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طبعة العراق 
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بـــدأت تــركـــيـــا امس االثـــنــ
تـصـديـر الكـهـربـاء إلى الـعراق
ـدة عــبــر خط سـيــلـوبي زاخــو 
 11شهـرا. ويأتي ذلك بـعد منح
هـيـئـة تنـظـيم سـوق الـطـاقة في
تـركيـا ترخـيصـا لشـركة (أكـسا
أكسن) لتجارة الطاقة بتصدير
 150 مــيــغـاواط من الــكـهــربـاء
ـبرم ـوجب العـقد ا للـعراق. و
مع اجلانب العراقي يبدأ تزويد
الـعـراق بـالـكـهـربـاء ابـتـداءا من
 28 كـــــــانــــــون االول اجلــــــاري
وحتى االول من تـشرين الـثاني
ـقـبل. وفي وقت ســابق قـالت ا
وزارة الــكـهــربـاء إن الـعــاصـمـة
بـــغــداد ومــحـــافــظـــات الــفــرات
االوسط  تــواجه خـطــر حـدوث
انـــقـــطــــاعـــات مـــلــــمـــوســـة في
الــكــهــربــاء نــتــيــجــة تـقــلــيص

واردات الـغـاز من إيـران. يـشـار
إلى أن تـركـيـا تـصـدر الـكـهـرباء
في الـــــوقـت الـــــراهن إلـى ثالث
دول مـــجـــاورة هـي جـــورجـــيـــا
واليونان وبلغاريا. وقال رئيس
هـيـئـة تنـظـيم سـوق الـطـاقة في
تــركــيــا مــصــطــفى يــلــمــاز إن
القفزات التي حققتها تركيا في
قــطــاع الــطــاقــة في الــســنــوات
األخــيــرة تــبـعـث عــلى الــفــخـر.
وأوضح أن (تــــــركـــــيـــــا بــــــاتت
ــكـنـهــا من تـلــبـيـة ـســتـوى 
احـــتـــيـــاجـــات جـــيـــرانـــهـــا من
الــكــهــربــاء فــضال عـن تــلــبــيـة
حاجة السوق الداخلية. وأعرب
عن ثــقــته بــأن تــركـيــا ســتــزيـد
حـجم صـادراتـهـا من الـكـهـربـاء
في 2021). مـحلـيـا أفاد مـصدر
أمـــني بـــاســـتـــهــداف مـــحـــطــة
كــهـربـاء الـكــحالء في مـيـسـان
بـــــــصــــــاروخــــــ لـم يــــــعــــــرف
مــصـــدرهــمــا حـــتى اآلن. وقــال

ـــصـــدر في تــصـــريح امس إن ا
(دوي االنـفـجارين الـذين سـمـعا
ــــنـــــاطق الــــقـــــريــــبــــة من في ا
الـكـحـالء كـانــا بـسـبـب سـقـوط
). وأوضح أن صــــــــــاروخــــــــــ
(الـصـاروخــ سـقــطـا بــسـاحـة
احملـطـة ولم يـتـسـبـبـا بـأضـرار
في احملـــطـــة) مـــشــيـــراً إلى أن
(جــهــة إطالق الــصـاروخــ مـا

تزال مجهولة).
وتــواجـه بــغـــداد ومـــدن أخــرى
أزمـــــة في تــــولـــــيــــد الـــــتــــيــــار
الـكــهــربـائي تــفــاقـمت بــعـد أن
قــلــصت إيــران صــادراتــهــا من
الــــــغـــــاز. وخــــــفـــــضـت إيـــــران
إمداداتـها من الغـاز إلى العراق
إلى خـمـسـة ماليـ مـتـر مـكعب
في الــيــوم بـعــدمــا كــانت تــبـلغ
خمس مليونا بسبب عدم دفع
ديون مسـتحقة حـسب متحدث
بـاسم وزارة الكـهـرباء. وأبـلغت
إيـران وزارة الــكــهـربــاء بــشـكل

رسـمي األحــد (أنـهـا سـتـخـفض
اإلمدادات مـرة أخـرى إلى ثالثة
ماليـــ مــتـــر مــكـــعب) حــسب
ــتـحـدث بـاسـم الـوزارة أحـمـد ا
الــعــبـادي. وحــذر الـعــبـادي في
تـــصــــريح من أن (الــــتـــخـــفـض
سـيــجــعل من الــصـعـب تـوفــيـر
الـكـهـربـاء في الـعـاصـمـة بـغداد
ومنطقـة الفرات األوسط). وثمة
مـخـاوف من أن أزمـة الـكـهـربـاء
قـد تطـيح بـأي حكـومـة في حال
عــدم الــتــعــامل مــعــهــا. ويــبــلغ
االستـهالك العـراقي في ساعات
الــذروة خـالل أشــهـــر الــشـــتــاء
نحو  19الف مـيغـاواط بـينـما
تــــــولـــــــد احملــــــطــــــات  11ألف
مـــيـــغــــاواط وتـــعـــتــــمـــد عـــلى
الــواردات لـــســد الــعـــجــز. ومن
ــقــرر أن يــزور وزيــر الــطــاقـة ا
اإليراني رضـا أردكانيـان بغداد
ــنــاقــشــة الــفــواتــيــر الــثالثــاء 
ـستـحـقة مع نـظـيره الـعراقي. ا

ــالــيــة وطــالب مــوسـى وزارة ا
الـعــراقـيـة بــتـســديـد الـفــواتـيـر
إليـــران لــتـــجـــنب نـــقص إمــداد
الـتــيـار الــكـهــربـائي فـي بـغـداد

