـــكن ســــوء حـــضي لم
يـــهــديــكي الى رفـع الــهــاتف وهــذا ديــدن

ا مع ?. النواب السياس معي ور
بـــعــد ان عـــلـــمت من خـالل الــتـــلـــفــاز ان
ــالـيــة ذهـبت ـوازنــة في مـرمى وزارة ا ا
وازنة الثانية التي تشغل قـابلة عرافة ا
االن مـوقع اخر وهو احد وكالء الوزارات
ــا احــمــله من افــكــار لــقـد ــعــاونــتـهــا 
أرســلـت لي خــبــرا بـــيــد بــوابـــهــا (نــحن
ســنـــرسل عـــلــيك الحـــقــا) لـــقــد تـــعــوذت
الشـيطان النه كلي ثقة لو طلبت مقابلتها
مدير عام tpi االسـبق لستقبلتها من باب
ـالية اخلارجي قـبل السيطرة وال وزارة ا
يــخــفى عــلى اجلــمـيـع كـثــر يــشــكـون من
طـريقـة ردودها لـلمـراجـع بـحجـة حجم
عــمـلـهــا اقـتـرح تــعـيـ ضل لــهـا حـتى ال
ــصـدر االوحــد ســواء عن اعـداد تـكــون ا
ـوازنه او تـنـفــيـذهـا مـهــمـة من قـبل من ا

ركز.  يخصص له في االقليم وا
نصف - لقد قالها قبلي احد الفالسفة ا
وت (من يـطـلب احليـاة عـليه ان يـطـلب ا
اوال). انـــهــــا ديـــدن ثـــورة ســـوح الـــوغى
ابـطال ثورة تشرين  2019امـتدادا لثورة
الـعـشريـن في الرمـيـثـة والـرارجنـيـة اكرر
حتــيــاتي ألبــطـالــهــا بــذكــرى انـبــثــاقــهـا

يمون . ا
 الن أهم مـــا يـــريــدون) ,كـــون ان الــنـــفط
امــنـيــا واسـتــراتــيـجــيـا مــصــدرا لـلــقـوة
والـثـروة واالزمـات) ( لـذلك من كـان يـريـد
وطـنـا مـن جـمـلــة اهم مـا يــريـدون وزيـرا
يـدير الـثـروة الهـايـدروكـاربونـيـة بحـكـمة
وجنـاح في مقدمتهـا حتقيق اعلى مردود
لـبـيع بـرمـيل الــنـفط اخلـام يـتم الـتـوصل
الى تـسعيرة مع مساعـدية الذين يعملون
ــهــنـيــة وشــفــافـة (لــذلك اخــتــارة دولـة

نـصب ) الن النفط رئـيس الوزراء لهـذا ا
ول 95 كـون العراق دولة ريعية (وألنه 
ـوازنـة االحتـاديـة) يـريـدون ـئـة  من ا بـا
وزيـرا اكـرر يـحـقق اعـلى مـردود لـبرمـيل
الــــنــــفـط اخلــــام يــــتـم الــــتــــوصـل له مع
مــســاعـديه الــذين يــعــمــلــون بـشــفــافــيـة
ونـزاهـة (ال وزير اليـشبه د0حـمادي) و ال
ا لـيس له كالـشهـرستاني وزيـرا يدعي 
(واشـتي هـورامي) الذي هـرب الى خارج
الـعراق ليلة حـدوث الزلزال   عتبي على
الـسـيـد وزيـر الـنـفط احلـالي اذ حـيـنـما-
عــاد الــســيــد الــوزيــر من اخــر اجــتــمـاع
?! ان نـسبة تنـفيذ العراق لألوبك مـفتخراً
ـئـة من تـخــفـيض انـتـاج االوبك 102 بــا
كـنت اتـمـنى ان مـعــالـيـة مـطـلع عـلى  مـا
جـرى  خالل فـتــرة احلـصـار الـذي فـرض
عـلى الــعـراق في زمـن حـاكم كــان سـائـداّ
والـذي بادَ بعد 9 نـيسان 2003 بأمر من

الله. 
مع أسـفي الشديد يبـدو ان السيد الوزير
ـتلك خـلفـيـة نفـطيـة لتـجارة احملـترم ال 
الـنـفط الرتبـاطـهم بـجـهه اعلى من وزارة
ـوضوع في الـنـفط لـذلك لم يـبـحث هـذا ا
هيئة الرأي ولم يبحث كيف تصرف كادر
عـاجلة تـداعيـات سعر الـنفط الـتسـويق 
ومن الـطـبيـعي انه غـيـر مـسـبق عـما حل
بـــاســـواق الـــنــــفط خالل تــــلك الـــفـــتـــرة
الـســوداء الـتي خاللــهـا  سُــرقت اسـواق
الـــعــراق خالل فـــتــرة احلــصـــار من قــبل
ـنتجـ من اجليران كـما اسلـفنا إذ لو ا
كـان يتمتع بخلفية عن القطاع الذي كلف
( بـإدارته لساهم في اعادة العراق (صقراً
ـنــظــمـة أي نــقل الــعـراق من خــانـة في ا
احلـمائم ومن موقعه يطلب اعفاء العراق
من أي تـخفـيض ألن بلدنـا العـزيز احوج
مـايكـون (لـلمـائتي) الف –بـرمـيل/ يوم ال
تــتــحــكم دولــة كــلــمــكــســيك الــذي يــبــلغ
ــئـة مـن انـتـاج انـتــاجـهــا بـحـدود 10 بـا
الـعراق بقرار منضمة االوبك الذي يعتبر
الـعراق احـد مـؤسسـيـها - وهـذا حـصاد
ارس مهنة التسويق في الدولة. من لم 
(عـــاونك الــله دولــة الـــرئــيس احملــتــرم )
ة ابـارك دعوة الـسيـد ابن العـائلـة الكـر
سـانـدت حكـومة بـيانـة بـدعوة انـصـارة 
من يـديـر شـؤون الـعـراق حـالـيـا االصـيل
يـبقى اصـيل ورحم الـله كل من اسـتشـهد
ـباد الـتي كان يـحـملـها الـشهـيد وفق ا
. يام االول وكل فرد من عائلة الصدر ا
ستمرين في عـزائي الخواني واخواتي ا
شتكى الن القطاع (ألكم الله) والى الله ا
الـشـكـوى لـغـير الـلـه مذلـة عـاون الـله من
ادارك بال درايـة غيـر متـعمـدة بعـد كشرة
4/9 /2003  الـذين تـسـبــبـوا جـمـيـعـهم
فـي تــراجع صــنــاعـــة وجتــارتــة بــخــطى
ـــا مــــتــــســـارعــــة الـى اخلــــلف (خـالفــــاً 
يــصــرحــون به كــذبــا لــذلك ال ســامـحــهم

الله).
ثــانـيــاُ - اطــلــعت يـوم 2020/8/8 عــلى
مـقـالـة نـشـرت في جـريـدة الـزمـان لـسـيـد
) ادعي بـــأن نــــائب (اســـتــــوزر.. مـــرتــــ
تـدهور الصنـاعة النفـطية وجتـارتها قبل
وبــــعـــد 2003/4/9  هـــو عــــدم  وجـــود
خـبـراء للـعـراق في االوبك او مـؤسـساته
الــنــفــطــيــة اكــرر قــبـل عـام 2003 .عــذرا
سـيـدي مـعـالي الـوزيـر احملـتـرم هل هـذا
ــؤتــمــر الــذي يــكـــمل مــا غــرد بـه في ا
أقـامته شركـة االستكـشافـات النفـطية في
2/3 /2019  بـحظـور  كـامل طاقم جلـنة
الـطاقة ,ذكـر (بضرورة ان تـكون هنالك
سـتراتـيـجيـة للـنـفط) وعودة (ايـنـو)التي
انـشأت بقـانون ودمـجت مع وزارة النفط
بــــكـــــيــــانـــــهــــا احلـــــالي بـــــقــــرار وزيــــر
(عــــجـــــــــيـب)? وهــو اليـعــلم وال رئــيس
جلــنــته وال مــعـظم أعــضــائـهــا ان هــنـاك
اسـتراتـيجيـة كانت مـعدة من قـبل رئيس
ـسـتـشـاريـن في حـكـومـة الـسـيـد هـيـئـة ا
ـالكي لـلفـترة عام  2013ولـغاية 2030 ا
فـبأي اسـتـراتيـجـية كـنـتم تديـرون قـطاع
يمون والبد ان اشير الـنفط? في عهدكم ا
ان احـــد من يـــعـــمل مـــعه وال يـــزال  هــو
الـسـيـد مـديـرعـام شــركـة تـسـويق الـنـفط
احلـالي الـتي كانت مـؤهالته التـسمح ان
يــديــر مــؤسـســة كــهــذه النه صــانع قـرار
العـــلى قـــمــة في الـــبالد وهـــو الــذي قــاد
ـصـادقـة عـلى ـوقـر بـا مـجـلس الـنـواب ا
مـــوازنــة 2019 بـــســعـــر يــزيـــد (عــشــرة
دوالرات) لـــلــبـــرمـــيل الـــواحــد عـــنـــدمــا
اسـتضـيف قـبل اقـرارها بـيـوم واحد من
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ــوقـر ولـألمـانــة اقـول انه قـبل اجملــلس ا
شـفاف ونزيه لكن كال اخلصـلت التكفي
وقع احلساس إذ لـتاهيـلة الحتالل هـذا ا
لـو ادلى بـدلـوه لـوفـر سـيـولـة بـالـطـريـقـة
ــا حـدثت الـتـي اشـرت الــيــهــا في اعاله 
ازمــة الــرواتب االن الــتي يــصــر مــعــالي
ــالــيــة عـــلى مــجــلــشس الــنــواب وزيــر ا
ـصـادقــة عـلـى االقـتـراض وبــهـا يــطـلق ا
ــوضــفـ الــتي فـي واقع احلـال رواتب ا
ــوضف رواتب مـــجــمـــوع مــا يــســـتــلـم ا
ثـمـانــيـة شـهـور عن عـمل ل  12شـهـر الن
مـعــدل الـصـرف كل  45يــوم فال تـضن يـا
مـعـالـي الـوزيـر ان هــذا يـنـطــلي عـلى من
يـعـمل لـدى القـطـاع الـعـام ابـرز شـطارتك
مع من سـرق الـعراق واسـترجـاع االموال

هربة وهي عرق جب العراقي  ا
ـؤسسـة الـعـمالقة  (حـرام ان يديـر هـذه ا
(مـاســكـا لــلـحــسـابــات)  في حـ ان من
اسس وغـادرهـا التـسـويق الى فـينـا بـعد
ــنـــظـــمــة ان  اخـــتـــيــر ســـكـــرتــيـــر عـــام 
اوبك).وكـذلك الذي  تاله  هو مـعاونة هو
من يـسـتـحق قـيـادة الـقـطاع  ,الـذي يـقـيم
حــالـــيــا فـي اســطــنـــبــول بـــعــد ان رفض
الـتـعـاون مع حــسـ كـامل ال في الـعـراق
وال فـي خــارجــة ابــعــد من عــمــان بــقــرار
ديواني اردني مع االسف وال بد ان اشير
بـان السـكرتـارية العـامة لالوبـك  انتزعت
من احـدى دول اجلــوا بـذكـائه اذ بـعـد ان
ـنظـمة عـنـد التـصويت ان اقـنع اعضـاء ا
k) الـعراق يـنتـهي اخر حـرف فيه بـحرف
(K) يــــــلـي حــــــرف  (I) وان (q ولـــــــيس

ؤتمرين بذلك. فحصل قناعة لدا ا
ثـالثا -  لـذا اقتـرح ان تدار الـتسويق من
ـعالي وزيـر الـنفط ال قـبل هيـئـة ترتـبط 
وزارة الـنفط حـتى ال يتم بـغيـابة ادارتـها
من قــبل احــد وكـالء وزارة الــنــفط النــهم
يـحتـلـون مـواقـعهم (وفق قـاعـدة الـتوازن
االجـــتـــمــــاعي ) وهـي عـــبـــائــــة جـــديـــدة

للمحاصصة .
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بـ احل والخـر اطـلع عـلى تصـريـحات
تـصدر عن قـبل نواب مـنصـف سبق وان
اقـتـرحو تـغـيـيـر ادارة الـتسـويق  وال من
مـــجـــيب بـــاخـــر يـــتـــمـــتع بـــعالقـــات مع
ـتابـعة هـتمـ  مـنضـمات دولـيـة ومع ا
اوضـاع سوق النفط واسعارة والضروف
الــسـيـاسـيـة الـتي تـســاهم في تـقـلـبـاتـهـا
وكـــثـــر من مـــالــكـي مـــصــافـي الــنـــفط او

كمستهلك نهائي او وسطاء 
عـنــد حـدوث اي ازمــات سـيــاسـيــة تـؤثـر
سـلبا او ايجابا على اسعار النفط ومنها
الـعـراق ومن الـصـحـيح ايـضـا ان جـمـيع
ـسـتـهـلـكـ الـنـهـائـيـ لـلـنـفط  يـهـمـها ا
اسـتـقـرار اسـواقـة واســعـارة وال يـهـمـهـا
ارتـفاعـها وانـخفـاضهـا بل ان مـا يقـلقـها
ـال يقـومون هـو تذبـذبهـا النهم وبـيوت ا
بـالتـامـ علـيـة (يـعمـلـون هجن) في ضل
اي نوع من السوق تراجعي او تصاعدي
ـهم هـو االسـتـقــرار وحـسـنـا فـعل دولـة ا
رئــــيس الــــوزراء احملــــتــــرم ان يــــضــــمن
االتـفـاقيـة االسـتـراتـيـجـيـة مع اكـبـر دولة
تـام االسـتـقرار لـلـجمـيع . ومـنصـفا او
مـنـصــفـ من قـبل بــعض جلـان اجملـلس
ـوقـر وحـسب مــا عـلـمت ان هـذا الـرجل ا
الـذي يــتـمــتع بـالــكـفــاءة ألنه نـزيه اصال
ــغــادرة مـوقــعه النه أعـرب عن رغــبــتـة 
مـنــصف وال يــريــد ايـذاء الــعــراق  لـذلك
اقـترح ان تـعاد هـيـكلـة وزارة الـنفط( لـقد
عـمـلت هــيـكال يـتــمـاشى مع مـا يــفـكـر به
دولـــــة م.  رئــــيـس الــــوزراء احلـــــالي من
اصـالحــات) تــتــمــاشـى مع ورقــة دولــتــة
الـبيضاء من اصالحات وتلـلبية طلبي له

ة التي اجنبته  وللعائلة الكر
- وكـبديل لـذلك اقترح االعالن عن خـامساً
تــشــكــيـل شــركــة الــنــفـط والــغــاز الــغــاز
ـتـواجـدة قـبـبه في الـوطـنـيـة الـعـراقـيـة ا
ـنطـقـة الـغـربيـة من الـعـراق وسـيـسجل ا
الـتــاريخ بـاحــرف من نـور كل مـن اقـتـرح
واخـذ بهذا الراي الن الغاز طاقة رخيصة
ونـضيفة وتخلق تعاون ب البلدان التي
تمـتلك التكنـلوجيا الستـخراج كمياتة من
حـقـولـة وبـذالك سـسـتـحـول وزارة النـفط
الى وزارة (بـروتـكـولـيـة ) واالمـر والنـهي
سـيكون بيد شركة النـفط والغاز الوطنية
وبـها سوف يحذف احد (مصادر الصداع
) ومـا قيل ويقال عن صحة او عدم صحة
اخـتيـار وزيـر النـفط من قـبل دولـة رئيس
الـوزراء احملترم ( وحـسب ما نسـمعة من

اهــلــنــا من امــثــال ومــنــهـا اذا راسـك مـا
يوجعك ال تشدة) 

-كــمــا ان (اسـتــبــدال ســكــرتــيـر ســادســاً
الـوزيـر اليـقل اهـمــيـة النه ظـروره مـلـحـة
عـنـد اسـتــبـدال الـوزيـر النـه فـرض عـلـيه
بـطـريـقـة االمالءات من قـبل الـكـتـلة الـتي
رشـحته وخصوصا سكرتير وزير  النفط
احلـالي الـذي اسـقط بـسـلـوكـيـته الـسـيـد
وزيـر النفط الـسابق )كـونة كان يـتصرف
وكـــانه الـــوزيـــر . اذ ارى ان من واجـــبي
الـتنبيه لذلك حتى ال يـكون السيد الوزير
احلـالي الـضـحـيـة رقم  2يـومـهـا ال يـنـفع
الـنــدم .. أذكـر هـذا كــوني شـاهــدا وكـنت
عــامال فـي تـســويق الــنــفط عــنــدمــا كـان
قـسـمــا في الــدائـرة االقــتـصــاديـة احـدى
تـشكيالت (أيـنوك) عام 1970 وقـد احلت
نـفـسي الى التـقـاعد في 12/31 /2006 
مـعـاصـرا 16 وزيـر قـبل وبـعد 9 نـيـسـان
 2003بـســبب الـعـمــر ولم اتـشــبث طـلب
ـعـروفة تـمـديـده يـومـا واحـد لألسـبـاب ا

هني . للجميع للحفاظ على شرفي ا
-وال يـــفـــوتــنـي ان الــتـــمس من ســـابــعـــاً
دولـتــكم االيــعـاز الى وزارة الــنــفط طـلب
الـغـاء تـعـلـيـمـات صـادرة عن من مـجـلس
نـحل تـرقى الى مسـتوى قـيادة الـثـورة ا
الـــقــانـــون بـــعــد ان انـــضم الـــعــراق الى
ـصـادقة عـليـها منـظـمة الـشفـافـية لـيتم ا
في مـجلس الـنواب الن من كـان يخـالفـها
غـقوبـة االعدام حـمى رقـبتك الـله يا اخي

عاصم جهاد .
وكـذلك الـغـاء االتــفـاق الـذي ابـرمه مـديـر
عـام التسـويق السابق (سـومو) مع (لوك
اويل) الـتي سمـياهـا لكـسو انـها الـتفاف
عـلى مادة حيوية تضـمنها اجلزء الثاني
من الـعـقـد الـنـمـوذجي لـعـقـد بـيع لـلـنـفط
اخلـام الهدف منة السماح الطرف الثاني
في الـعقـد وهي مـجـموعـة بـنوك يـهـودية
ولـيـست روسـيــة اجلـنـسـيــة الـهـدف هـو
اعــادة تـكــمـيـنــهـا من اعــادة تـصــديـر مـا
ـوجب يـكـافـئ مـسـتــحـقــاتـهم من نــفط 
جـوالت التـراخـيص الى جـهـات ستـظـهر
في الـــســوق بـــعــدد مــرات عـــرضــهــا في
الـسـوق الـنـفــطـيـة اي اذا كـانـت الـكـمـيـة
مــلـــيــون بــرمــيل وتــعـــرض عــلى خــمس
مـشـتـرين فـيــظـهـر عـرض وهـمي مـقـدارة
خـمس مـلـيـون برمـيل مع الـطـلب الى من
وقع هـذه االتفاقـية النهـا ستشكـل سابقة
سـلبية مطلوب االسـتفسار مع من وقعها
بـبـرات التـي استـنـد علـيـها في مـا هي ا
تـوقـيع االتــفـاق  ســيـمـا ان كل حــريـصـا
يـتـصدى الـى شبـهـات الـفـسـاد كـهذه الن
سـتـراتـيـجـيـة (سـومـو) هـو الـتـعـامل مع
ـصـافي مـبـاشـرةّ دون تـدخل الـوسـطاء ا
ـر بـه بـلــدنـا من ــا  -- ونــضـرا  ثــامــنـاً
ضـائقـة مالـية يتـوجب علـى وزارة النفط
اسـتاجـار طاقـة التـصـفيـة الفـائضـة لدى
دول اجلـــوار الــــكـــويت وتــــركـــيــــا مـــثال
ــنـتج جــنـوبـا لــتـصـفــيـة الــنـفط اخلـام ا
ووســطـا وشــمـال لــتـوفــيـر مــا يـحــتـاجه
ــادتـي الــنـــفط االبـــيض وزيت الـــعـــراق 
الـغاز دون الـضطـرار كـما هـو احلال الى
اسـتيراده من دولة ( الدب البيض مرورا
بـايــران) حلـ اكــتــمـال مــصــفى كـربالء
ـــــؤمل إجنـــــازه عــــام 2022 الـــــذي من ا
حـرس من يـنــفـذه امـامـنــا احلـسي عـلـيه
الـسالم . فما نـدين كلف استـيراده ونقله

الباهظة.
 تـاسـعـا - مع شـديـد االسف ان تـتـكشف
نــوايــا من يــريـدون عــرقــلــة بـنــاء الــفـاو
الكـبير باستعجالهم الربط السككي قاتل
ـقـتل مديـر شركـة دايو الـله من تسـببه 
ـن يــريــد ـــرصــاد  والكـن ان خــالـــقي بــا
وضع الـعـصى بــطـريق اإلصالحـات كـمـا
رحوم من شروع ا صـرح به من يعاون ا
الـكادر العراقي وتصـريحه عودة الشركة

للعمل
عـاشرا -  الكـادر العـراقي  اعتز وافـتخر
ـيــة ثـالـثــة سـاحـة درء نـشـوب حــرب عـا
ـرحوم الـقتل فـيـهـا العـراق عـنـد تنـبـيه ا
عــدنــان احلــمــداني الــطــلب الى الــســيـد
الـكسيـكو كوسـيجن الطـلب اليه ان يُرفع
الـعـلم الـروسي عـلى ??? بـدل من الـعـراق
عـند ابـحـارها بـاول شـحنـة من نـبع نفط
خـام الـرمـيـلـة الـذي  تـطـويـرة برؤوس
امـوال روسـيـة وكوادر روسـيـة وعـراقـية
وذلـك في  8/ 4 /1972 عــنـــد افـــتـــتــاح

احلقل والتحميل من ميناء الفاو .
حـادي عـشـر-كـنت اتـسائـل وقت خـلوتي

بغداد

(كم يـريـد مـنا الـكـون وقـتـا لـعـودة انـتاج
النـفط الـغـاز  وتسـويـقهـمـا ونقـلـهمـا برا
وبـحـرا ? لــتـكـرار من اتــذكـرهم وعـذرا لم
ن كـان يعـمل قبل 9/ تـخونـني ذاكرتي
4/ 2003 رحم الــله من اجنــبـهم واجنب
ــرحـــوم الـــدكــتـــور جـــعـــفــر مـــنـــصــور ا
والـــدبــوني واجلـــابــر ودكــتـــور حــمــادي
واطـال عمر دكتور رمزي سلمان والنقيب
واالدهم والنجار و???? فاضل علي عثمان
وجـليل اجللـبي الرحمه فـاضل واجللبي
القـانونـي ومديـد العـمر للـسيـد تايـه عبد
ـرحومـ حسن غالم الـكر ومـعاونـيه ا
والــعــزاوي والــدكــتـور عــدنــان الــقــيـسي
وعـدنـان الـربــيـعي ( والـسـيــد شـمـيـخي)
رحوم طارق الطاهر واحليدري وياقو وا
واحلـميـدانيـ والشـابـندر وصـبري عـبد
ـدامـغــة والـقـره غـولي الـنـبي وســاالر وا
والـرفـيـعي واحلـبـوبي وفـاضل ع. مـهدي
وشــامـل الــنــهــر والــراونــدوزي وعــدنــان
اجلـــنـــابي و د.اخلـــيـــاط وصـــحــبـــة (في
م.الـشــريف ) (و ك.الــقــيــسي) واســتـاذي
ــرحــوم عـــلي هــادي اجلــابــر والــســيــد ا
رحـومـ الـسـيـاب والـعـطـية الـنـقيـب وا
وبـحـر الـعـلـوم   ال كـمـا صـرح به جـنـاب
الـسيد بحر العلوم حينما ذكر في جريدة
الـزمان الـصادرة يوم 8/8 / 2020 لـعدم
وجــود خــبــراء...? كــمــا ابــارك ان يــســتم
عـاصم جهـاد ناطق رسـمي باسم الوزارة
واخملـول ما يـهم التسـويق في حالة فك
ارتـباطة من وزارة الـنفط وربـطة بالـسيد

وزير النفط.
-واليـفـوتــني ان ابـارك تــكـرار الــسـيـدين
عـبد الـزهرة و ر. حتـرير الـبيـنة اجلـديدة
خـلفا للـمرحوم ستـار ناطقـ باحلق عما

يدور في هذا الزمان .
ثـانـيـاعـشـر  فـيـمـا يـخص مـوازنـة 2019
سـبق وان نشر هذا البـحث في صحيفتي
الـبيـنة اجلـديدة وصـباح الـديوانـية وهو
ــبــدأ الـــذي اوضــحــته اعــتـــمــاد نــفـس ا
ـالـية( لـلسـيـدة الـنـائـب عـضـو الـلـجـنـة ا
ـوازنـات)مـنـذ الربع االول 2015 راعـيـة ا
كـسيـاق العداد مـوازنات الـسنة الـالحقة
مع شـديد االسف كان نصيبها جتاهال اذ
اكـرر ان أي موازنـة غـيـر فـصـليـة تـعـتـبر
مـوازنة ارقامها غيـر واقعية ألن (الصحة
وكــورونــا الــلـعــيــنــة اليــلــتــقـيــان) إذ في
الـصيف تنحسر اجلـائحة وينشط الطلب
وتـــتــحـــسن االســعـــار في حـــ يــحــدث
الــعــكـس في فــصل الــشـــتــاء كــمــا يــجب
ـــوزون لاليـــراد ال ـــعــــدل ا االعـــتــــمـــاد ا
الـبسـيط الن سيـعـلن  سعـر برمـيل اخلام
لشهر كانون الثاني من عام 2012 للسنة
الالحـقة واضحـا وتخصـيصات الـكميات
ـتاحـة لـلتـصـدير لـكل سـوق من اسواق ا
الــــعـــراق الــــثالث ألي ســــوق واضــــحـــا
فـيستخرج رقـم االيرادات من جمع نتائج
هـذه الـعــنـاصــر الـثالثــة وتـقــسم عـلى 3
وتــظــهــر مــوازنـــة ارقــامــهــا قــريــبــة الى
الـواقع ال كما فـهمـها او يفـهمـها وصرح
بـها احد الـسادة النـواب.لذلك اي موازنة
لــعـام 2021 تــنـظم قـبل  15/ 2020/11
ســتــتــصف بــعــدم الــدقــة وهــذا يـنــطــبق

بالنسبة لالعوام االحقة.
 ثـالث عـشــر-فـيـمــا يـخص سـعــر بـرمـيل
اخلـام الذي اعتمدته احلـكومة او مجلس
الـنـواب الـبالغ  41دوالر لـلـبـرمـيل اقـترح
تــعـــديــلــة الى  35دوالر لــلــبـــرمــيل النــة
مـسـتخـرج  من صـادرات شـهر آب 2020
أي اســـتــخـــرج من صـــادرات اســعـــارهــا
مـرتفـعـة كـون التـصـديـر حـصل في فصل

الصيف(مرتفع احلرارة) .
رابع عـشـر-وخيـر اخلـتام مـا أمـر به الله
–بـــسم الـــله الـــرحـــمن الـــرحـــيم (قَـــالُــواْ
سُبْحَانَكَ الَ عِلْمَ لَنَا إِالَّ مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ
). كـما يجب ان يعلموا من الْـعَلِيمُ الْحَكِيمُ
يـطـلـعـوا عـلـى مـا اشـرت الـيه وهـو نـذرا
قـليل بـسم الـله الرحـمن الرحـيم (إِنْ أُرِيدُ
إِالَّ اإلِصْالَحَ مَـا اسْتَطَعْتُ وَمَـا تَوْفِيقِي إِالَّ
) (صـدق بِـالـلّهِ عَــلَـيْهِ تَـوَكَّـلْـتُ وَإِلَـيْهِ أُنِـيبُ
الــلـه الــعـــلي الـــعــظـــيم). كـــمـــا ســبق ان
اوصـيت في حواراتي التي  اجريت معي
مـحاور الصـحيفـت  الـتي اشرت اليـهما

اعاله  قبل ثالث او اربع سنوات.
خـــامس عــــشـــر--اوصي بـــأن يـــخـــنـــدق
اجلـميع في خندق واحد واتمنى مخلصا
الـسعـادة لـلجـمـيع متـخـندقـ في خـندق
ـقـارعـة جذور واحـد ال خنـادق مـتـداخـلة 
الـطائـفـيـة والفـسـاد والـبطـالـة اقـتالعا ال

شــكال وال عـفــويـا واعــتـمــاد الـعـقـل عـنـد
اخـتيـار طريق اخلـيارات االخـرى لتـلبـية
ـشـروعـة كـأسـلـوب لإلصالح ـطـالـيب ا ا
الـتي هي االن هي دون مسـتوى الـطموح
وعـدم احراج مرجعيتنـا الرشيدة اللجوء
الى اخلـيـارات االخـرى. بعـد بـاسـتـشارة
احلـكــمـاء والــعـقـالء ويـجب ان حتــضـر
ا يحقق مـصلحة احلكـمة حقـنا للدمـاء 