ومدن أخرى.
ويـبحث وفـد عـراقي في طـهران
مـــلف الـــتــعـــاون والــتـــطــورات
السيـاسية والعالقـات الدولية .
وكـــشــــفت مـــصــــادر  امس  عن
ابالغ ايـــران لــلـــوفــد الـــعــراقي
الـــذي أرســــله رئــــيس الـــوزراء
مــصـــطــفى الــكـــاظــمي قــرارهــا
ــنـطـقـة بـشـأن الــتـصـعــيـد في ا
والتوتر بـ واشنطن وطهران.
ـــــصـــــادر إن (وفـــــدا وذكـــــرت ا
عــراقــيــا يـــزور طــهــران حــامال
رسالـة من رئـيس احلكـومة إلى
) مـبـيـنة ـسـؤولـ اإليـرانيـ ا
أن (هـناك تـفاهـمـا مسـتمـرا ب
احلكومت العـراقية واإليرانية
بــعــد الــتــصــعــيــد األخــيــر بـ
واشـنطن وطـهـران).  وأضافت
أن (اإليـرانـيـ أبـلـغـوا اجلانب
العـراقي أن هنـاك قرارا إيـرانيا
ـنـطـقة) بـعـدم الـتـصـعـيـد فـي ا
مـشـيـرة الى أن (بـغـداد ال تـتـهم
طـهران بـالـتصـعيـد مـعهـا جراء
الهـجمات الـصاروخيـة األخيرة
نطقة اخلضراء).  وقالت على ا
ــصــادر ان( الــكـاظــمي أوصل ا
رســالــة الى طـــهــران بــضــرورة
ــوالـيــة لـهـا ضـبط الــفـصــائل ا
بـعـدم الــتـصــعـيـد والســيـمـا ان
ــتـــبـــقـــيــة مـن حــكم الــفـــتـــرة ا
الـــرئــيس تـــرامب في مـــنـــتــهى
تـحدث اخلـطورة) فـيمـا أعـلن ا
باسم جلنة إحياء ذكرى اغتيال
اجلــــــنــــــرال اإليــــــرانـي قــــــاسم
ســــلـــيــــمـــاني عـن زيـــادة عـــدد
ـتـهمـ الـرئـيسـ في قـضـية ا
اغـتـيـال سـلـيـمـاني. وقـال نائب
ـــــان اإليـــــراني رئــــيـس الـــــبــــر
للـشؤون الـدوليـة  حسـ أمير
عــبـــد الـــلـــهــيـــان في مـــؤتـــمــر
ــتـــهــمــ صــحـــفي (زاد عـــدد ا
الـرئيـس والـعـمالء لألمريـكان
في قـــضــــيـــة اغــــتـــيــــال قـــاسم
ـهندس سلـيماني وأبـو مهدي ا
من  45 إلى 48 شـــــخـــــصـــــا).

وأضـــاف عـــبـــد الـــلـــهـــيـــان (
التواصل مع ست دول لـلتعامل
تورط قضائـيا مع اجلنـاة وا
في قـضــيـة اغـتــيـال سـلــيـمـاني
سؤول هـندس ولم يكـشف ا وا
اإليــراني تــفــاصـــيل عن هــويــة
عتـقل والـدول التي يـنتمون ا

إليها. 
ووصـف احملــــلل الـــــســــيــــاسي

االيراني محـمد صالح صـدقيان
زيارة مـبعوث الـكاظمي بـالقول
انهـا (لم تكن بعـيدة عن اعـتقال
عنـاصر من الفـصائل العـراقية
كمـا انها لم تـكن بعيـدة عن نية
الــفــصــائل الــقــيـام بــعــمــلــيـات
عـسـكـريـة خالل يـومي اجلـمـعـة
ـــقــلــبـــلــ بــذكــرى والـــســبت ا
اسـتـشـهـاد قـادة الـنـصـر) واكد
ــبـــعــوث جــاء صـــدقــيـــان ان (ا
بتوجيه من اجلانب االمريكي).
مــحـلـيـا وجَّه طــيـران الـتـحـالف
الــدولي  األحـد ضــربـةً جــويـةً
ـحــافـظـة في نـاحــيـة الـرشــاد 
كـــــركـــــوك أســـــفـــــرت عـن قـــــتل
عــنــصــرين من داعـش . وذكـرت
خــلـيـة اإلعالم األمــني في بـيـان
امـس أنه (بـــــأمـــــر مـن قـــــيــــادة
ــشـــتــركــة وجَّه الـــعــمــلـــيــات ا
طيـران الـتحـالف الدولي ضـربة
جويـة في نـاحيـة الرشـاد ضمن
مــحـافــظـة كـركــوك أسـفـرت عن
قــتل عــنــصــرين من عــصــابــات
داعش اإلرهـابـية). كـمـا  أعـلنت
وكــــــالـــــــة االســــــتـــــــخــــــبــــــارت
والتحقيقات االحتادية اإلطاحة
بـأحــد قــادة تــنــظــيم داعش في
ــا يـســمـى آمـر كــركــوك عـمـل 
ــفــارز الـــعــســكــريــة لــقــواطع ا
نـــيــنــوى وكـــركــوك والـــشــرطــة
بداعش.  وذكـرت االستـخبارات
في بـيان أنه (مـن خالل متـابـعة
عـــنــــاصــــر عــــصـــابــــات داعش
اإلرهـابــيـة تــمـكــنت مــفـارز في
مــديـريـة اسـتـخـبـارات الـشـرطـة
االحتـاديــة في وزارة الـداخـلـيـة
من إلقاء القـبض على أحد قادة
عــصـــابــات داعش اإلرهـــابــيــة
ادة 4 ـطـلـوب وفق أحـكـام ا وا
إرهــاب بــاإلضــافــة الى صـدور
عــــدة مـــذكــــرات قـــبض بــــحـــقه
النــتـــمــائــة لــعـــصــابــات داعش
اإلرهــــــابـــــيــــــة).  واضـــــافت ان
ـــا (االرهــــابـي كـــان يــــعــــمـل  
ـفـارز الـعـسـكـريـة يـسـمى آمـر ا
لـــقـــواطع كـــركـــوك ونـــيـــنــوى
والـــشـــرطــة ضـــمن عـــصـــابــات
داعش األرهـــابـــيــــة فـــضالً عن
ا يـسمى عـمله بـصفـة جنـدي 
فرقة الـقادسيـة وديوان البحث
والـتــطـويــر وقـد تــمت عـمــلـيـة
إلقاء الـقبض بعد تـشكيل فريق
لـلـعـمل اخملـتص ونـصب كـم
مــحـكم ودهم مـنــزله في نـاحـيـة
شوان ضـمن مـحافـظة كـركوك)
واوضـــــــــحت أنـه ( تـــــــــدوين
أقـــوالـه بـــاالعـــتـــراف واتـــخـــاذ

اإلجراءات القانونية بحقه).
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قــضــاء بــعــقــوبــة). وأضــاف أن
(الـتــظـاهــرات جـاءت احـتــجـاجـاً
ــوازنــة اجلــديــد عــلـى قــانــون ا
وتـقـلـيص نـسـبـة قـانـون اخلـدمة
اجلـــامـــعــيـــة ورواتب االســـاتــذة
والـتــصـريــحـات االخـيــرة لـوزيـر
ـــالــيــة). وتــشــهــد مــحــافــظــات ا
الوسط واجلـنـوب منـذ نحـو عام
تـــظــاهـــرات احــتـــجــاجـــيــة ضــد
ـالي وتطـالب بتـحس الفـساد ا

اخلــدمـات والســيــمـا الــكـهــربـاء.
وحذر اطبـاء بغـداد من محاوالت
احلكـومة عزل الـكفـاءات العلـمية
وتـــخــريب واضــعــاف الـــتــعــلــيم
الـعـالي في الـعـراق وقال رئـيس
فرع نـقابـة االطـباء في الـعاصـمة
ــوسـوي فـي بـيــان امس جــواد ا
(لن نـقف مــكـتـوفي االيـدي جتـاه
مـــحــاربــة الــشــرفـــاء ومــخــالــفــة
الــــقـــوانــــ والـــضــــوابط جتـــاه
تـــخــــريب واهــــانــــة واضــــعـــاف
التعـليم في العـراق وسيكـون لنا

ـــســـاعـــدة الـــســـلـــطـــة مـــوقف 
الــقــضـــائــيـــة وجلــنــة الـــصــحــة
والـبيـئـة وجلنـة الـتـعلـيم الـعالي
). وكان رئيس الوزراء النيابيت
مصطفى الكاظمي قد اصدر امراً
ديوانياً باعفاء عالء عبد احلسن
رئيس جـهـاز االشراف والـتـقو
الـــعـــلـــمي فـي وزارة الـــتـــعـــلـــيم
الــعـالي بــسـبب رفــضه افـتــتـاح
كــــلـــــيــــات طـب اهــــلـــــيــــة خالف
وافقة الضوابط ورفضه ايـضا ا
على كلية طب اجلامعة االمريكية
في بغـداد. واشـار البـيان الى ان
(الكـاظـمي يكـلف من يـوافق على
افتتاح هذه الكـليات العائدة الى
ــسـتــثـمــرين الـفــاسـدين) كــبـار ا
واكـد (نـضع هــذه احلـقـائق امـام
انـظـار الـشـعب الـعراقـي وجمـيع
ــثــقــفـ االطــبــاء واالســاتــذة وا
لالطـالع ونـــظم امــــورهم اجتـــاه
ـة مــثل هــذه الــتــصــرفــات الــظــا

وغير القانونية).
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ومـــواد غــذائـــيــة مـن جــانـــبــهــا
خـرجت قـوة من قــيـادة عـمـلـيـات
االنــبــار بـتــنــفـيــذ واجب واثــنـاء
الــبـحث والــتــفـتــيش  الـعــثـور
عــلى كـدس عــتـاد كــبـيـر بــداخـله
مـواد تـالـفـة من مـخـلـفـات داعش
.الى ذلك خــرجت قـوة من قــيـادة
عملـيات بغـداد لورود  معـلومات
اسـتخـبـارية تـفـيد بـوجـود كدس
لــلـعــتــاد في مـنــطــقـة شــاخـة /3
الـطــريق الـدولـي الـسـريـع وبـعـد
الــبـحث والــتــفـتــيش  الـعــثـور
على اربع رمـانات يـدوية دفـاعية
غــيــر صـاحلــة واربــعــة صـواعق
رمـــانـــة يـــدويـــة غـــيـــر صـــالح و
عجيـنة تي ان تي وزن 500غرام
غـيـر صـاحلــة وصـاعـقي  قـداحـة
واحد فـولت صالح من مـخلـفات

داعش. 
 وقال بـيـان خلـيـة االعالم االمني
امس ان (مـفـارز مـكـافـحـة اجـرام
بغداد تمكنت من القبض القبض
ـتـهــمـ بـجـرائم عـلى عــدد من ا
جــنــائـيــة مــخــتـلــفــة في مــنـاطق

متفرقة من العاصمة.

لتحـقيق االمن واالستـقرار ضمن
ـســؤولـيــة في مـحــافـظـة قــاطع ا
الـــبــصــرة وتـــمــكــنـت من الــقــاء
الـقبـض على سـتـة مـتـهـم وفق
ادة 4 إرهاب و16 متـهماً وفق ا
مــواد جــنــائـيــة مــخــتـلــفــة كــمـا
ضــبــطت 400 اطالقــة بــنــدقــيــة
كالشــنــكــوف ومــخــزن بــنــدقــيــة
كالشنكوف وجعبة صدرية.  كما
شـــرعـت قـــوة مـن مـــقــــر قــــيـــادة
عمليـات سامراء بـواجب مداهمة
وتـفـتـيش مـنـطـقـة الـسـيـد غـريب
الـــكــــســــارات بــــهــــدف الـــبــــحث
والـتــفـتـيش وعـثــرت عـلى عـبـوة
ـة من مخلفات داعش ناسفة قد
اإلرهـابي فـيـمـا خـرجت قـوة من
قـــيــادة عــمــلـــيــات ديــالى لــورود
مــعــلـومــات اسـتــخــبـاريــة تـفــيـد
بوجـود  وكر تـابع الى عصـابات
داعش االرهـابـيـة في قـريـة وادي
التـ وإثـناء الـبـحث والتـفـتيش
 الـعــثـور عـلى وكــرين وعـجـلـة
نوع تيوتا بـيك أب ونقطة وقود
وقـــــد  تـــــدمـــــيــــــر الـــــوكـــــرين
وبـداخـلـهـمـا جتهـيـزات ومالبس

ـــطــلــوبـــ وتــدقــيـق الــعــوائل ا
وحتــقـيق االمن واالســتــقـرار في
وقـت شــرعـت قــيـــادة عـــمــلـــيــات
البـصـرة بتـنـفيـذ عمـلـية ( الـوعد
ــرحــلــة اخلــامــســة الــصــادق ) ا
(الــــصـــــفـــــحـــــة االولى ) وعـــــلى
مــحــورين احملــور الــشــمــالي من
ـشاة االلي الـسادس خالل لواء ا
والـــثالثـــون ومـــديـــريـــة شـــرطــة
الـبـصـرة ولـواء الـقـوة الـضـاربـة
والوكاالت االمنية واالستخبارية
وهـيــئـة احلـشـد الــشـعـبي ضـمن
داهمة وتـفتيش مناطق احملور 
ــديــنــة  –الــقــرنــة  –الــديـر – (ا
ــاجـــديــة  –الـــكــرمـــة). احملــور ا
اجلنـوبي  من خالل قـيادة الـقوة
الــبـــحــريــة والــوكــاالت االمــنــيــة
واالسـتـخبـاريـة واقـسـام مـديـرية
شـرطـة الـبـصـرة وهـيـئـة احلـشـد
ـداهـمة الـشـعـبي ضـمن احملـور 
ـــنـــاطـق (الـــفــاو – وتـــفـــتـــيش ا
صـفوان  –مـخـفـر جـبل سـنـام –
مخفر خراجن  –مخفر جريشان )
ـطــلـوبـ اللــقـاء الـقــبض عــلى ا
ــرخـصـة ونــزع االسـلــحـة غــيـر ا

بـعــنـاصــر من الـوكـاالت األمــنـيـة
عـاجلة بـتفيـش مناطق ومفـارز ا
شــمـــال الــكــيــلــو 160 وجــزيــرة
الـــكـــرمــة اللـــقــاء الـــقــبـض عـــلى