العراق والعراقي 
لي رئــيي اود الــتــشــرف بــلــقــاء الــســيـد
ـكلف بـرئاسة جلـنة تـعديل الـدستور ال ا
تـذهب الى تـعـديل مـادة مـادة ( اخـذ لـيل
ـــا تــنـــظــيم مـــلــحق واخــذ عـــدالــة ) وا
واد او حذفها بالدستور يتظمن تعديل ا
ال الـــدســـتـــور اصال جـــرى اعــدادة عـــلى
عـجـالة لي رأي ان يـطـلب من كل من يرى
ـقـبـلـة جملـلس لـتـرشـيح نـفـسـة لـلـدورة ا
ـــــــؤمل اجــــــراء الـــــــنــــــواب الــــــتـي من ا
ـبكـرة في 2021/6/6 ان انـتـخـابـاتـهـا ا
يــعــلن عن بــرنــامــجــة االنــتــخـابـي الـذي
يـفحص بـعد اربـعـة اشهـر ان كان احلـيد
ـنـح فـرصــة اربـعـة ــئـة  يــتـجـاوز 40 بــا
اشـهر اخرى ان تكرر ذلك يطلب اليه نرك
ان واحالل البديل مـوقعه حتت قبه البـر
الــصــالح ال يــبــقـى جـاثــمــا عــلـى صـدور

العراقي الربع سنوات. 
واخـيـرا ولـيس اخـرا عـتـبي عـلى الـسـيد
خبـيـر االنتـخابـات لتـجاهـلة االسـتئـناف
بـرئي النـاخب العـراقي قـبل منـاقشـتةفي
مـجـلـس الـنـواب اذ لـم يـكن مــتـوقــعـا مـا
جـرى بـيــني وبـ جـنــابـة عـنــد حـضـور
ــقــامــة عـلـى الـروح مــجــلس الــفــاحتــة ا
الــطــاهــره لــلــمــرحــوم الــدتــور ( مــهــدي
احلـــافظ ) الــذي اقـــامــته رئــاســـة غــرفــة
مـجلس رجال االعـمال شـكرا لهـذا الوفاء
ـاء يـسعى اذكـر هـذا النه وكمـا قـيل اذا ا
من يـخص بــلـقــمـتــا الى اين يــسـعى من
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بـاخلتام ارجو مـخلصا ان يـراجع السيد
الـنائب الذي ابـدى قلقـة من عدم امكـانية
دفع رواتب لـلفترة من تشرين اول 2020
دون االسـتثنـاء برئي من سوفـر (كوشر )
ـا تـسـلـمه نواب من الـدوالر اسـتـرجاعـا 
الدورت االول لغاية الثالثة عن حمايات
وهــمــيـة وفــيـهــذا احلــال لـدا كــاتب هـذه
الـسـطـور شـهـود عـن كل ظـاهـرة سـلـبـيـة
اشـرت الـيـهـا في اعاله ومـسـتـعد لالدالء

باسمائهم بحظور السادة رؤساء ???
راجـيا تفضل دولتـكم  باالطالع ومستعد
لـطـرح اسـمــاء عـشـر نـواب تــهـربـو مـني
ــقـتــرح  بــحــضـور لــســمـاع تــفــاصــيل ا
ـوقرين وبـحضورهم الـرئاسـات الثالث ا
ـناسب  التـخاذ قرارهم بـاتخـاذ قرارهم ا
ـنـاسب ولـيـطـلع شـعـبـنـا عـلى الـعـطـاء ا
ن انتخبـهم واقعدهم كمشرع الـسلبي 
ان. اول من عـلى كـراسي حتت قـبة الـبـر
تـــهــرب هــو دعى الى اســـتــضــافــة دولــة
رئـيس الــوزراء  غـالــقـا هـاتــفـة بــوجـهي
ووجه رئـيس قــبـيــلـة الــذي حـجـبــة عـنه
ايـضا   ’والـيوم ايـضا يـطلب اسـتضـافة
جـنـابكم مـن قبل مـجـلس الـنـواب ( وكـما
قـــيل ان من بـــيــتـــة من زجـــاج فال يــرمي

الناس بحجر).
كـمـا الــتـمس من مــعـالي رئــيس مـجـلس
الـنواب احملـترم اسـتدعـاء احدى نـائبات
الـــبــــصـــرة الـــتـي بـــنت قــــصـــرا في ابي
اخلـصــيب جـلــة من سـحت حــرام والـتي
صــادرت رواتب مــســتــشــارهــا الــنـفــطي
لــتـؤدي الــيـمــ امـام الـشــعب بـانــهـا لم
تـخبره انـا حائرة كم اعـطيك راتبـا وعند
مـطالـبـتهـا انـكـرت ذلك مدعـيـة بـانه عمل
وطـني (البيـنه من ادعى واليمـ على ما
انــكـــر) واطــلـب شــهـــادة مــســـتــشـــارهــا
القانوني ومرافقها الوحيد ابن شقيقتها
وســائــقــهــا اذ كــانت تــتــقــاضى ثـالثـون
مـليون دوالر شهريا حفاضا على سمعت
اعـضاء مجـلس النواب احملـترم واترك
ـن شـابــهــهــا بـلــتــصـرف الن الــتــصـرف 
احـدهم حـيـنـمـا عـاتـبتـه اجـابنـي ( هـكذا
ـا اقـدم وجـدنـا ابـائــنـا ) وهـذا مــخـالف 
عــلــيـه رسـول الــلـه( ص) من كــان يــعــبـد
االصــنـام وبـه اسـتــقــام الــدين االسالمي
بــتــضــحـيــات ال بــيــته الــكــرام والـسالم

عليكم ورحمة الله وبركاتة 

{ استشاري (ستراتيجي) تسويق
النفط
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أجـرى وزير الـثقافـة والسيـاحة واآلثـار حسن ناظـم األحد زيارة إلى الـبطـريرك الكـاردينال مـار لويس روفـائيل سـاكو في مقـر البـطريركـية ببـغداد لـبحث عدد من
شـتركة.  وأكد نـاظم في مستهل الـلقاء أهميـة التنوع الـثقافي العراقي الـذي يشكل فسـيفساء الـتراث العراقي الواحـد مشيراً إلى أهـمية تكاتف ـلفات الثـقافية ا ا
ـشترك رجـعيات الـدينـية للـسير في طـريق تعافي الـبالد وتطورهـا. بدوره ثمن سـاكو جـهود وزير الـثقافـة في دفع ثقافـة احلوار وترسـيخ العيش ا اجلـميع سيـما ا
ـشترك. مسـتذكراً جـهوده في جلنة احلـوار الديني مـنذ بداية تـشكيـلها.  واتفق الـطرفان عـلى تعزيز الـتعاون بـ الوزارة والبطـريركية في واحلـفاظ على الـتراث العراقي ا

شترك على ما فيه مصلحة البالد. لإلطالع على نشاطات الوزارة األخرى زيارة نوافذ الوزارة على الروابط التالية: اجملاالت الثقافية واالجتماعية والعمل ا
الى ذلـك استقـبل رئيس اجلمـهوريـة الدكتـور برهم صالح  في قـصر الـسالم ببـغداد وزير الـثقـافة والسـياحـة واآلثار حسن نـاظم. وأكّد رئـيس اجلمـهورية في بـيان تـلقته
سارح (الـزمان) امس أهـمية مـواصلـة العمل ودفع عـجلـة الثقـافة في الـبلد في مـختـلف االختصـاصات الـفنيـة وتقـد الدعم الى األوساط الـثقـافية واألدبـية والـنهوض بـا
هرجانات احمللية والدولية. من جانبه ثمّن الوزير حسن ناظم ـنتديات والصروح الثقافية الى جانب توفير الدعم الكامل للشباب الذين أثبتوا جدارتهم في الفعاليات وا وا
سـتقبلـية حول العـمل الثقافي واحلـركة األدبية والـفنية في تواصل لواقع الـثقافة وقـدم شرحاً لسـيادته عن سير عـمل الوزارة وخطـطها ا تـوجيهات رئـيس اجلمهوريـة واهتمامـه ا

البلد.
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غَفَوتُ على حُلُمٍ غامرٍ وانتظار
ّا صَحَوتُ و

رأيت رسائلَ شوقٍ حزين
مخبأةً حتتَ ريشِ القطا

رأيتُ القطا دسَّها حتتَ بابي وطار

وثمَّةَ صوتُ قطارٍ بعيد
يذكرني بالرَّحيل

وأنَّ اللقاءَ احتمال بعيد
زار إذا ً شطَّ عنّي ا
ُ أهلي وغابت بسات

وغاباتُ نخلي
بوضحِ النَّهار

مررتُ بذكرى زمانٍ قريب
عبرتُ بِهِ أنهرًا وبحار

وكانَ الطَّريقُ بال صاحبٍ أو رفيق
وال أملٍ أو رجاء
واعيد ليس غيرُ ا

والالقرار
تقولُ الرسائلُ صبرًا وما لي احتمال

تلفتُّ حولي كأنّي حملتُ غصونًا
ـجــرِ الـــسّــاحــلـي تــدلّت عــلى مـن الــشـَّ

شرفتي
عــنــاقـــيــدَ وردٍ تــنــوءُ بــحــمـلِ الــعــقــيقِ

ُصفّى ا
كلونِ الغروب

وأخرى بلونِ الشُّروق
وأخرى بلونِ النوار

وأخرى تضجُّ برائحةِ الزعفران
وكدتُ على غفلةٍ من (أنا)

أقطفُ اجللَّنار
غير أنّي توجَّسَ قلبي
وأدريهِ يخشى السَّراب

اذا فتحتُ النَّوافذ للجلَّنار?
ألنّي شممتُ بِهِ دجلتي والفُرات
وفي لونِهِ من ثيابِ الطّفولة شيء

وفي صمتِهِ كنتُ أسمعُ
صوتَ العراق...

اذا استفقتُ على النّار في اجللَّنار?
وفي كبدي ألفُ نارٍ ونار?
ألنَّ الطيور تفتشُ عن مثِلها

َدى والقفار في ا
وأنَّ األماني
غيوم تسيرُ

اءَ رهوا ً فإن زخّت ا
أفاقت بنا

بهجةُ االنتظار
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قصة قصيرة 

األصلـية التي صـارت تغيب عـنه فجأه
كأنها فواصل يقف عندها إجهاد عقله
يـتركـه ينـظر إلى الـرجل اجلـالس خلف
عـطـفه األبـيض وربـطـة عـنقه مـكـتبـه 
زاهيـة األلوان دوماً بـاستخـفاف ساخر
ا هو نفـسه ال يفقهه يكرر من هراءٍ ر
مثله لكل مريض بعد مراجعة بعض ما
حــفظ من الـكــتب اجلــلـديــة الـســمـيــكـة
ـرصوصـة في مكـتبة مـن خشب الزان ا
الصقيل خـلفه يبدأ بالـتعبير عن زهقه
مـــنه ومن وضـــعه أمـــامــهـــمـــا بــإطالق
تنهيدة إثر أخـرى تزداد حدة كلما طال
سأم اجلـلسة تـمهيـداً حلركات مـباغتة
وغـريـبـة تــخـبـرهـمـا بــعـدم قـدرته عـلى
التحـكم بأعصابـه أكثر فيلـبي الدكتور
مــطــلـبه رغـم مـعــرفــته بـافــتــعـالـه تـلك
الـتـصــرفـات أو مـبــالـغـته بــحـدتـهـا في
بـــــعـض األحـــــيـــــان مـن أجل اخلـــــروج
وتــــنـــــشق الــــهــــواء احلـــــر في طــــريق
عودتهمـا حيث يبدأ جسـده بالتخلص
من سموم تشنج عضالته رويداً رويدا.
يـكــاد ال يــشـعــر بـجــســده وكـأن روحه
أصـبـحت عـاريـة تـتـأرجح مـا بـ عـلوٍ
وانـخــفــاض رغـم نـبـض احلــيــاة الـذي
يدب في أوصالها في الظاهر يبدو أنه
مـغــيّب عـن الـوعـي لـكــنه يــنــصت إلى
ذبــذبــة كـل مــا يــدور حــولـه من حــركــة
ٍ حاد ومستمر وكالم متداخل في طنـ
عرف بـعد ذلك من أصـدقاء الكـافيتـيريا
ستشفى أنه الذين سارعوا بنقله إلى ا
قـد أصـيب بـجـلـطـة دمـاغـيـة خـفـيـفـة لم
يـدركـوا مـدى مـا سـتـتـركه من أثـر عـلى

تبقي من حياته.  ا
 لم يــتــفــاجــأ في أحــيــانٍ كــثــيــرة كـان
يــتـوجس حـدوث مــثل هـذا األمــر مـنـذ
أعـوام ال بل عـقــود وبـالــتـحـديــد مـنـذ
عتقل كما حدث أولى سنوات دخوله ا
لـكثـيـرين لم يـعـرف عن مـصيـر أغـلـبهم
شـيــئـاً وحــتى بــعـد مــغـادرته الــعـراق
رافقنه ذلك الهاجس هنا رغم خضوعه
لـلــفـحـوصــات الـطـبـيــة بـشـكلٍ مــنـتـظم
يـتنـاسب مع كهـولة حـطت بثـقلـها على
كاهله عند احتالل بلده حتى أوشك في

وصل الــقــطـــار مــحــطـــتــة األخــيــرة
اسـتـغــرب خـلـوه من الـركـاب كـمـا لـو
كـان فـي غــفـوة وحــده الــبــاقي عــلى
ذات اجلــلــسـة الــصـامــتــة بال حـراك
سـح وجهـه ذهول مـتـعـثـر اإلجـابة
علـى سؤال موظـف التذاكـر عن سبب
عــدم مـغـادرته الــعـربـة كــاألخـرين لم
يــفــهم مـن كــلــمــاته شــيــئــأً كــلــمــات
مــضــطــربــة تــدل عــلى ركــاكــة لـغــته
تـشـوبـهـا مـفـردات مـتـقـطـعـة من لـغـة
أخـرى ال يعـلم عـنـهـا سوى أنـهـا لـغة
ـهـاجــرين أخـذ الــتـذكـرة من أغــلب ا
بــ يــدي الــراكب شــبه اخملــدَر كـان
ـــســتـــعــ ـــوظف ا ذلك أغـــلب ظن ا
وقف الغريب بالصبر لـلخالص من ا
الـذي يـؤخـره عن االلــتـحـاق بـزمالئه
الرتـشاف قدح بـيرة يـخفف عـنه عناء
ـقـبـوض يـومه أمـسـكـه من ذراعه كـا
عليه انقاد الـرجل أشيب الشعر إليه
في اســتــسالم وكـل أمــله عــودته إلى
شـقــته الــتي غــادرهــا بـاكــراً لــركـوب
قطار لم يعد يتذكر سبب اختيار خط