فـــيـــمـــا شـــرعت قـــوة من قـــيــادة
عمـلـيات االنـبـار ومديـريـة أفواج
الـــــطـــــوار وأفـــــواج احلـــــشــــد
الـــعـــشـــائــــري االنـــبـــار مـــعـــززة
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حـذرت جــمـاعـة مـجـهــولـة تـطـلق
عــلى نــفــســهــا اسم (ســريــة اهل
واطـن من مراجعة عروف) ا ا
شـروبات الـكحـولية محـال بيع ا
وزيــارة مــواقـع اقــامــة احلــفالت
ومـا اسـمـاه بـ (بـيـوت الـدعـارة).
وقـــال في بـــيــان اطـــلـــعت عـــلــيه
(الزمان) امس (نود ان نعلن عن
تــــوجـــيه فـــرق خــــاصـــة من اهل
ظاهر عروف لرصد كافة هذه ا ا
الالاخالقية ومعـاجلة اخملمورين
تـسكـع في الـشوارع). وشدد ا
علـى القـول (لـذلك على الـعـاص

احلذر).
الى ذلك قــال اخلـبــيـر الـقــانـوني
طارق حـرب ان (مـذكرات الـقبض
الــــصـــادره من الـــقــــضـــاء ًبـــحق
ـــتـــهـــمــ في عـــمـــلـــيــة اطالق ا
الـــصـــواريخ ومـــا اعـــقـــبــهـــا من
تـــصـــريـــحـــات واقـــوال مــوافـــقه
للـدسـتور وصـدرت طـبقـاً ألحـكام
قــــانـــــون اصــــول احملـــــاكــــمــــات

اجلزائيه النافذ). 
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نقودها اآلن اوالها رئيس وزراء
مـــســتــقـل ال يــنــتـــمي الى أي من
الــكـتل الـســيـاســيـة ومـفــوضـيـة
انــتـخــابــات مـســتـقــلـة وقــانـون
انتـخـابات مـنصـف يفـوز فيه من
يـــحــصل عـــلى أعـــلى األصــوات.
لدينا فرصة للنجاح في استعادة
ثــقـة الــشـعب بــالـدولــة والـنــظـام
قراطية السياسي واآلليات الد
وذلك بـإقـامــة انـتـخـابـات نـزيـهـة
وعـــادلــة مـن شــأنـــهـــا أن حتــقق
استقرار البلد).  واشار الكاظمي
الى ان (الــسـلـطــة عـنــدي لـيـست
ــا هي عبء إرضــاءً لــلـــذات وإ
إجنــــاز وإجـــراء االنــــتـــخــــابـــات
بكـرة وعندهـا نكون قـد أجنزنا ا
ـهـمـة الـتـأريـخـية الـتـي أنيـطت ا
بـنــا ونـحـن جـادون إلتــمـام هـذه
ـــهـــمــة. ولن نـــســـمح لـــلــسالح ا
نـفـلت بالـتـحرك وتـهـديد حـرية ا
ـواطن وأمـنه وثـقته بـالـعـمـلـية ا
االنتـخـابيـة). وانـتهى الى الـقول
(حتـمـلـنا هـذه األمـانـة وتـشـرفـنا
بــــــهــــــا و حتـــــديــــــد مــــــوعـــــد
لـالنــتـــخــابـــات وإرســال قـــانــون
تمـويل االنتخـابات وقـبلـها زرنا
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تـرأس رئـيس الــوزراء مـصـطـفى
الـــكـــاظــمي اجـــتـــمــاعـــا وزاريــا
مــوســعـــا ضم عــددا من رؤســاء
ــسـتــقـلــة واألجـهـزة الــهـيــئـات ا
األمـنيـة ومـفوضـيـة االنتـخـابات
لــتـفــعــيل آلـيــات دعم مــفـوضــيـة
االنتخابات والعملية االنتخابية.
ونقل بيـان حكومي عن الـكاظمي
ــــركــــزيـــة ــــهــــمــــة ا قــــوله ان (ا
حلكـومتـنـا هي إجراء انـتخـابات
مــبــكــرة بــاعــتــبــارهــا حــكــومــة
قـايـيس فهي اسـتثـنـائيـة بـكل ا
نــتــاج حلـــراك شــعــبي من جــهــة
ومــطــلـب لــلــمــرجــعــيــة والــقـوى
الـسيـاسـية الـتي تـنشـد الـتغـيـير
من جــــهـــة أخــــرى). واضـــاف ان
ـتـعـاقـبـة مـنـذ عام (احلـكـومـات ا
ـدة االنتقـالية 2003 جعلت من ا
ــة وهـذا يـعـد من فـتــرة مـسـتـد
أكـــبـــر األســـبـــاب الـــتي جـــعـــلت
اآللــيـات عــقـيـمــة). مـؤكــدا (نـحن
اآلن عـلى مــفـتـرق طــرق بـعـد أن
حتـقــقت ثالثــة أهـداف أســاسـيـة
ــدة االنــتـقــالــيــة الـتي في هــذه ا
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 جنح فريق الـنفط بـكرة الـقدم امس االثـن فـي استعـادة توازنـه مجدداً

بتـغلبه على مضـيفه الكرخ بـهدف من دون رد  في اللقـاء الذي احتضنه
مـلــعب الـراحل احــمـد راضي ضـمـن اجلـولـة احلـاديــة عـشـرة من دوري
ـدرب يـحـيى عـلـوان في فـرض سـيـطـرتـهم ـمـتـاز. وجنح ابـنــاء ا الـكـرة ا
ليـتـمكـنـوا من تسـجـيل الهـدف االول في الـدقيـقة  57 عن طـريق الالعب

موسى عـدنان وتـمكن الـنفط من مـضاعـفة الـنتـيجـة عنـد الدقـيقة 90+4
عن طريق مهاجمه محمد داود من ركلة جزاء.

ـركـز الـسـابع فـيـما وبـهـذا الفـوز اصـبح رصـيـد الـنفط  15 نـقطـة في ا
ركز الـرابع عشر. توقف رصيد الكرخ عند النقطة  11 في ا

وفي لقـاء اخر تعـادل ايجـابيا فـريقـا الصنـاعات الـكهربـائيـة مع القاسم
ثله. بهدف 
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جتــمع عـشــرات احملــتـجــ امـام
ركـزي العراقي في مبنى الـبنك ا
شــارع الـــرشــيــد امـس مــنــددين
بــرفع قــيـمــة الـدوالر وتــخــفـيض
سـعــر الـديـنـار. ورفـع مـشـاركـون
في الــتــظــاهــرة الفــتــات طــالــبت
ـركـزي بـاقـصـاء مـحـافظ الـبـنك ا
لتـسـببه بـافقـار الـشعب بـحسب
ـــحــاســـبــة قـــولـــهم. وطــالـــبت 
حـيـتـان الـفـسـاد الـتي تـقف وراء
قطع ارزاق الـفقـراء. وقال شـهود
عـيــان ان (اجـهــزة االمن احـاطت
نعهم من الوصول تظاهـرين  با
الى بـــوابــة الـــبــنك او مـــحــاولــة
اقـتــحـامه).  وكـانـت جـداول بـيع
العملة التي اصدرها البنك امس
قد اظـهـرت قيـامه بـبيع نـحو 33
مــــلـــيــــونـــا و 163 الــــفـــا و878
دوالرا كاجمالي لـتعزيز االرصدة
فـي اخلــــــــــــــــارج (احلـــــــــــــــواالت
واالعتمـادات) مقابل بـيع مليون
و 100 الـف دوالر نـــــقـــــدا وذلك
بسـعر  1460 دينـارا محـاسبات
ــبـــلغ ـــصـــارف في اخلـــارج وا ا
ذاته لـلبـيع الـنقـدي. علـى صعـيد
مــتـصل شــهـدت جــامـعــة ديـالى
وقــفـة احــتــجـاجــيـة ألســاتـذتــهـا
احتجـاجاً عـلى تقلـيص رواتبهم
ـقبل. الـيـة للـعام ا وازنـة ا في ا
وقـــال يـــاســـر الـــتـــمـــيـــمي أحـــد
ـشــاركـ في تــصـريح امس إن ا
ثلون (العشرات من االساتذة و
ثالثـة عــشـر كـلـيـة تــتـبع جـامـعـة
ديالى نـظـموا وقـفة احـتـجاجـية
في كلية التـربية االساسية وسط
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ركزي pMÐ∫ محتجون على تخفيض سعر الدينار امام البنك ا
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الى مــسـتـشـفى الــفـرات تـضـمـنـت اإلطالع  عـلى تـوفـر
شروط والسالمة واألمان من مطافئ احلريق وكاميرات
ـراقبة واألبـواب اخلارجـية). وأشـار الى ان الوفد زار ا
اإلستشاريات والعديد من األقسام لإلطالع على عملها
ـســتـشــفى وخــفـارات الــدفـاع وعـلـى حـراســة مـدخـل ا
دني .الفتاً : الى أن نهاية جولتنا قد اطلعنا فيها على ا
ستشـفى والحظنا  انـها  تعمل قدمة فـي ا اخلدمـات ا
بشـكل جيد وقدمنا الشكرهم والتقدير إلدارة ومنتسبي
تـميـزة  ولعـملهم سـتشـفى جلهودهم اإلسـتثـنائـية وا ا
بــروح الــفــريق الــواحــد .مــشـيــداً بــاخلــدمــات الــطــبــيـة
ــســتــشــفى واصــفــاً أيــاهـا ــقــدمــة في ا والــصــحــيــة ا
ـتـميـزة).  وأعـلنت غـرفة عـمـليـات مـحافـظة باخلـدمات ا
أربـيـل مـنع االحــتـفـال فـي لـيـة رأس الــسـنــة اجلـديـدة
. وذكرت في بيان صحفي أن ـعاقبة اخملالف وهددت 
(أي مكـان أو فنـدق أو كافـيتـيريـا أو مطـعم أو ناد لـيلي
والت أو أو نـاد رياضي أو مـركـز اجـتمـاعي وكـذلك ا
أي أمـاكن أخـرى مـشـابـهة تـقـوم بـالـتحـضـيـرات إلقـامة
االحتفال برأس السنة ستواجه باالجراءات القانونية).
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سـجـلت وزارة الـصـحـة والبـيـئـة لـلـيوم الـثـالث مـتـوالـيا
وقف تـراجعـا في عـدد االصابـات والـوفيـات. وكـشف ا
الـوبائـي امس عن (تسـجيل  931 اصـابـة مؤكـدة وفاة
 11 حــالـة فــقـط مـقــابل  1511حـالــة شــفــاء). وقـالت
الـوزارة ان مـجــمـوع الـفـحـوصـات اخملـتـبـريـة لـيـوم 28
كـانون االول اجلـاري بلغ  36421 وعـدد الـفحـوصات
اخملـتبرية الـكلية 4439601. واكـدت ان نسبـة الشفاء
ئة. وقام فريق من قسم التصاريح الـكلية بلغت  90 بـا
األمنـية في وزارة الصحة بزيـارة الى مستشفى الفرات
األوسط الـتـعـلـيـمي فـي الكـوفـة  والـتـقى خـاللـهـا مـدير
ـعــاون االداري مـعن ـســتــشـفى خــلــيل الـيــاســري وا ا
اخلـفــاجي. وقـال مـديـر شــعـبـة الـتـصــاريح األمـنـيـة في
الــدائــرة زيــد عــبــد الـكــر أمـس اإلثــنــ ان (الــزيـارة
تـسـتـسـمـر يـوم وتـتـضـمن سـلـسـلـة من الـزيارات الى
اثـلة الى مسـتشـفيـات احملافـظة  وقـد قمـنا بـزيارات 
مسـتـشفـيـات الصـدر والـزهراء واحلـكيـم  وان زيارتـنا

ـفوضـيـة وطـلبـنـا مـنهـا حتـديد ا
احتـياجـاتهـا لغـرض التـصويت
عـلـيـهـا في مـجـلس الـوزراء وما
اجـتــمـاعـنــا الـيــوم إال دلـيل عـلى
ـــهــمــة جـــديــتــنـــا إلجنــاز هــذه ا
الـتـاريخـيـة. ونـحـتـاج من الـقوى
ــان حــسم الـــســيــاســـيــة والــبـــر
موضوع احملكمة االحتادية لكي
نــسـتــكـمل مــتـطــلـبـات الــعـمــلـيـة
االنـتـخـابــيـة بـالـكـامل). وكـشـفت
ـفـوضـيــة الـعـلـيـا لالنـتـخـابـات ا
ــسـتــقــلـة عن عــدد الــبـطــاقـات ا
الــبــايـومــتــريــة الـتـي وزعت بـ

ـواطـنـ واشـارت الى ان (48 ا
ئة من الـناخب مـا زالوا غير با
تحـدثة باسم . وقـالت ا مسجـل
ـفــوضـيــة جـمــانه الـغالي في ا
تـــصـــريح ان (عـــدد الــبـــطـــاقــات
الـبـايـومــتـريـة الـتي وزعت حـتى
اآلن بلـغت 12 ملـيـونا و مـائـت
وثالثـة وتـسـعـ الف بـطاقـة من
اصل 15 مـــلـــيـــونـــا و 377 الف
بــطـــاقــة). وأضـــافت الــغالي ان
(عـدد الـنـاخـب الـذين يـحق لـهم
الـــتـــصـــويت حـــتـى اآلن هــو 26

مليونا و 642 الفا).
بيان

اجلماعة
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الـصــحـيح لـتـكـون مــركـزاً جملـمـوعـة
صــنــاعــات غــذائــيــة تــخــدم مــديــنــة