سيره دون سواه.
ــوظف من أي  مـن الــتــذكــرة عـــرف ا
مــحــطــة ركب ســـأله إن كــان يــحــمل
نـقـوداً مـشــيـراً بـحـركـة من أصـابـعه
لـيـفـهـمـه مـا يـطـلب مـنـه لـيـشـتـري له
تـــذكــره الـــعــودة أو يـــســـلــمه إلدارة
سـؤولية احملطـة ويعفي نـفسه من ا
ــيـــنــاً ــتـــلــفـت  أخـــرج الــعـــجـــوز ا
ويسارا كطفل دون العاشرة حاقظة
نـقـوده بال مـبــاالة من جـيب مـعـطـفه
عـنــدهـا تـبــ لـلــمـوظف من الــهـويـة

الشخصيـة إنه حاصل على اجلنسية
انزلقت نظراته عـنها سريعاً إلى رزمة
من الـنـقـود أخـذ مـنـهـا أكثـر من ثـالثة
أضعاف التذكرة التي اشتراها له قبل
أن يـركـبه الـقطـار الـعـائـد إلى مـديـنته
ولـيتدبـر أمره هـناك بعـيداً عـنه حياه
ـتـنـاً بـابـتـسـامـة مـسـتـكـيـنة لـلـتـيه
بـعض ضـيـاعه الـذي وجـد نـفـسه فـيه
مــنـــذ مـــدة ال تــنـــجـــده ذاكــرتـه أغــلب
األحيـان بـتـحـديدهـا إن كـانت أشـهرأ

أم سنوات.
تـرنحة لم خـرج من احملطة بـخطـاه ا
يعرف أي اجتاه يسلك للوهلة األولى
إال أن الــطـريـق إلى احلي الــذي يــقـيم
فـيـه وغـيـر الــبـعــيـد ومض في رأسه
فـجأة أكـد له مفـتاح الـباب اخلارجي
بعـد جتـربـة أكـثـر من واحد فـي عالقة
مفـاتيحه أنه لم يـخطئ العـمارة التي
يسـكن بـقـيـة دربه لـلـوصـول إلى باب
شــقـته كـان أكـثـر ســطـوعـاً لـديه عـنـد
بـاب شـقـته تـفـاجـأ بـفـتح بـاب الـشـقـة
ــقــابــلـــة خــرجت ر بــعــد أن طــال ا
وقـوفهـا في الـشـرفـة بانـتـظـار رجوعه
من حـيث ال تـعـرف والظالم يـشـتت ما
تبـقى من ضـوء النـهـار استـدار نـحو
هـروعـهـا إلـيه وسـؤالهـا: أيـن كنـت يا
عم زكي إلى اآلن? أفـزعتـني ولم أعرف
مـــاذا أفـــعـل وأنت نــــســـيت هــــاتـــفك

كالعادة.
 تــعــذرت عــلــيه اإلجــابــة تــاهت عــنه
الكـلمـات التي يتـوجب عليه الـرد بها
كـمـا حصل مع عـامل الـتـذاكر ويـحدث
مــعه في اآلونـــة األخــيــرة عــلى نــحــو

مـتنـامٍ كمن يبـحث عن معـانِ الكـلمات
رغم بــسـاطــتــهــا فال تــصـدر عــنه في
النـهايـة سوى جلـلـجة غـامضـة وكأن
الـثـمـالة تـتـعـتع نـطقه فـيـسـتـسلم إلى
صـمت مـحـيـر في فـهم مـا كـان يـعـتـزم

قوله.
فـاتيح السـاقطة من  الـتقطت عالقـة ا
يـده دون انــتـبـاه مـنه فــتـحت له بـاب
الـشقـة انـتظـرته يدخل لـتدخل وراءه
فـتاح من خرم لـكنه بـاغتهـا بإخـراج ا
البـاب بـسـرعة ثـم صفـقه في وجـهـها
انـتــفض الـدمـع في مـقــلـتـيــهـا كــنـثـار
ذكـريات قصـيرة األمـد تخـبو في ذهنه
فتستحيل عدما ظلت على ذات جمود
وقـفتـهـا أمـام ذلك الـباب حـتى نـبـهـها
صوت إيصاده من الداخل كأنه يتعمد
ـفــتــاح الـتي أال تــسـتــخــدم نـســخــة ا
تــمـكــنــهــا من دخــول قــوقـعــته في أي
وقت قبل أن تـنصرف بـاجتاه شقـتها
يـصل أذنــيـهــا صـوت فــيـلم كــومـيـدي
وقهقهـة عالية تسـبق استسالمه لنومٍ
تـقــلـقـله سـلــسـلـة من أحالم أقـرب إلى
تـهـافت صـور عــتـيـقـة بــاهـتـة األلـوان
ومـثـلَّـمـة األطـراف أغـلـبـها تـغـيب عن
وعـيـه عـنـد الــيـقــظـة وال يــبـقى مــنـهـا
سـوى جذوات تدحـرجهـا الريـاح نحو

هاوية اخلمود. 
راجعته  يرى الدكتـور الذي ال يذهب 
إال بــــإحلــــاح مـن ر أن تــــلك األحالم
ن في حـالـته عالمـة.جـيـدة بـالـنـسـبـة 
ثـابة تدوين ما رسخ في وعيه ألنها 
اضـية عـلى األغلب وفي عن عـقوده ا
بــلـــده حتــديـــداً ولــو بـــصــورة غـــيــر
منـتظمـة ما ب تـفد وتأخـير محو
وإضافة مثل كاتب يدور في فلك نص
ـهم إنـهـا ال يـرسـو عــلى مـسـسـتـقـر ا
تـكبح جـمـاح تصـدع الذاكـرة إلى هوة
الـهشـيم ر وحـدهـا تـبقى مـصـغـية
تـــتـــابـع كالم وحتـــلـــيـالت الـــدكـــتـــور
الـنــفـسـيـة بـيــنـمـا يـنــصـرف تـركـيـزه
ــشـتـت عن لـغــة لم يــتـقــنــهـا جــيـداً ا
وحـــــتى إن فــــعـل ســــتـــــبــــقـى أكــــثــــر
اســتــعــصــاءّ عـلــبه من كــلــمــات لــغـته

ذلـك الـــــيـــــوم الـــــربــــــيـــــعي أن يـــــدرك
نـــــــهايته.   

(غريب أن تـسلـبنـا شـهقـة من شهـقات
ـوت الـدنــيــا مــا لم تـســتــطع زفــرات ا

انتزاعه منا).
 جـمـلـة تـتـردد في رأسه كل حـ وكأن
هـنـاك مـن يـتـلـوهـا عـلـيه ال يـتـذكـر إن
كـان هـو أم شـخص آخـر قـالـها أم أنه
سـبـق وقـرأهـا هـنــا أو هـنـاك فـصـارت
جـمــلـته اخلـاصـة به وحــده تـتـنـاسب
وحياة ألهبه حماس تدوينها ونشرها
ـعــلـومـات بل في كـتــاب مـحــتـشـد بــا
األسرار أيضاً عنه وأبـناء جيله لكنه
في الــنـهــايـة لم يــكـتب ســوى عـدد من
األوراق بــخط مــرجتف يـكــاد ال يــقـرأ
ـلم بـعثـرتـهـا بضـجـر في جـارور بـعد
ا إصـابـته إن تذكـرها وبـحث عـنهـا 
يــواتـيه من تــركـيــز ال يـجــدهـا في أيـة
غـــرفـــة فـــيـــجـــنح إلى يـــقـــ قـــيـــامه
بــتـمــزيـقــهـا فــعالً في زوبـعــة انـفــعـال
تــنـفــلت من قــبـضــات الـســكـون ونــثـر
قـصاصـاتهـا في الهـواء ال كمـا يأخذه
الــظن عـــادةَ بــهــلــوســة حــلم أو هــذي
خــــيـــــال يــــتــــطـــــوح بال وعـي في أفق

اليقظة.  
 الكـثيـر من النـاس يـأملـون أن ينـسوا
أحداثـاً مـريـرة طـعـنت أرواحـهم لـكنه
اآلن طريـد النسـيان يتـعقبه يـوماً تلو
اآلخـر ســاعــة إثـر أخــرى قــد تــسـوقه
لـــلـــخـــروج إلى أي مـــكــان يـــتـــفـــاجــأ
بـــوجــوده فـــيه بــعـــد ذلك بال مـــبــاالة
لــلـوقت أو حــتى الــهـيــئــة الـتي يــبـدو
عـلـيـهـا ثم يـعود إلـى أسـره من جـديد
بــعــد أن تــتـــشــوش في رأسه الــدروب
ـفـضـيـة إلــيه مـثـله مــثل الـسـائـرين ا
نياماً ينسى تلك اجلوالت اجملردة من
أي معـنى ثم تعـود تبزغ نـتفاً مـتفرقة
قــد تــتــجــمع عــلى مــهل مــثـل لــوحـات
الــرســـوم الــكــارتــونـــيــة الــتـي يــعــمل
األطـفـال عـلى الــتـنـسـيق بــ قـطـعـهـا
تداخـلة تزيده تـيهاً واكتـئاباً يعزف ا
عـن مــواجــهـــة دنــيـــا تــنــهـل من عــبث
االغـــتــراب غـــرابـــتـــهــا حـــتى جـــارته

احلنـون ال تستطـيع أن تطمئـنه إليها
بل يخـالها في بعـض األحيان متـطفلة
ال جتد مـا تـفـعله سـوى مـراقـبته رغم
تزايـد إليها بعد أن أبعدت احتياجه ا
ــزاجي أكــثـر أصــحـابه حـدة تــقـلــبه ا
عـنه ورغم انشـغـالـها بـعـمـلهـا وتـعدد
عالقاتها وصداقاتها وحكايات كثيرة
تـخـبـره عـنـهــا بـاسـتـفـاضـة صـريـحـة
ـا الطـمـئــنـانـهـا إلى ضـعف ذاكـرته ر
وتــلك الـصـعــوبـة الـتي يــواجـهـهـا في
الــربط بــ مــا جــرفــتــهــا مـن كــبـوات
متتالية إلى وحدة صعبة االختراق ما
أن توصـد بـاب شقـتـها ولـو في سـاعة
متـأخرة من الـليل قد تـفلح في مداراة
حــزنــهــا بــعض الــشيء إال أن نــظــرة
ـعـان مـحـدقـة تـمــكـنه من الـتــنـبه إلى 
دمع يراوغ كـبت االحتجـاب يظن إنها
أيضاً بحاجة إلى بعض احلبوب التي
حتـرص على مـواعـيد تـناوله لـها إلى
إفاقـة من غيبوبـة أو غيبـوبة من إفاقة
ـتـعديـة األربـع استـلـبت سنـواتـها ا

كـما يـسـتـنزف الـنـسـيـان ذاكرته أو...
أو مـاذا? ال ال... ال يـسـتطـيع مـواصـلة
ـتـخـبط كــتـلـعـثم مـثل ذلك الــتـفـكـيــر ا

نطقه أكثر.
 الـــــصــــداع يـــــضج فـي رأسه وأزيــــز
ـتـواصل يـكـاد يـقـذفه خـارج الـطـنـ ا
الـدنيـا من جديـد جرعـة من الويـسكي
وحدها كفيلة بهذا الهذيان يتلفت من
حـــوله ونــظــراتـه تــتــنـــقل بــ أرجــاء

الشقة:
(لكن أين خبأتُ الـزجاجة في آخر مرة
عـنهـا يرعد ثـقل لسـانه في غضب: أأأ

ي ن?).
 أخـــرجت ســيــارتــهـــا الــصــغــيــرة من
رأب وانـطـلقت مـسـرعـة للـبـحث عنه ا
مجدداً تطفر الدموع من عينيها وهي
قـود بـيـدين تـعتـريـهـما تـقـبض علـى ا
رعـــشـــة اخلـــوف عـــلـــيه والـــغـــيظ من
ستمـر ال يدع أمامها سبيالً ضياعه ا
ســوى إبـالغ الــشــرطـــة عن اخــتـــفــائه
وحالـته إن لم تعـثر علـيه في الشوارع
والـفــروع الـقـريـبــة عـسى أال تـتـراجع

رة أيـضـاً عن قرارهـا خشـية هـذه ا
ـســنـ مـرقت من إيـداعه في دار ا
أمــام احلــديــقــة الــعــامــة احملــاذيــة
للـعـمارة غـيـر منـتـبهـة إلى جـلوسه
في غــور ظـلـمــتـهــا الـشــفـيـفــة عـلى
ــصــاطـب في وجــوم كــمــا إحــدى ا
صــارت عــادته تــغــور نــظــراته في
صف مـن األشــــجـــــار الـــــعــــالـــــيــــة
ــتـراصــة أمـامه كــمـجــمـوعـة من وا
أنــاس يـــعـــرفـــهم مـن زمن بـــعـــيــد
تُستـبدل ومضات مالمـحهم بأخرى
أمـام نــاظــريـه بــ وهــلــة وأخـرى
يـتذكـر بـعضـاً منـهم دون تركـيز في
حتــــديــــد إسم كــــيـف وأين ومــــتى
الـتـقـاهـم أول أو آخـر مـرة يـخـشى
أن تـكــون من بـيـنــهم امـرأة تـفـردت
قسمات وجهها لديه في زمن مضى
ولم يعـد يـعـرفهـا هي األخـرى كـما
حصل في رحـلة الـقطار عـندما وقع
نـظـره علـى امـرأة لم تـنل الـغـضون
من ألـق عـــيـــنـــيـــهـــا أخـــذ يـــحــدق
أحـدهـمـا بـاآلخـر همّ أكـثـر من مـرة
أن يـقــتـرب مــنــهـا لــكــنه ظل رهـ
ــتــوجـســة من االقــتـراب شـكــوكه ا
والتـكلم مع أي غـريب عنـدما نزلت
في إحـــدى احملـــطـــات كـــاد يـــقـــفـــز
وراءها لكنه جمد في مكانه وكأنه
شلّ عن احلركـة تمـاماً راح يرقـبها
عـبــر الـنــافــذة حـتى عــاود الـقــطـار
سـرعـته نـحـو مـحـطـة أخـرى يلـعن
صـران على صد العـجز واخلـوف ا
نحهمـا القدر من حنو آخر ما قـد 
كن أن يستـمهل رحيله ال ذاكرته
ــبــعــثــرة فــحــسب مــا بــ األيــام ا
ا السنـوات متفاوتة والشهـور ور
ط واالنـكمـاش في سوح عـمره ال ا
يــفــطن إن كــانـت رؤيــتــهــا مــقــصـد
رحـلـته صوب شـمـال البالد بـعد أن
عــلم إنــهــا تــســكن إحــدى مـدنه أم
لسـبب آخر جعـله يغذ اخلـطو نحو
احملـــطـــة في إصـــرار وحـــيــويـــة لم
يــواتــيــاه مـنــذ أن عــلق فـي شــبـاك

النسيان.
                                       

ثلث االشوري الراضيه في ا
كمـا فعـلتم لـليهـود واالكراد والـشعوب

االخرى 
انها رسالة من  كاتب أشوري  

تـــدمع مــقـــلــتـــيه كــاالمـــطــار  لــتـــعــطــر
ـطـالــيب وحـقـوقه عـقــولـكـم لــتـحـقــيق ا
غـتـصـبة سـلـوبـةواراضـيه ا القـومـيـة ا

في ايــــــران وتـــــركـــــيــــــا وســـــوريـــــا
والعـــــراق 

لتستيقظ ضمائركم االنسانية 
تشتت  النقاذ شعب أشور  ا
في الدول الغربية من االنقراض

ومتاحفكم  تزينها اثاره اخلالدة.
لتحقيق العدالة البشرية 
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ـــيــة ودوره الـــبـــارز في احلـــرب الـــعـــا
االولى بـجـانب احلـلــفـاء ضـد  سـيـوف

انيةالفاشية  العثماني واال
مدافعا عن أراضيه وحرية الشعوب

وخـسـر عـبر مـسـيـرتـه الدمـويـة نـصف
شعبه 

واالن حــان الــوقـت لــفــتح مــدرجــاتــكم
ة  غلقة عن الوثائق القد ا

التي تطالب ضمائركم االنسانية
باالعتراف به كشعب أصيل  

في العراق احلديث 
 واالن بـــــــــــــــــــــدون ارض وال وطــن وال

مستقبل
مهـجـر كالـقـطـيع  ومطـالـبـ باحلـمـاية
الدولية في القرن الواحد والعشرين

تحدة  عجبا  يا أ  الشعوب ا
ألم  تسمعوا عن. شعب أشور اجلبار 
احفاد االمبراطورية االشورية العظيمة

التي حكمت  الشرق االوسط
عرفة للقرون الطويلة بالعلوم وا
وشعبها في القرن الثامن  عشر
ية االولى تشتت بعد احلرب العا

الى كافة الدول الغربية
وتــعـرض  لـلــحـروب الـقــتل والـتـهــجـيـر

واغتصاب اراضيه الواسعة
ــــتــــطـــرف من قــــبل حــــكــــام االسالم ا

السياسي
في تركيا وايران والدول العربية

انيا  حتت انظار  عصبة اال وا
وفرنسا واجنلترا وامريكا
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في ذِكْرِها

يَعزِفُ أَلْحانَ السَّهَر
وَرد هُنا 
شَجَرَة

نَظْرَتُها إلى الْعُال  
نَمْنَمَتِ الريحُ لَوْحَةً

مِنْ دُونِها 
هَيْهاتَ لِلسَّعادَةِ

أَنْ تَرسُمَ
قَطَراتٍ مِنَ  الْمَطَر

تَمَنَّيْتُ  لَوْ أَنَّني
عَرَفْتُها 

قَبْلَ نَفْسي 
كُل ما كانَ في الْكَونِ 
كُل ما يَراهُ النَّظَر
حَياتي ال مَحالَ
سَيُكْتَبُ لها الْعَدَم
لَوْ مُسحَتْ لِوَهْلَةٍ 

صُورَتُها
مِمَّا رَسَمَهُ الْقَدَر

كي يَسيحَ في حُضْنِها
مِثْلَ الْغََجر

التَّأْريخُ في شَغَفٍ
قَد أَشْعَلَ مِصْباحَهُ

تَمَنَّيتُ  لو أَنَّني
عَرَفْتُها 

قَبْلَ أَنْ يَكُونَ الْقَدَر
قَبْلَ نُورٍ قَد أَسْرَعَ
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هي الــتـجــسـيـد الــعـمـلـي لـلـســيـاسـة
ــتـبــعــة وحتـدث عن الــتــشـريــعـيــة ا
الفرق ب وجـود التشريع وفـاعليته
فـوجود الـتـشريع يـتـمـثل في صدوره
شكالً من السلطة التي تملك إصداره
على وفق أحـكـام الدسـتور ولـلقـواعد
واإلجـــراءات الــــتي وضـــعـــهـــا لـــسنّ
الـتـشـريع أمــا فـاعـلـيـة الـتـشـريع فال
تكون إال بـكفـالة التـغلغل االجـتماعي
ألحــكـامه في نــسـيج حــيـاة اجملــتـمع
وعالقاته. وينفـرد مجلس النواب في
مــصـر بــسـلــطـة الــتـشــريع; وذلك من
خالل اقــتــراح الــقــوانــ واقــرارهــا
ــان دور في وإصـــدارهــا كــمــا لـــلــبــر
تـعـديل الـدسـتـور. ومن مـهـامه ثـانـياً
ان متطرقاً االختصاص الرقابي للبر
ـــانـــيــة إلى أهـــداف الــرقـــابـــة الـــبــر
وآليات الـرقابة ومـنهجـها. وخصص
الــفـصل الــثــالث إلى "تــطـور احلــيـاة
ـــانــــيــــة فـي مــــصـــر (-1805 الــــبــــر
 ?"(2020وعـــرض الـــكــتـــاب تـــطــور
ـانية في مـصر منـذ عهد احلياة الـبر
مــحــمـد عــلى بــاشـا مــؤسس الــدولـة
احلـديـثـة 1805م مـرورًا بـالــتـجـربـة
ــانــيــة فـي عــهـد االنــتــخـابــيــة الــبــر
اخلـديـوي إســمـاعـيل  1866م حـتى
ثــــورة يــــولــــيــــو 1952م  ووصـــوال
لدستور  2014م وتعديالته  2019م
ـــان يــــتــــكـــون الـــذي أصــــبح الــــبــــر
ــقــتــضـاهــا من مــجــلــسي الــنـواب

والشيوخ.

مـقـعـد واحـد وهي تـختـلف مـن دولة
إلـى أخــــرى مــــوضـــــحــــاً أنَّ بــــعض
الـقــوانـ جتـيـز أن الــقـوائم الـتي لم
تــصل نـسـبــة الـتــصـويت فـيــهـا حلـدّ
الـقطع بـنـقل األصـوات الـتي حـصلت
عــلـيـهــا إلى قـائــمـة أخــرى من ضـمن
التـحالف الـذي تنـتمي إلـيه منـعاً من
تضييع األصوات. معرجاً على نوعي
االنتخابات النسبية: أولهما: القائمة
ـــغـــلـــقـــة حــــيث يـــقـــوم احلـــزب أو ا
التـحالف بـتحـديد تـسلـسل األعضاء
وهنـا يـحقّ للـناخب اخـتـيار الـقائـمة
أو الــتـيــار ولـكن ال يــحق له اخـتــيـار
فـتوحة األشخـاص أما في القـائمـة ا
فـــســـيــــخـــتـــار الــــنـــاخب احلـــزب أو
قـاعد. لء ا التـحـالف ومن سيـقـوم 
ؤلـف إلى أنَّ الـعديـد من كـمـا أشـار ا
الدول التي كنت تـعتمد عـلى التمثيل
الـنـســبي بـدأت بـالـتــحـول إلى نـظـام
االنـتـخــابـات اخملـتـلط الــذي يـتـبـنى
نـوع من نـظـام الـصـوت الـواحد عـلى
ــنــاطق ونــظــام الــتـمــثل مــســتــوى ا
سـتوى الوطني. وفي النسـبي على ا
ــوســـوم "مــا هــو الـــفــصل الـــثــاني ا
ـان?" شــرع بـاإلجـابـة بـأنه يـعـدّ الـبـر
أحـــد أركــان الــدول; فــهـــو الــســلــطــة
التشريعيـة مبيناً أنَّ من مهامه: أوالً
االختصاص الـتشريعي مـتطرقاً إلى
الـتـمـييـز بـ الـصـيـاغة الـتـشـريـعـية
والسياسة التشريعية ويأتي التمايز
بينهما في االطار النظري فالصياغة

الذين  يرونها سلطة قانونية.
ويبيّن أنَّ لالنـتخـابات مراحل مـنها:
اكــمــال الــسنّ الــقــانــوني وتــسـجــيل
ـعـلـومـات واحلـصـول عـلى الـورقة ا
االنــتــخــابــيــة وغــيــرهــا كـمــا أنَّ من
هـا عـامة خـصـائـصـها الـقـانـونـيـة: أنـَّ
ومــبــاشـرة وســرّيــة ومن صـفــاتــهـا:
ـعايـير الفـردية والـنـيابـية. وتـناول ا
االنــتـــخـــابــيـــة ومـــنــهـــا: أن تـــكــون
االنــتـخــابــات حـرَّة وعــادلــة ودوريـة
وضـمان االنـتـخاب الـسـرّي وحـريته

بدأ شخص واحد. وااللتزام 
ـــؤلف عــلـى عــدم وجــود كـــمــا نــوّه ا
نـصوص قـانـونيـة تـنص عـلى أفضل
األنظمة انتخابي إال أنَّ هناك معايير
يجب أن تتوفر منها: التمثيل العادل
ــســاواة بـ ــواطـنــ وا جلــمــيع ا
ــرأة وحــقــوق األقــلــيــات الــرجل وا
ــعــوقـ مــؤكـداً أنَّ نــظـام وحــقـوق ا
الــتــمـثــيل الــنـســبي يــعــدّ أحـد أكــثـر
األنظمـة االنتخابـية قدرة عـلى تمثيل
مـخــتـلف مــكـونـات اجملــتـمع. وأغـلب
أنــظـمــة الـتــمـثــيل الـنــسـبـي تـعــتـمـد
الدائرة الواحـدة وانتخاب الـقائمة ال
ـفاضلة األشخاص وبالـتالي تكون ا
بـــ بـــرامـج انـــتــــخـــابـــيــــة وخـــطط
وسيـاسات وليس عالقـات شخـصية
وفي معظم األنـظمة االنـتخابـية التي
تـعتـمـد على الـتـمثـيل الـنسـبي هـناك
نسبـة قطع وهي أقل نسـبة يجب أن
حتصل علـيها القـائمة لـتحصل على

استهـله بتـعريف االنـتخابـات كجراء
دستوري الخـتيار الـفرد أو مجـموعة
ــنـــصب مـــعــ مـــبــيـــنــاً أنَّ فـــكــرة
االنـتــخـابـات من األفـكــار اإلنـسـانـيـة
ــة الـــتي تـــســـاعــد عـــلى حلّ الـــقـــد
اخلالفات والنـزاعات; فالدول تـعتمد
عـــلـى االنـــتــــخـــابــــات كــــأســـاس من
أســاسـيــات دسـتــورهـا وتــشـريع من
ؤلف تشريـعاتها الـقانونـية ويرى ا
في طبيعـة االنتخابـات أنَّها حقّ لكلّ
ـهــا فـــرد أو كــمــا يــراهــا الـــبــعض أنـَّ
وظـيـفـة اجـتــمـاعـيـة خالفـاّ لـآلخـرين

السـيـاسيـة ودعـمهـا إلجـرائهـا فضالً
قـبـلة. ـرحـلـة ا ـان في ا عن حلّ الـبر
ـــتــخــصــصــ أن وال يـــخــفى عــلى ا
االنتخابات في العـراق تواجه الكثير
من الــتــحـديــات; أغــلـبــهــا ذات طـابع
ســـــــيـــــــاسـي فـــــــضالً عـن الـــــــفـــــــني
والــلــوجــســتي ويــرى مــراقــبــون أن
أغـــلب األطــــر الـــقـــانـــونـــيــــة لـــعـــمل
االنـتــخـابـات مـثـيــرة لـلـجـدل أو غـيـر
مـكـتـمـلة أو غـيـر واضـحـة. وحتـقـيـقاً
لـلــمـنـفـعــة نـضع بـ أيــديـكم عـرضـاً
انية لكتاب "الوعي باالنتخابات البر
ـستـشـار الـدكـتور (مـصر   "(2020ا

خالد محمد القاضي.
ـؤلف الــدكـتـور الـقـاضي في إذ أكـد ا
مـقــدّمـته أنه تـتــواصل من خالل هـذا
الـكـتـاب رسـالـة الـوعي بـالـقانـون في
واحــدة من أرحب مــحـاريــبـهــا وهـو
ـاني مـعًـا الـوعي االنـتـخــابي والـبـر
ـفـاهـيم فـيـعـرض في الــفـصل األول ا
ـانـيـة; إذا الـعـامـة لالنـتـخـابـات الـبـر

ـادة شـكّـلت االنــتـخـابـات ومـازالت ا
ــقـاالت األكــثــر جــذبــاً لـلــكــثــيــر من ا
والدراسـات والبـحوث والكـتب وعلى
مــدار عـقــود وغــدا إبـراز أهــمــيـتــهـا
ـقـراطـيـة مـحط كـأحـد مـقــومـات الـد
اهتمـام الكثـيرين األمر الـذي يتطلب
ــشــاركــة فــيــهــا الــوعي بــأهــمــيــة ا
كــخــطـوة مــهــمـة فـي مـســار حتــقـيق
نـشـود وتأتي الـتغـيـير الـسـيـاسي ا
ـانـيـة حتـديـداً في االنـتـخـابــات الـبـر

مقدّمة هذه االنتخابات.
ـانـية فـالعـراق يـنتـظـر انـتخـابـات بر
مــبـــكــرة وكــمــا أعــلن عــنــهــا رئــيس
الوزراء الـعراقي مـصطـفى الكـاظمي
زمع إجرائـها  في السادس فإنَّ من ا
من حــزيـران/يــونــيـو  ?2021ورافق
اإلعالن عنها مـوجة من التـصريحات
من أطــرف عـديـدة مـطــالـبـة بــعـضـهـا
ـوعـد بــانـتـخــابـات أبـكــر وتـقــريب ا
وفـي كلّ األحـــوال لن تــــكـــون هـــنـــاك
انــتــخــابــات دون مــشــاركــة األحـزاب

بغداد

Íd  VM¹“

غالف الكتاب

ؤتـمر الـصحفي لـرئيس الـوزراء السيـد مصطـفى الكـاظمي ومعه شاهـدت قبل يـوم ا
الـية والـعمل والشـؤون االجتمـاعية وحتـدث أمام عدد من وزراء الـداخليـة والتخـطيط وا
الـصـحفـي  واعـتـقد انـهم تلـقوا أوامـر بـاجللـوس فقط  وال يـحق لـهم توجـيه أي سؤال
ؤتـمر لرئـيس الـوزراء حتى ال يـتعـرض لإلحراج أمـام الشـعب الـعراقي وال سـيمـا أن ا
منقول على الـهواء مباشـرة وتمنيت حلظـتها موجـود أنا مع الصحفـي لضربت عرض