وصـل .  ا
ــــــرافـق له ونــــــاقـش مـع الــــــوفـــــد ا
ُــــتــــخــــذة واخلــــاصـــة اإلجـــراءات ا
بـالــفـرصـة االسـتـثـمــاريـة  لـلـمـصـنع
ـقدمـة حيث أكد مـعاليه والعروض ا
عـلى ضـرورة الـعـمل وفق الـسـيـاسة
اخلــاصـة بــالــوزارة والـتــنــسـيق مع
عنية في مقر الوزارة بهذا الدوائر ا
اخلـــصـــوص وحـــسب الـــســـيـــاقــات
عتمدة واالُطر القانونية مع أهمية ا
وضع رؤية واضحة لـتنفـيذ مشاريع
جديدة تختص بالصناعات الغذائية
األخــرى والـــتـــعــبـــئـــة والــتـــغـــلــيف
ساحات واألراضي باإلستفـادة من ا
الـتـابـعـة لـلـمـصـنع بـعـد دراسـة هـذا

وضوع بشكل سليم ومعمـق. ا
 وفـي تـــصــريح لــلــمـــكــتب اإلعالمي
لـــلـــوزارة ذكـــر اخلـــبـــاز أن (زيـــارته
احلـــالـــيـــة إلـى مـــصـــانـع ومـــعـــامل
ـوصل تــهـدف الــوزارة في مـديــنــة ا
بــشــكل أســاسـي لالطالع عــلى واقع

ـــــصـــــانع واألصـــــول حـــــال هـــــذه ا
واألراضي اخلاصة بوزارة الصناعة
وكـيفـيـة إسـتـغاللهـا بـالـشـكل األمثل
لتجـديد وتوسـيع النشـاط الصناعي
وصل وكذلك لـفتح آفاق في مدينـة ا
شتـرك مع قطاعات الدولة التعاون ا
والــقـــطــاع اخلــاص وإيــجــاد فــرص
استـثماريـة حقـيقـية للـنهـوض بهذه
صانـع كونهـا تعـرضت إلى الدمار ا
ومتـوقـفة مـنذ سـنـوات) مشـيراً إلى
صـانع ومـنهـا مـصنع (دعمـه لهـذه ا
األلــــــبــــــســــــة اجلـــــاهــــــزة مـن خالل
إســتــحــداث خط إنــتــاجي مُــتــكــامل
للجلود والدباغـة كما وسيتم إضافة
ـــكــائن اخلـــاصــة بـــالــغــزل بـــعض ا
لــغــرض تــنــويع اإلنــتــاج وتــشـغــيل
األيـدي الـعـامــلـة إضـافـة إلى دراسـة
إمــكــانـــيــة اإلســتــفــادة من األراضي
التـابعـة للـمصنـع في إقامـة مشاريع
ومصـانع جديـدة للـمنـتجـات الطـبية

واألقمشة اخلاصـة) .
وأكــد دعـمه إلعـادة تـأهـيل وتـشغـيل
ــصـــانع فـي مــحـــافـــظــة نـــيـــنــوى ا

ــذكـــور لألعــوام 2016 و ــصـــنع ا ا
2017 و 2018). 

ـتابعة وأكـد ان (وزارة الصـناعة و
مــســـتـــمـــرة وإشـــراف مُـــبــاشـــر من
وضوع وزيرها تـولي أهميـة بالغـة 
ُــــدخـــرة وأنـــهـــا صــــرف الـــرواتب ا
تواصل جهودها وإجـراءاتها إلكمال
التـصاريح األمـنيـة وصرف الرواتب
ُـدخـرة لـكـافـة مـنـتـسـبي شـركـاتـهـا ا
دن احملـررة لـغرض ومـعامـلـها فـي ا

اليـة).  منحهم مستحقاتهم ا
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ــعـادن وتــفـقـــد وزيــر الــصـنــاعـة وا
مـنـهـل عـزيــز اخلـبــاز مـصـنع الـبـان
ـوصل الـتابع إلـى الشـركـة الـعـامة ا
للمـنتـوجات الغـذائية بـرفقه عدد من
ـدراء الـعـام الكـات الـقـيـاديـة وا ا
في مـــــقـــــر الـــــوزارة والـــــشـــــركــــات
ــيــدانــيــة في إســتــمــراراً جلــوالته ا
مـصـانع الـوزارة وذلك لالطالع عـلى
الـواقع احلـالي لـلـمـصـنع ومـنـاقـشـة
إمـــكــانـــيــة اإلســـتــفــادة وإســـتــغالل
وجودة بالشكل ساحات الكبيرة ا ا
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ــعـوقـات والــتـحـديـات وجتـاوز كل ا
لــعــدم وجـود تــخــصـيــصــات مـالــيـة
بسـبب الـوضع االقـتصـادي الـصعب
للبلـد وحجم الدمـار الذي حلق بهذه
ـصـانع  مـؤكــدا أنه سـيـكـون عـلى ا

أما بعد

 توقـفنا في مقالـنا  السابق  عنـد بغداد  عاصــــمـة الثقافـــة الـعربية  التي
ـبدع تـقرأ كثـيرا  مـتسـائلـ  في الوقت ذاته  عن الـسبب فـي عدم إيالء ا
من الكـتاب والـشعراء والـفنـان مايـستـحقون من إهـتمـام ورعاية  يـتنـاسبان
وعطـاءاتهم واجنازاتهم االدبية والـفنية ! اليوم نـحاول ان نقترب أكثر من ذات

وضوع   من اجل ان تتسع الرؤية امام اجلميع  ا
ـهم للعواصم الثالث في التـأليف والطبع والقراءة  ورغم انـنا ال ننكر الدور ا
فالبــد من اإلشـارة إبــتـداءً   لــنـبع الــفـكــر والـثـقــافـة األســاس  والـذي لـواله
مـاكـتـبـنـا وال طـبـعـنـا وال قـرأنـا  والهم يـحـزنـون !! والـنـبع الـذي اقـصـده  هو
"مـديـنـة الـوركـاء" او "أوروك"  الـتي تـقع عـلى نـهـر الـفـرات وتـبـعـد عن بـغـداد
 280كيـلومترا  فمنها  انطلق احلرف االول ! ومن نينوى كانت اول مكتبة 

وفي سومر ابتدأ التاريخ !
اوروك  مديـنة تـاريخـية للـحضـارة السـومرية  ظـهرت قـبل نحو  4000سـنة
ـسمـاريـة  الـتي بـدأت كصـور وتـطورت ـيالد وفـيـها اخـتـرعت الـكـتابـة ا قبل ا
عـرفة فيـمـا بعـد  الى خطـوط  ! فـكانت اإلنـطالقـة األولى في عالم الـكـتابـة وا
والنـور في الـدنيـا كلـهـا !! وكان مـحيط مـديـنة اوروك نـحو سـتـة كيـلومـترات 
وبـذلك تـكـون أكـبـر مـديـنـة في الـعـالم بـتـلـك الـفـتـرة  وفـيـهـا ظـهـرت " مـلـحـمة