احلائط توجيهات  مكتبه االعالمي وأقف  أمامه وأرد على كالمه وأقول له 
ـثل لـلـشـعب  الـعراقـي وليس يـاسـيادة رئـيس الـوزراء انت ذهـبت الى تـركـيـا بـصـفـة 
صديق الوردغان حـتى يعدل " يـاخة القـميص " ومنـذ متى اصبح صـديقك اردوغان لم
تـوضح هـذه الـنـقـطة هل كـنت مـعه في مـدرسـة واحـدة في اإلعـداديـة أو اجلـامـعـة حتى
أل . والشي اآلخـر يا سـيادة الـرئيس تكـون بيـنكم هـكـذا عالقة ويـهتم بـهنـدامك أمـام ا
أود أن أقـول لك أن مـا حتـدثت به انت ومن مـعك من الـوزراء لم يـقـتـنع به حـتى الـطـفل
في الروضة وال حتى سـعدية بائعـة القيمر الـتي قالت لي في اليوم الثـاني عندما ذهبت
اشتري منهـا " معقولة الكاظمي مقتنع  بكالمه " سوالفه ذكرتني  بچدي عندما يرغمنا
ؤتمـر الصحفي عـلى النوم ويـحكي لنا قـصص  السعـلوة والطنـطل ! فعال ماقـاله في ا
اليقتنع   به الصغير  وال الكبير وال الغني وال الفقير وقد اقتنع به مكتبه االعالمي فقط
أنـا مع رئـيس الـوزراء بكـل خطـوة إلصالح مـنـظومـة االقـتـصـاد التي أسـست مـنـذ عام
٢٠٠٣ عـلى مـبدأ الـسـرقـة والـفـسـاد وتـقسـيم األمـوال بـ األحـزاب واعـتـرف بـجـيوش
ال وانخـفاض أسعـار النفط ـوظف الـعاطلـ عن العمل في دوائـرهم واعتـرف بقلـة ا ا
لـكن رئـيس الـوزراء اغـمض عـيـنه عن فـسـاد الـدولـة واألحـزاب والـنـواب وأنـهم الـسـبب

الرئيسي في دمار العراق 
وظـفـ يدفـعون مـبـلغ ال يقل عن خـمـسمـئة الف يـا سيـادة رئـيس الوزراء الـكـثيـر من ا
ولدة األهلية فاذا دينار بدل أيـجار باإلضافة الى مئة الف ديـنار يدفعها الى صـاحب ا
كان راتـبه ملـيون ديـنار وانت تأتـي تستـقطع مـنه فكـيف يعـيش وماذا يـأكل هو وعـائلته
واد الغذائـية واختفاء احلصـة التموينيـة  منذ  سنوات وماذا عن بعد ارتفاع  أسـعار ا
اليـة يقول العـاطلـ عن العمل ألم تـفكر فـي وضعهم والـكارثة الـكبـرى تصريح وزيـر ا
لك سـيـارة وجـوابي له لكن ـواطن الـفـقيـر ال يـتأثـر بـرفع أسـعار الـبـنزيـن النه ال  أن ا
ـواطن الفـقـير سـوف يسـتقل الـبـاص األهلي في تـنقـله وبالـتـأكيـد سعـر األجرة تـرتفع ا
واد الـغذائـية . عـذرا يا الرتـفاع سـعر الـبنـزين وايضـا الفـقيـر يتـأثر بـارتفـاع أسعـار ا

الية وعلى قول ملك احلبشة النجاشي " حجتكم ضعيفة "  وزير ا
ولـو اقـنع نـفسـي وأصبح من مـؤيـدي الـكاظـمي  وأدافع عن خـطـواته االقـتصـاديـة التي
ــواد الـغـذائــيـة  وجــعـلت الــشـعـب الـعـراقـي يـضــرب أخـمـاس رفــعت سـعــر الـدوالر وا
بـأسداس سأجـد أن هذه اإلجراءات  حتتـاج خلطوات  حـاسمة  لـنجاحهـا منهـا مراقبة
السـوق ومـحاسـبـة الـتاجـر في حـالـة رفع األسعـار وايـصـال احلصـة الـتمـويـنـية كـامـلة
للـمـواطن فـهل انت قادر عـلى ذلك اجلـواب  كال ولـدينـا عـشرات األدلـة الـتي تـثبت ذلك
ال الـعام ولـو انت فـعال حريص عـلى الـشعب والـطبـقة الـفـقيـرة بالـذات ومـؤتمن عـلى ا
كـمـا تــقـول فـتــسـتـطــيع أن تـزج في الــسـجن مــئـات الـســراق والـفـاســدين من الـطــبـقـة
الـسـياسـية ومـلـفات فـسادهم مـوجـودة في هيـئة الـنـزاهة ال حتـتـاج الى روحه للـقاضي
بالغ التي سرقت من فكل شي مثبت وبـاألدلة من تزوير وسرقة لـلمال العام . واعتـقد ا
هؤالء جتعل من العراق في وضع اقتصادي مريح لو تمت إعادتها الى خزينة الدولة 
يـانة عدل اليـاخة فاجعلـنا نصدق كالمك سأصدق  ان أوردغان صـديق لك ومن باب ا
ؤتـمر الـصحـفي وأن خطـتك االقتـصاديـة الغـير مـدروسة  سـتنـجح بعـد سنة وأن في ا
كــان قــلـبـي ويــاخـة قــمــيــصي في وضـع قـلـق من هــذه اخلــطـة
االقــتــصــاديــة واخـشـى في زيــارتك الــقـادمــة لــتــركــيــا يــقـوم
كـوى النهـا حتتاج " اردوغان بنـزع ستـرتك وإرسالـها الى ا
گـوي  " وقد  تـبـرر فعـلته بـأنه اعـچب بهـا وأراد وضعـها في

متحف كمال اتاتورك كعربون لصداقتكم األبدية
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تـسـيـطــر عـلى أفـكـارنـا  أمـنـيــات كـثـيـرة في بـدايـة كل عـام جــديـد .ونـعـقـد الـعـزم عـلى
حتقـيقهـا. لكن الذي يـحدث خالفـا للمـتوقع . فتـنكشـف أن طموحـاتنا وأمـنياتـنا أخذت
تـسارعـة. والـتي التسـمح حتى ـتطـلـبات احلـياة الـيـوميـة ا ـد اجلارف.  تـتراجـع إمام ا
بـالتـقاط األنـفاس. فـنجـد أنفـسنـا نرحل أمـنيـاتنـا إلى العـام القـادم. وهكـذا نطـوي سنة

أخرى من حياتنا مليئة باإلحزان واآلهات واآلالم.
نـتهـية . الـتي رحلت عنـا ملـملـة أوراقها فـقدنـا أحبـة كرماء أعـزاء علـينـا خالل السـنة ا
وماسيهـا. دماء تسفك وتـسيل انهارا. وأرواح تزهق وأشالء تـتطاير .وعـويل هنا وبكاء
هـنـاك ونحـيب هـنـا ودمـوع حرقـت األجفـان. وأطـفـال تـيتم ونـسـاء تـرمل وأخـرى تـثكل.
ودوي تـفـجيـرات وكـوا صوت .وانـفالت امـني خـطـير .وإثـارة نـعرات طـائـفـية مـحـرقة
مهلكـة جتر اجلميع الى نار تسعر التبقي والتذر. وفساد وسلب ونهب وضياع وخراب
ودمار اهلك احلرث والـنسل. وصراعات وتناحرات ومهاترات سـياسية طائفية وعرقية.
وتـدخالت إقلـيميـة ودوليـة.  يقابـله صمت حـكومي او أقـوال بال أفعـال ووعود لم حتقق

شيئ للناس?
هكـذا رحلت عـنا سـنة  2020بـعد ان عـصف بالـبشـريـة بشـكل لم نشـهد له مـثيال في
عـاصـرة. اذ لم تكـتف اجلائـحـة " كورونـا" بضـرب اقتـصـاديات الـعالم ووقف حـيـاتنـا ا
الي .بل تنـقل البضـائع واألموال والـبشـر متسـببـة بانـهيـار األنظمـة الصـحيـة ووفاة ا
قـامت بـتـمـزيق الـنـسيـج االجتـمـاعي .حـيـنـمـا فـرضت عـلى الـبـشـر عـزلـة تـامـة وأطلـقت
مصطلح( التـباعد االجتماعي) كسلوك واجب في حياتنـا االجتماعية في محاولة يائسة
لوقف انتشار اجلـائحة. أحالمنا تدوي شيـئا فشيئا . سـنوات عمرنا متسـارعة تطالبنا
ولـو بـبـصـمـة. لـكن أمـام غـول األزمـات وضـجـيج الـتـسـويف الشـيء أمـامـنـا غـيـر صور
فـترشـة الطـرقات من اجل سـد رمق أطفـالهـا . أطفال تالحقـنا. كـنظـرات تلك األرمـلة ا
ارة  مـنذ اول ـرور يسـتجـدون ا يفـترشـون األرصفـة و تقـاطعـات الشـوارع وإشارات ا
سـاعـات الـصـبـاح الى سـاعـات مـتـأخـرة مـن الـلـيل مـتـحـمـلـ بـرودة الـشـتـاء الـقـارص
وحـرارة الـصــيف الالهب لــلـحـصــول عـلى بـعـض االمـوال الـتي تــسـد رمـقــهم. شـبـاب
ياه لـبيعها. عوائل تعتاش على مكبات ـناديل الورقية ولعب األطفال وقناني ا يحملون ا
الـنـفــايـات وتـسـكن حتت اجلـسـور وبــ الـقـبـور . وصـهـيل الـتـلــفـاز يـنـعي لـنـا شـهـداء
وتى بجائحة كورونا كل يوم. بعد ان االنتفاضة الـتشرينية والكفاءات العلمـية وأعداد ا
ـضي  عام وفـيه رأينـا ماسي  الـعراقـي قـائمـة دائمة. رحـلت اخليـرات عن بالدنا.!! 
ضي عـام وفيه ارتفعت أصوات الـنفاق يبغـون الفتنة وليس لها من دون الـله كاشفة. 
وتـزييف احلـقائـق وتضـلل اإلفهـام وتفـتري الـكذب وتـنشـر الـفتـنة. يـنتـهي عام من عـمر
هذه الدنـيا ويبدأ عام أخـر كما مضى من أعـوام تداعت وما زال الوطن في زمن الوهم
. قد تـداعت عـلـيه دول الـغـرب االسـتـعـمـاري والدول اإلقـلـيـمـيـة كـمـا تـداعى األكـلة الى
قـصعتـها وكل يريـد حصته دينـا اوماال او عرضـا أو دما.مضى عـام تعلـمنا فيه ان من
اعـتـز بـغـيـرالـله ذل. ومن أرضى الـنـاس بـسـخط الـله سـخط  الـله عـلـيه  واسـخط عـلـيه
الناس. ذل قوم بعـد عز وخمدت نار بريـقهم حينمـا نشدوا العزة في غيـر موطنها. ولله
. عــام مـضى وأخـر جـديــد ظـهـرت فـيه انــهـيـار الـدولـة في الـعــزة ولـرسـوله ولـلــمـؤمـنـ
االقتصاد وتـراكم للديـون وتذمر من الـعاطلـ عن العمل و فـرض ضرائب وارتفاع في
األسعار وتدني بـسعر صرف العـملة الوطنـية وانعدام اخلدمـات. وتكالب األحزاب على
االنـتـخــابـات. بـرامـجـهم ومــطـالـبـهم التـتـجــاوز حـدود شـهـواتـهم وأغــراضـهم الـدنـيـئـة.
ــصــائب واحملـن لــتــحـــقــيق أهــدافـــهم الــقــذرة يــســـتــثــمـــرون ا
ومساعـيهم اخلبيثة!! اللـهم اجعل عامنا اجلديد  2021مليئا
بـالـتـفاؤل وحب اخلـيـر .ومـليـئـا باألفـراح والـسـعادة الـدائـمة.
وبـــعـــيـــدا عن الـــهـــمـــوم واإلحـــزان. وان يـــعم األمـن واألمــان

والسالم أوطاننا. وكل عام وانتم بألف خير..
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كلفة بها همة ا ما الذي يجري في حـوض خليج الرعب (اخلليج العربي سابقاً) ? وما ا
ـاذا حـمـلت مـعـهـا 156 ـشـاكـل و ـلــتـهـبـة بـا حــامـلـة الـطـائـرات الـنــوويـة في سـواحـله ا
وجودة اصالً في صاروخاً من طراز تـوما هوك ? هل جاءت لتعزز قوة شقيقتها نيمتز ا
نـطـقـة ?. وما سـبب تـدفق هـذه األعـداد الهـائـلـة من الغـواصـات الـزرقاء واحلـمـراء عـبر ا
ـرور الـعلـني لـلـغواصـة اإلسـرائيـلـيـة في قنـاة الـسـويس يوم أمس ضـيق ? وهل جـاء ا ا
اذا بعـثوا فرقـاطاتهم كـلها اذا اصطـفت كلهـا اآلن ? و األول جملـرد االستعـراض ?. ثم 
دفـعـة واحـدة  ?.هل يـسـعى (ترامـب) خللط األوراق وإثـارة الـزوابع قـبـيل مـوعـد مـغادرته
شهـد الذي نراه أمام أعـيننا البـيت األبيض ?. فهـو غير مقـتنع أبدا بنـتائج االنتخـابات. ا
هذه األيـام يعـيدنـا إلى زمن احلشـود احلربـية الـتي ازدحمت بـها مـياه خـليج الـرعب عام

 .2003وبالتالي فأن احلرب ال محالة قادمة ولكن ضد من ?.
تـزدحم األفـكــار في ذهـني فــأجـد نـفــسي مـحـلــقـا في فـضــاءات أفالم األكـشن وحـروب
ثيرة ويأخذني اخليال الى احتماالت قيام (ترامب) الروبوتات والغزوات االستعراضية ا
دنـي وبـذريعـة التـصدي بـإنزال جـيوشه الى الـشـوارع االمريـكيـة بذريـعة الـدفـاع عن ا
لغارات قادمة من مـكان مجهول. ولكن مـا عالقة هذه الكوابيس بـاالساطيل احلربية التي

نطقة ?. جتوب ا
ـنع ـقـراطـية ويـخـطط  أغـلب الـظن أن (تـرامب) يـعـد الـعـدة النـقالب عـسـكـري ضـد الـد
سـتبعـد ان يقوم بـاختـطاف خصـمه اللدود وصول (بـايدن) الى سـدة احلكم ومن غيـر ا
لـيـشـيـات التي ا يـعـلن األحـكـام العـرفـيـة مـسـتعـيـنـا بـا (بايـدن) ورفـيـقـته (هاريـس) ور

يقودها بنفسه.
اذا ارسل أساطيله كلها الى مياهنا اإلقليمية ?. لكننا نرجع ونقول: 

اجلواب : ال ادري وال أعلم وال أحـد يعلم بـالسيـناريو الـذي يحمله
ا ا يخطط له و (ترامب) في ذهنه وال قـدرة لنا على التـكهن 
سـتؤول إلـيه األمور. لـكنـنا نـكاد جنـزم ان األوضاع اخلـليـجية

متوترة جداً جداً جداً وال تبشر بخير.
والله أعلم.
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ي رئيس نادي رجال االعمال في العراق يلقي االكاد
في الـــســاعـــة اخلــامـــســة من مـــســاء الـــيــوم الـــســبت
مـحـاضـرة عن الـبـصـرة عـاصمـة الـعـراق االقـتـصـادية

وذلك في نادي الصيد العراقي.
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عدنان بعيداً عن الشاشة

شـيء جميل  حتى االحالم في بزوغ الفجر
 تــكـون مــخــتـلــفــة بـجــمـالــهــا واعـتــقـد ان
ــكن . مــؤمن جــدا بـان الراد حتــقــيــقـهــا 
لــقـضـاء الـله   امــا اخلـوف واحلـزن بـهـذا

اخلصوص فال قدرة الحد على صدهما.
{ هل تتمنى موت احدما بالكورونا او بغيرها ?
ـوت اال العداء العـراق ومنهم - ال اتـمنى ا
من يـعيـش على سـدة احلكم  لـيأكل حلـمنا

ويشرب دمنا.
اذا تعرف مناعة القطيع ?  }

- الشيء اســـمه مـــنـــاعـــة الــقـــطـــيع فـــهــو
مـصـطـلح اطـلـقـته احلـكـومـات الـتي ارادت
جتـربة االمـر على شعـوبهـا ومدى حتمـلها
واخــرى لـم تــســتــطع الــســيــطــرة عــلــيــهم

سؤولية . فاطلقته من باب تنصلها من ا
{ أفضل بلد تعامل مع اجلائحة ?