يالد ... كَلكَامـش " خامسِ ملوكها  وذلك نحو 3000 قبل ا
هذه إشـارة  البـد مـنـهـا لـوضع األمـور فـي نـصابـهـا الـصـحـيح  لـكـي تـكون
الصـورة واضحة جـليـة  فنحن حـ نتحـدث عن العـناية بـادبائنـا ومبدعـينا 
فاننا الننطلق من فراغ ! ال نهم سليلو هذا اإلرث احلضاري العظيم  كما إن
اإلنـحناء امـام مآثـرهم اإلبداعـية  هـو من ابسط آيـات الوفـاء والعـرفان  والبد
ة ! ستد تأللئـة ا ان يكـونوا حاضرين دائـما في الذاكرة  ألنـهم شموعهـا ا

واليجب ان يلفهم النسيانُ 
نـسـي  مـثال  الـشاعـر البـصـري الكـبـير عـبـد الرزاق حـس ومن أدبائـنـا ا
الـذي ولـد عام 1935 وعـمل في الـصحـافـة منـذ عام 1952 راتـبه الـتقـاعدي
اليوم 500 الف ديـنار عراقي !! بعد ان أحرق من عـمره اكثر من نصف قرن
 في الصـحافـة واألدب  اجنز خاللهـا نحـو عشر مـجموعـات شعـرية والكـثير
بـادرة شـخـصـيـة نادرة تـبـرع الـشـاعر من الـدراسات والـبـحـوث االدبـيـة  و
رحـوم عـماد عـمـران فيـاض بـطبع " االعـمـال الشـعـرية الـكـاملـة " لـلشـاعر  ا
وقام الـشـاعـر اإلعالمي  مـحـمد صـالح عـبـد الـرضـا بجـمع اجلـهـد وتـرتـيبه 
ـهمة التي وكـان مؤمال ان تقوم وزارة الـثقافـة او االحتاد العام لالدبـاء بهذه ا
قـام بها األصدقـاء ! ويذكر ان  الشـاعر اسهم  بتـأسيس اإلحتاد عام 1959
بـبــغـداد  ! وهـو لـم يـحظ بـتــكـر في بالده  بــيـنـمـا كــرمـته ( جــامـعـة الهـاي
ـيـة) لـلــصـحـافــة واالعالم  بـوسـام رفـيـع جملـمل جـهـوده الــشـعـريـة ! إن الـعــا
احلديث عـن الشـاعر الـكبـيـر عبـد الرزاق حـسـ يفـطر الـقـلب ! وهو الـقائل :
(هل تـصيرُ القـصيدة / رمادا إذا إشـتعلتْ / وتصـيرُ حملة / من زمنٍ مرّ في
مــدن ٍغـابـرة / حملـةً عـابـرة ) إنـهـا سـيــرة عـراقـيـة لاللم  ومـاتـزال األمـهـات

تنجب اطفالها للحكومات التي حتسن التضحية بهم الى ما النهاية !
ؤرخ الـكبير فـكر ا وهل يـصح ان جنهل من يكـون مثال " جواد عـلي " وهو ا
تفـرد في علوم التاريخ ! ولد سـبوقة وا كـانة واالجنازات الفكـرية  غير ا ذو ا
ـانيا عام بـبغداد عام  1907وحـصل على الدكتـوراه  من جامعة هـامبورغ با

 1939ورحل بصمت  ببغداد  عام 1987.
ـرموقـة   مـنحـته لقب " اسـتاذ زائـر" عام وكانت جـامـعة هـارفرد  االمـيركـية ا
1956. وفي ذات الـعـام صــار عـضـوا في اجملـمـع الـعـلـمي الــعـراقي وتـوالت

عضويته في عدد من اجملامع اللغوية العربية . 
ـفـصل في تـاريخ  الـعرب قـبل االسالم) بـعـشـرة أجزاء ! من ابـرز مـؤلفـاته (ا
ـهــدي وسـفــراؤه االربـعـة) وهــو اطـروحـته و(تـاريخ الـعــرب في االسالم) و (ا

للدكتوراه ! 
جـواد عـلي ..  مـفـكـر يـهـدف الى إعـادة تـشـكـيل احلـدث الـتـاريـخي كـمـا وقع

آرب غير علمية !    بالضبط  وهو يدين استخدام الدولة للتاريخ 
ـثل هــذه الـقـامـة ــسـؤول عن جـهـل شـبـابـنــا  وهـنــا البـد من الــتـسـاؤل : من ا
الفـكرية الشامخة ? في دول اخرى يحتفـون ويحتفلون بادباء اقل منه مستوىً
وعــطـاء? وعــنـد الــبـحث في ســلــة االسـرار ســنـجــد انـهم يــروجـون الدبــائـهم

بامتياز بينما نحن : ننسى ادباءنا  ومبدعينا  وبامتياز ايضا 
اما آن األوان لـكي نـعـيد االعـتـبـار لـكبـار ادبـائـنا وفـنـانـينـا الـراحـل
هم واالستـمرار بنشر واالحـياء وذلك باستذكـارهم وتكر

مؤلفاتهم  القيمة ..  
واخـيـرا.. هل قــلت شـيـئــا نـافـعــا  ام انـني أحـرث في

البحر?
وت !  نحن شعب ...ال
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تــخــوفت جلــنــة الــصـحــة والــبــيــئـة
الـــنـــيـــابـــيـــة األحــــد من الـــساللـــة
اجلـديــدة لـفـايــروس كـورونـا فــيـمـا
ــــــواطـــــنـــــ إلـى االلـــــتـــــزام دعت ا

بالتعليمات الوقائية.
وذكـرت الـلجـنـة في بـيـان امس انـها
ــوقف الــوبــائي (تــراقب عن كــثب ا
وفي الوقت الذي تفـتخر فيه جلـنتنا
ا حـققته وزارة الـصحـة وقيـادتها
من زيادة في نـسبـة الشـفاء من وباء
كورونا وتـقلـيل عدد الوفـيات وكذلك
زيادة عـدد الفـحوصـات بشكـل ملفت
لـلـنـظـر بـعـد زيـادة عـدد اخملـتـبـرات
نـسـجل الـثـنـاء واإلشـادة بـالـتحـسن
ـؤسسات الـصحية الواضح بواقع ا
ـــســـتـــشـــفـــيــات وإعـــادة تـــأهـــيل ا
بـــــاإلضـــــافـــــة الى إعـــــادة الـــــعـــــمل
تلكئة وكذلك حرص ستشفيات ا با
وزارة الــصــحــة عــلى تــوفــيــر لــقـاح