- االردن ... بـعـلم وشجـاعة  مع الـوباءرغم
قـلـة مـوارده وصـعوبـة وضـعه االقـتـصادي
فكانت جتربة رائدة على مستوى العالم .

{ هل اختبرت شجاعتك في عهد الكورونا ?
- اليـوجـد عراقي لم يـختـبـر شجـاعته بـعد
مــارأى من الم مـطــعم بـاخلــوف واحلـسـرة
عـلى مـاخسـر وماذهب  مـثل مـضي العـمر

بالطائل .
 { هل صرت تدون يومياتك ?

- ال بل اجتــهت الـى لـلــكــتـابــة والــتــوثـيق
لــشــعب ذاكــرته كــالــسـمــكــة . فــقــد اصـبح
يـنـسى قـاتـلي بـلـده .انـا عـازم عـلى تـدوين
ـهـمـة عـلى مـدى 17 عـامـا بــعض احلـقب ا

حتت مسمى لكتاب يعلن في حينه .
{ من بكيته اكثر من ضحايا اجلائحة ?

- بــكــيت حتـت الــهــواء  كـثــيــرا حــتى
اليـــظن الـــبـــعض انـــني ابـــحث عن
الـشهـرة . لقد اسـتجـمعت قواي
رحوم عـند قراءة خبـر وفاة ا
احــمــد راضي ورغم وفـاته
قــــبل يـــوم مـن قـــرائـــتي
لـلخـبر  لكـني شعرت
إنـه تـــوفي لـــلـــتــو .
وحتى ح اجبت
عـــــــلى ســـــــؤالك
حتــــريــــريـــا –
وفــق مـــــــــــــــا
– اردت 
انــــهــــمـــرت

دموعي !
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الـتــشـكـيـلي الــعـراقي افـتـتـح مـعـرضهُ األول في أروقـة
دينـة احللة وتضمن  45لوحة ـراكز التجـارية  احد ا
تنـوعت مـا بـ  الرصـاص والـفـحم واألقالم اخلشـبـية

والباستيل والطباشير والزيت واالكريليك.
 ULOKÞ Í“Uſ
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fOMOſ
إيربالي ألكـبر عـدد من األسابـيع وطرح
بــريـنس األغــنــيـة ضــمن ألـبــومه (الـتــيـر
ايـــكــو) والـــذي إحـــتــفـل من خالله بـ10
ــسـيــرة الــفــنــيــة وإحــتــلت أعــوام مـن ا
ـركـز األول في قـائـمة بـيـلـبورد األغـنـية ا
تـروبـيـكــال إيـربالي في الـفـتـرة بـ 28

آذار و17 تشرين األول عام 2020. 
ـــوع الــــفن (أرقـــام وقــــال رويس وفــــقـــا 
غــيــنــيـس هي جــزء من حــيــاة اجلــمــيع
وحـيـاتـي أيـضـاً. أتـذكـر كــيف أنـني كـنت
ا كـان يحويه أهتم للـغاية في صـغري 
الكتاب كل عام.. وكفنـان لم أتخيل مطلقاً
حصولي عـلى جائزة لـتحطـيم أحد أرقام

غينيس القياسية).
وأضـاف: (حتقـيق هـذا اإلجنـاز يـحـفزني
أكـثـر إنــهـا طـريـقـة لـالسـتـمـرار في جـلب
الفـخر جلـمهوريـة الدومـينـيكـان وجميع
تـضحـيـات والـدي).وكان الـرقم الـقـياسي
ـسـجل بـإسم أغـنـيـة (دون الـسـابق هـو ا
اومر) لدانز في عام 2010 ومناصفة مع
مخـلد أشـهـر أغنـية لـفرقـة أفنـتورا الـعام

اضي. ا

{ لندن  –وكاالت - دخل النـجم برينس
رويس مـــوســــوعـــة غــــيـــنـــيـس لألرقـــام
Carita de" القياسية.بعد تصدر أغنيته
Inocente قـائــمـة بـيــلـبـورد تــروبـيـكـال

يالد شخـص وذلك إحتـفـاالً بعـيـد ا
الـــذي يــأتي هــذه الـــســنــة بــظــروف
صــعـبــة عـلى الــعــديـد من الــعـائالت
بــحــسب مــا قــالت.ونــشـرت
عبر صفحتها اخلاصة على
موقع الـتواصل اإلجـتماعي
صـــورة أعــلـــنت فـــيـــهــا عن
خـطـوتـهــا اإلنـسـانـيـة هـذه
وطــــلــــبـت من األشــــخــــاص

التواصل معها.
وكــــــــانـت شــــــــاركـت كــــــــيم
ـتابـعـ أجـواء زينـة عـيد ا
يالد في منزلها وعرضت ا
صـورتـ تـرصـدان أشـجـار
ـــــيالد اخلـــــاصــــة عــــيـــــد ا
بــأطــفــالــهــا بــاإلضـافــة إلى
غـرفــة نـومـهم فـي قـصـرهـا
ـا نــقــلـتـه صـحــيــفـة وفــقــا 

(ديلي ميل) البريطانية.
ونشرت كيم كارداشيان(40
عاماً) مـجموعـة من الصور
لزيـنة مـنزلـها عـبر خـاصية

{ كـالـيــفـورنـيـا  –وكـاالت - أعـلـنت
جنم تلفزيون الواقع كيم كارداشيان
ـــــهـــــا  $500 لـ 1000 اجلــديــدة وأن أقــدم أعــمــاالً جــديـدةعـن تـــــقــــــد

حــتـى أنــهي هــذه الــســنــة بــأعــمــال
بأغاني جديدة... اشتقت غني).

ـصريـة جنالء بدر ـمثـلة ا تعـاقدت ا
على فيلم سينـمائي هما (ليلة
الـعيـد) و(احملـكـمـة).فيـلم (لـيـلة
الـعـيـد) تـألـيف أحـمـد عـبدالـله
وإخــراج ســامح عـبــدالــعــزيـز
وبــطـــولــة يــســرا ســمــيــحــة
أيــوب ريـهــام عـبــدالـعــفـور
سـيـد رجب يــسـرا الـلـوزي
هنادي مهنى محمد لطفي
نهى صـالح مايـان السـيد
عـــارفــــــة عـــبــد الـــرســول
ـمــثــلـ وعــدد آخـر مـن ا
وينـاقش الـفيـلم مـوضوع
الـقــهـر الـذي تــتـعـرض له
ـرأة فـي احلـيــاة بـوجه ا

عام.

يـجـد الـنـاس فـيك طــاقـة وسـحـر ال يـقـاوم الـيـوم. يـوم
السعد االربعاء.

qL(«

عـاطفيـا هنـالك بعض الغـيوم الداكـنة ال تقـلق ستذهب
قريبا . رقم احلظ.9.
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اسـتـغل إعــجـاب احملـيـطـ بك و بـرهن وجـهـة نـظـرك
. .يوم السعد االثن

—u¦ «

تــروّى قـلــيالً  خـفف مـن سـرعـتـك. حـاول أن تـراجع
خططك.رقم احلظ 5.
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 تملك الـكثير من الطاقـة اآلسرة . ال تصرف انتباهك
بسهولة عن األمور احمليطة بك.
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أنت فـي مــزاج مالئـم لــعـــمل شـــاقّ جــداً لن تـــعــرف
الكسل. 
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 هـذا الــيـوم مـنــاسب لألسـرار ,أمــعن الـنــظـر في كل
التفاصيل .يوم السعد السبت.

ÊUÞd «

كن مطمـئناً بأنّ جهـودك لن تذهب سدى  و ستقطف
قريباً ثمار أعمالك .

Íb'«

فاجأة لصديق اليوم هو الـذي كنت تنتظره للتـخطيط 
 . أو لعمل إحسان سراً

bÝô«

عش لنفـسك قليالً. اآلن ليس الـوقت لالنهماك  رحلة
قصيرة حل للتوتر.

Ë«b «

عـلى صـعيـد الـعـمل جتد األمـور تـتـوافق مع رأيك لذا
بادر الى تطبيقه.
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 فـاوض بـدبـلــومـاسـيـة حــتى حتـصل عــلى مـا تـريـده
بالضبط  رقم احلظ 8.
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ضع الـــكــلـــمـــات في مـــكــانـــهــا
ــنــاسب مع احلـل الــصــحــيح ا

طلوبة: لتكتشف الكلمة ا
©WOÐdŽ WÐdD ®

ســوالف -مــداهــمــة -اطــوار -
تبـوك -حسـام -أزيـز -حجم -
مشـاعر -بـانـكوك -الـيم -كر

-جـودو -هـيل -مــربع -كـفـا -
هل -وصيف.

ــاضي في الــتــدريـسي الــعــراقي حــاضــر اخلـمــيس ا
صرفية بكلية الية وا النـدوة التي نظمها قسم العلوم ا
ـعـنـونـة (آلـيـة االدارة واالقـتــصـاد في جـامـعـة بـابـل وا

تسعير النفط العراقي في االسواق الدولية).

الكـاتب الـعـراقي صـدرت له في اربيل الـطـبـعة الـثـانـية
ـعـنـون(بصـراحـة -حـوارات حول الـقـضـية من كتـابه ا

وهي طبعة منقحة ومزيدة. الكردية)

ـمثل سـلـوم حداد لـلـبدء مـثل الـسوري يـسـتعـد مع ا ا
بـتـصـويـر مـسـلـسل (الـعـربـجي) وهـو عـمل مـن الـبـيـئة
إخراج تامر إسحاق والنص لعثمان جحى. الشامية 

التدريسي في كلية االداب  –قسم
االعالم بـجـامـعة صـالح الدين في
ـرتـبة أربيـل نال تـرقـيـته الـعـلـمـيـة 
االسـتـاذية.وتـلـقى تـهـاني االوساط

العلمية واالعالمية.

ÊU³Fý 5 («b³Ž

ه بـوسـام التـسامح فـكـر والبـاحث العـراقي  تـكر ا
والسالم الـدولي وهو تكر لـلنخب العـربية التي امنت
بــنـــشــر الـــسالم والـــتــســـامح والـــنــهج الـــســلـــمي في
االعـتــراض.وتـلـقى الـتــهـاني من االوسـاط الــسـيـاسـيـة

ية. واالكاد

مايا دياب

ـعهد الذي إلى بيت أستـاذها في ا
رحب بها بـدوره وقضت اللـيلة في
منزله بـرفقة زوجته قـبل أن يتمكن
في الـيوم الـثـاني من احلـصول
على إذن خاص لـها لإلقامة في
سكن الطالبات أثناء مشاركتها

سرحية. في ا
وكــانـت قــد صــرحت الـــراحــلــة
أنـــهــــا (لم تـــكـن جتـــني ســـوى
مـــبـــلـــغـــا زهـــيـــدا لـــتـــغـــطـــيــة
إحتـياجـتهـا الشخـصيـة وأنها
كــــانت تــــأكل اخلـــبــــر واجلـــ
وعـــــلى الـــــرغم مـن ذلك كـــــانت
سـعـيـدة ألنـهــا تـمـكـنت من بـدأ
خــطــواتــهـا فـي الــطـريـق الـذي

اختارته).
وتـزوجت الـفـنـانـة الـراحـلـة من
الـكـاتب لـويس جـريس وكـانت
قد اشطرتت عـليه عدم اإلجناب
من أجل الـتـفـرغ لـلـفن وهـو ما

صـفـعـة في حـيــاتـهـا من شـقـيـقـهـا
نـزل لـتـبقى بال الـذي طـردها مـن ا
مـأوى في الـشـارع.واجتـهت سـنـاء

ندمت عليه الحقًا.
طـــوال حـــيـــاتــهـــا لم
تــتـمـكن الــراحـلـة من
االجـــــــتــــــــمــــــــاع مع
عائلتها حتى عندما
ـنيـة كانت وافـتهـا ا
وصيتـها أن حتضر
عــائــلـــتــهــا مــراسم
الـــــدفن وهـــــو مــــا
حاول فـعله زوجـها
بـعـد أن نـشـر خـبـر
الـــــــوفـــــــاة وقـــــــام
بتـأجيل الدفن لـ 3
أيـــام عـــلى آمل أن
يــــتــــمــــكـــنــــوا من
الــــــقــــــدوم لــــــدفن
ابنـتهم  إال أنه لم
يـــــحــــضـــــر أحــــد
ودفـــــــنـت من دون
أن تـتم وصـيـتـها.
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حــتى االن يـعــتـقــد ان مـايــقـولـه سـيــنـشـر
مـبـاشـرة  ذلك النه مـعتـاد عـلى الـتواصل
مـع الناس فـي احلصـاد ونشـرات االخبار.
كـان قد بلغ الـصفحة 171 مـن كتاب (كارل
غـوسـتـاف  يـونغ) عـلم الـنـفس الـتـحـلـيلي
والـذي عدد صـفحاته 252 صـفحـة .. قطع
ـيزان الـقـراءة ليـتم حـوارنـا معه . بـرجه ا
مـحب لبغداد النه مولود فيها  في العاشر
مـن تـشـرين االول(جتــاوز عـمـري  في عـام
..آه من 2020 الـعـقد الـثالـث وبضع سـن

االيام االيام آه لم تعط من يهوى مناه).
يـحب ركوب اخلـيل والتـآلف مع احلـيوانا
ـتــوحش مـنــهـا .. ت االلــيـفــة وتـرويـض ا
كــذاك الـســفــر الى االمـاكـن الـســاحـلــيـة ..
كـتظـة  يتـمنى الـعيش في ـدن ا اليـحب ا
مــزرعـة مــحـاطـة بــالـورد من ثـالث جـهـات
والــرابـــعــة مــفــتـــوحــة لــلـــريح كــأشــجــار

الياسم والشبوي آه إنها الكولونيا ..
 حــديث عــهـد بــاالعالم  دخل الــوسط عـام
2004 بــصـفـة مـسـاعــد مـصـور في احـدى
احملـطـات االرضـيـة   بعـد اشـهـر مـعدودة
عـمل مـراسال  ثم مقـدمـا للـبـرامج وبعـدها
مـذيـعا لـالخبـار الـسيـاسـية  الـتي مـايزال
يــتـــلــوهــا عـــلى حــضــراتـــكم  من شــاشــة

- االغــاني الــتي اســمـعــهــا لن تـســتــطـيع
كـورونـا وال اخواتـها ان جتـعلـني اكرهـها
فــمن  يـشـجــيـني غـيـر ام كــلـثـوم وجنـاة 

وناظم ثم كاظم ?
{ هل تخشى صباحات الـ(فيسبوك) ?

- الخــوف من الـصـبـاح ومـا يـأتي به فـكل
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طربـة اللـبنانـية مـايا دياب كشـفت ا
عن إسم أغـنـيـتـها اجلـديـدة بـفـيـديو
نشـرته عبـر صفـحتـها اخلـاصة على
موقـع التـواصل اإلجـتمـاعي ظـهرت
فــيه من دخل اســتــديـو الــتــســجـيل.
وعـلّـقـت عـلى الـفـيــديـو بـالـقـول(كـان
مــفـــروض يـــكـــون اعالن لـــغـــنــيـــتي
اجلـديــدة صـار فـيـلـم هـنـدي طـويل..

دوب قريبًا في األسواق).
وكــانت ديــاب قـد روجت ألغــنــيـتــهـا
اجلــديــدة من خالل مــقــطـع فــيــديـو
قــــالت فـــيـه: (من بـــعــــد وقت طـــويل
وفتـرة صـعبـة ب كـورونـا وانفـجار
بـيــروت ووضـعـنـا الـعــام كـان كـتـيـر
صـعب عـلي إني غـني بـهـذه الـفـترة
بس رجـعت جـبـرت حـالي إني إرجع
حط حـالي بـجـو من الـفـرح وجو من
الــشــغل ألرجع أعــطي من أغــنــيـاتي
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وت عن عمر ناهز الـ  85عاماً األديب السوري غيبه ا
بـعـد رحـلــة ثـريـة في الـعـمل األدبي والـثـقـافي وبـشـكل

سرح الشعري. خاص في مجال ا

الـقـصص الـقــصـيـرة عـلى حـسـابـهـا
الــشـــخــصي عــلى مـــوقع الــتــواصل
اإلجـتـمـاعي وصـورة أخـرى لـسـرير
ابــنـــتــهـــا نـــورث بــلـــون الــســـاتــان
الــوردي والــذي  تـــزيــيــنه بــلــوح

يز على شكل فراشة.
ـية بـيلي الى ذلك ردّت النـجـمة الـعا
إيـــلــــيش عــــلى األشـــخــــاص الـــذين
سـخــروا من لـون شــعـرهــا األخـضـر
مــؤخــرا اذ تــوجــهت لــهم بــالــقـول(
تـوقـفوا عن الـسـخـريـة من شـعري و

إال فلن أصدر لكم ألبوما.9
عــلى صــعــيـد آخــر كــانت قــد اثـارت
بيلي إيـليش مؤخـرا جدال كبـيرا ب
اجلـمهـور بـتصـريـحـها الـذي كـشفت
فيه انها ال تزال تنام مع والديها في
ذات الـسـرير مـعـلـلـة تصـرفـهـا هذا
بــأنــهــا تــخــاف من الــوحــوش حتت
السرير في غرفتها.والقى تصريحها
ـتابـع الذين سخـرية كـبيـرة ب ا
استغربـوا اعتقادهـا الغريب بوجود

الوحوش حتت سريرها.
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ـصـادف ـاضـي ا مــرت  الـثالثــاء ا
22 كـــانــون االول  الـــذكــرى الـ 18
ـصـريـة سـناء ـمـثـلـة ا لـرحـيل ا
جــمـيل والــتي تـوفــيت عن عـمـر
ناهز الـ 72 سنة.الراحلة والتي
اســمـهـا احلـقـيـقي ثـريـا يـوسف
عطا الـله رحلت وتركت لـلفن ما
يـقـارب الـ 180 عـمالً فـنـيـاً بـ
أفالم ومـسـلسالت ومـسـرحـيات
إضـافـةً إلى مـسـلـسالت إذاعـية.
وعلى الرغم من جناحـها الكبير
في عالم التمثيل إال أنها عاشت
فشل عـائلي كـبيـر ترك شرخ في
قــلــبــهـــا لم يــلــتــئـم حــتى بــعــد

وفاتها.
وبــــدأ األمــــر بــــعــــد أن رفــــضت
عــائـلـتــهـا الــتـحــاقـهـا بــالـوسط
الـفـنـي عـلى الــرغم من شـغــفـهـا
سناء جميلوحـبـهــا لـلـتـمــثـيل وتـلـقت أول
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بدأت النجمة التـركية بيل كاراهان
بــبـروفـة قــراءة سـيـنــاريـو مــسـلـسل
(جـزيرة قـبـرص الـشتـويـة) وكـشفت
وســائل اعالم تــركــيــة عن تــفــاصـيل
الــعــــــمل اذ يــتــألف من 26 حــلــقـة
ومـــدة كـل حـــلـــقـــة ســــــــاعـــة تــدور
احـداثه في سـنة 1963 وتـنتـهي في
1974. وتـــخـــوض كـــارهـــان ايـــضــا
بـطـولـة الـفـيـلم الـسـيـنـمائـي (أمواج
وآثار) يـتحـدث عن قصـة مؤثـرة ب
نتجة أم وابنتهـا وتراهن الشركـة ا
لـلـعـمل عــلى جنـاحه خـصـوصـا وأن
ـمـثالت الشـهـيرات بـيلـ من أكـثر ا
في تــركـيـا الــلـواتي حتـظــ بـنـسب
مــتــابــعــة عــالــيــة خــصــوصــا بــعـد
خـوضــهـا دور الــسـلـطــانـة مـر في
مسـلسل (حر الـسلـطان) وحتـقيقه
جنــاحـــا الفــتــا في تــركــيــا والــعــالم

العربي.
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(الـشرقية)..  ام عدنان  اجلنابي  تخرج
في كـليـة العـلوم الـسيـاسيـة  التـي ماتزال
في نـظـره هـواية الـسـيـاسيـ اجلـدد بـعد
عــام 2003.. مــوجــز بــاهـم اخــبــاره بــعـد

طيف من االسئلة.
{ هل تروج اخـبارا عن اجلـائحـة وفق ماتـخمن

خارج سياقات النشرة ?
- الشـيء يــــخــــرج دون تـــــمــــحـــــيص  في
ــؤسـسـات االخــبـاريــة قـبل مــنـاقـشــتـهـا ا
ـبالـغة ليس رفـيقتي وطـرحهـا للجـمهور.ا

اال في احلب !
{ هل تتنـتباك وساوس ما من فـرط ماتقرأ على

الناس من أخبار اجلائحة ?
- لـن استشيـر اال ذوي االختصاص  لدي
بـعض االصـدقاء مـن االطبـاء  استـشـيرهم

وازورهم دوريا.
{ اين  جتد االمان في البيت ام االستوديو?

اجــده حــيــثـــمــا اريــد  حــتى لــو كــنت في
ســـاحــة حـــرب ...خــيـــر االمــان عـــدم ظــلم

الناس .
{ تـــقــرأ بـــتـــأثــر واضـح  اخــبـــارا عن الـــعــنف

اذا تفاقمت مع اجلائحة ? االسري  
- لـقـد تـفوق الـعـنف االسري عـلى الـدراما
الــتي فــيــهـا عــنــصــر الـتــشــويق  حــاضـر
ـتـعة سـيـدة العـمل  لـكن العـنف تـفوق وا

عــلـى الــوبــاء  في بــعض الــبــلــدان  حــتى
اصـبـحت رائـحـة  الدم وصـرخـات الـنـساء
كــســيــنــاريــو  افالم الــرعب الــتـي الاعـرف

غزى من انتاجها .. حتى اللحظة ا
{ تبديـدا لاليام الثقيلة في حظر التجوال- ماذا

تقرأ?
- لـن أقـرأمـالـم يـكن ضــمن مـيــولي  حـتى
الاشعر إن الكتاب اصبح فرض واقع مرير

كما يحصل في (بلدي).
{ ماذا خسرت في اجلائحة ?

- خــــســـرت 13 كــــيـــلـــوغــــرامـــا من وزني
واصــبــحت احب أكــثــر تــنــاول  اخلــضـار
والــفــواكه وقــلــلت الى حــد كــبــيــر جـمــيع

شروبات الغازية واللحوم احلمراء . ا
{ هل تــوفـرت لـديك مــعـلــومـات كـافــيـة لـلــوقـايـة

واحلمية ?
- نـعم لـدي مـعـلـومات طـبـيـة كـثـيرة خالل
االطـالع والـــقــــراءة  ومــــشــــاهـــدة بــــعض
الــبــرامج  لــكـي اكــون مــرشــدا ونــاصــحـا
لـنفسي والاكـون سببـا في مرض غيري او
ا لالجسـام من تباين  لكني الـتأثير عـليه 

اء. الانصح احدا االبشرب ا
كن ان يتعرف عليك الناس في الشارع { هل 

وانت بالكمامة ?
- اعـتقد انها جتربة جمـيلة  عندما يعرفك

الــبـعض وانت تـرتـديـهــا ! الـكـمـامـة قـنـاع
مــؤقـت  لــهــذا التــأثــيــر عــلـــيــهــا لــلــمــقت
والـطاريء عـليـنا  دعنـا نركـز على الـقناع
ـؤقت  الذي اظـهـر الكـثـير الـبـشري غـيـر ا

على حقيقتهم  في ظل اجلائحة.
{ مـا الــبـلــد الـذي تــهـفــو نــفـسك لــزيـارته بــعـد

اجنالء اجلائحة ?
- اسـبانـيا الحـتوائهـا على تـاريخ ساحر
ـــيــز بـــدايـــة من عــصـــر الـــنــهـــضــة و
ــــغــــاربـــة االســــبــــاني الـى عــــصــــر ا
والــقـوطــيــ ودولـة االنــدلس الـتي

تـــركت مالمـــحــهــا فـي كل شــبــر.
احـب ان اشـاهـد بــغـداد وفــيـهـا

احلياة بكل عناوينها.
{ كم حبة تأخذ كل يوم ?

- ال احـب تنـاول االدوية اال
لـلـضـرورة الـقـصوى .  اال
اذا قــطـعـنــا حـرف الـتـاء
مـن حــــبـــــة !عــــنـــــدهــــا
ســيــكـون احلب اكــثـر
نــفـعــا وشـفــاءا لـكل

االمراض!
{ هل كـرهت اغـنـية
بـــعـــيـــنـــهـــا في زمن

الكورونا?

ام عدنان يقرأ اخبار (حصاد الشرقية)
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ـثل إحدى عائالت ضحايـا القتلة مواطن عراقي واحد 
من حــراس شــركـة بـالك ووتـر رفض الــتــنـازل عـن حـقه
ـالي الــبـخس مـائـة ألف دوالر لـكل وقـبــول الـتـعـويض ا
شــهـيـد مـدني سـقط في سـاحــة الـنـسـور بـبـغـداد. وهـذا
ـــواطن هــيـــثم الــربـــيــعي فـــقــد زوجـــته وابــنه الـــطــالب ا

العشريني في كلية الطب.
الـيـوم يـقـولـون ان هـنـاك اعتـراضـا حـكـومـيـا عـلى اعـفاء
ـغادر اثـنـ من القـتـلة مـن السـجن بـقرار مـن الرئـيس ا
ترامب. وهـذا االعتـراض مجـرد هواء في شـبكـة ال سند
قـانـونـيـا لـه فـاحلـكـومــة لـيـست بـصــدد رفع قـضـيـة في
احملاكم الـفيـدراليـة االمريـكية او انـها تـستـدعي السـفير
األمريكي وتبلغه رسالة غاضبة حتى يتراجع ترامب عن
قـراره وال شيء اكثـر من كلـمـات يطـويهـا الـيوم الـتالي

ا يشعر مَن قالها بالتورط مخافة عواقبها. ر
احلكومات الـتي انتجتها الـعملية الـسياسية عـبر التوليد
االصـطـنـاعي أوّل مــرة عـلى يـد احلـاكم األمـريـكي سيء
ـر ال تـمـتلك اسـتـراتـيجـيـة الـدفاع عن الـصـيت بـول بر
ـنتـهكة في فـترة االحـتالل األمريكي حقـوق العراقـي  ا
فــتـرة الــعـار الـتـي تالحق كل سـيــاسي ومـســؤول عـمل
ذلـيالً من اجـل مـصـاحله الـشـخـصـيـة تـاركـاً تـراب بـلده
ــقـيـتـة الـتي اسـتـشـارت كـرامـة يـداس بـتـلك الـهـمـجـيـة ا
الـغــازي جـورج دبــلـيـو بــوش نـفــسه حـ قــال لـلــرئـيس
الـفـرنسي لـو لـوكان بـلـدي محـتالً كـمـا العـراق لـقاومتُ
االحتالل. ولم يقل ألصبحتُ فيه رئيس حكومة او وزيراً

أو مقاوالً متعاوناً.
غا لقـد أجهزوا عـلى القيم الـوطنـية وزرعوا مـكانهـا ا
على انقاض بث الطـائفية في السـنة التي تلت االحتالل
ـلــوثـ والـيــوم ال يــحق ألحـد ســوى الــعـراقــيـ غــيــر ا
ــطــالــبـة ـكــاسب حــقــبــة االحــتالل إعالء الــصـوت وا

بحقوق فرّطت بها حكومات سابقة ذليلة وذيلية.
حكومات وطنية كثيرة في الـعالم طالبت بحقوق شعوبها
عن فترة احـتالل مضى علـيها قـرن او نصف قرن فهل
ان وطالبتم بفرض اعمار العراق نزلتم الى اضعف اال
بــنــفس الــيــد الــتي هــدمــته أوّل مــرة وأجــلــســتــكم عــلى

خرائبه?
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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
       1.5   Norway 11 KR, Turkey 500000 TL Spain       10.5 , Sweden 12 SK, Switzerland 3 SFR UK        1, Australia $ 1.5, Canada $ 2.5, Nethrland        1.5, USA $ 2

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
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