كن).  كورونا بأسرع وقت 
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وأضـافت أنـه (من خالل عـمــلـنـا في
جلنـة الصـحة والـبيـئة كـفريق واحد
مع وزارة الصحـة ال نخفي تـخوفنا
من الــسـاللــة اجلــديــدة لــلــفــايـروس
وتـــأثــيــراتــهــا وكـــذلك عــدم الــتــزام
ـواطــنـ بـالـتــعـلـيـمــات الـصـحـيـة ا
والــــتـــــهــــاون الــــكـــــبــــيـــــر من خالل
التجمـعات) واهابت اللجـنة (بابناء
شـعـبـنـا الـغـيـور الـتـعـاون مع وزارة

ــدة ثالثــة ايـام ــهــرجــان احملــددة  ا
للتوعـية من فايـروس كورونا وطرق
نـافذ الوقـاية مـنه). وكـشفت هـيئـة ا
احلـدوديـة عن وجــود قـيـود جـديـدة
واجهة الساللة اجلديدة ستفرضها 
لـفيـروس كـورونا الـتي انـتـشرت في
دول اوربـيـة وعـربـيـة بـيـنـهـا لـبـنان

وفقاً للمستجدات.
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وقال رئيس الهيئة عمر الوائلي في
تـصـريح امس إن (الـهـيـئـة وتـنـفـيـذا
لــقــرارات مــجــلس الــوزراء االخــيـرة
ــنــافــذ احلــدوديــة اغــلـــقت جــمــيع ا
ــدة اســبــوعــ في اطــار الــبــريــة و
مـواجهـة الـساللـة اجلـديـدة من وباء
كـــورونـــا كـــمـــا اتـــخـــذت اجـــراءات
مشددة وفرضت قـيودا صارمة بحق
ـسـافــرين في الـدول الـتي االفـراد وا

ظهرت فيها الساللة اجلديدة). 
وأضاف ان (الهيئـة ستفرض قيودا
جـديدة اضـافـيـة وفقـا لـلـمسـتـجدات
الـتي قـد تطـرأ مـسـتـقـبال والـقرارات
الـتي تـصــدر من اجلـهـات الـصـحـيـة
العـليا) مـؤكدا (عـدم شمـول احلركة
ـــنـــافــذ الـــتــجـــاريـــة بـــقـــرار غـــلق ا
احلـــدوديـــة الـــبـــريــــة). وأكـــد قـــسم
الصحة العامة في محافظة البصرة
حتـــســ الـــنـــزال اتــخـــاذ اجــراءات
ـواجهة الـساللة اجلديدة استبـاقية 

لساللة فايروس كورونا. 
وقــال الــنـزال فـي تـصــريح امس  إن

جتتـاح العـراق ازمة نـقدية بـسبب رفع قـيمـة العـمالت االجنبـية مـقابل الـدينار
ـا أثـر بــشـكل كــبـيـر عــلى مـداخـيـل شـريـحــة كـبـيــرة من اجملـتـمع الـعــراقي 
الــعـراقي وخــاصـة ذو الــدخـول احملــدودة والـتي تــتـقـاضـى الـرواتب واالجـور

بالعملة احمللية . 
ركزي  مهمات البنك ا

هـمة غايـة في االهمية واخلـطورة . ففي حـالة اهمال ركزي  يضـطلع البـنك ا
ـهمـة فـأن الـوضع االقـتـصـادي سـيـؤل الى اوضـاع خـطـيـرة تؤدي الى هـذه ا
ازدياد حـالـة الفـقـر واحلـرمان الـتي تـعـانيـهـا الشـريـحـة العـظـمى من اجملـتمع

العراقي .
ركزي في احلفـاظ على التوازن الـنقدي يكمـن في اتخاذ البنك فمـهمة البـنك ا
ـركـزي االجــراءات الـكـفـيـلـة بـضـمـان ايـجــاد حـالـة من الـتـوازن الـنـقـدي في ا
االسـواق احمللـيـة وعـدم افـسـاح اجملـال لزيـادة الـعـرض الـنـقـدي من الـعمالت
ـا يؤدي الى احملالـية وتـوسـيع الكـتلـة النـقديـة وتداولـهـا في السـوق احمللـية 
انخـفاض قيمته احلقيقيـة اما الدوالر او العمالت االجنبية االخرى . ومن اهم

االجراءات هي 
1- بيع الـسنـدات احلكـومية لـلمـصارف الـتجـارية بفـائدة مـحددة والـتي تقوم
بدورهـا ببـيعـها لـلجـمهـور وبفـائـدة تزيـد بنـسبـة مقـبولـة عن نسـبة الـشراء من
ركـزي بسحب جزء من السيولة النقدية ركزي وبهذا سيتمكن البنك ا البـنك ا

من التداول .
ـركـزي الى زيـادة نـسـبـة االحـتـيـاطي الـقـانـوني لـلـمـصارف 2- يـتـجه الـبـنك ا
التـجاريـة بنـسبـة مدروسـة لغـرض سحب جـزء من النـقود احملـليـة من التداول
ركـزي من سـحب كمـيـات كـبيـرة من الـتداول النـقـدي بهـذا سـيـتمـكن الـبنـك ا

النقدي والتي سيتمخض عنها اضعاف الكتلة النقدية في التداول النقدي .
ـركزي بـضخ كـمـيات مـحـددة من الـعمـلـة االجـنبـيـة لـغرض 3- يعـمل الـبـنك ا
ا سيدفع الى خلق حالة من التوازن زيادة الـعرض منها في السوق احمللية 
عروض عروض من الـعمالت االجـنبيـة وتوفـر كميـات اقل من ا النـسبي بـ ا

من العمالت احمللية . 
ركـزي خلق نوع من وبـهذه االجاءات سـيتـمكن البـنك ا
االسـتقرار الـنقـدي في السـوق احملليـة واحملافـظة على

القيمة احلقيقية للعملة احمللية .
{ خبير مالي ولنقدي
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ــعـادن اطــلــقت وزارة الــصـنــاعــة وا
ُــدخـرة مع اخملــصــصـات الــرواتب ا
لعـدد من موظـفي مـصنع الـرماح في
محـافظـة نيـنوى الـتابع إلى الـشركة

العامة للصناعات التعدينيـة .
ـكــتب اإلعـالمي في بــيـان  وأشـــار ا
تلقته (الزمان) امس الى ان (الوزارة
ـالـيـة لغـرض إطالق فـاحتت وزارة ا
ُــــدخـــرة لـ ( 35) مــــبــــلغ الــــرواتب ا
مـــنــتــــــــــسب من مـــوظــفي مـــصــنع
الـرمــاح بـعــد ورود سالمـة مــوقـفـهم

األمني).
الـية خـاطبت  الفتـاً إلى أن (وزارة ا
ـدفوعـات إليـداع مـبلغ وحـدة نظـام ا
وقـدره خـمـسـمـائـة وسـتـة وثـمـانـون
مليون وتسعمائة وثمانية عشر ألف
وتــســعـمــائــة وخـمــســون ديــنـار في
احلــــــســـــاب اجلـــــاري بـــــأسم وزارة
ــفـتــوح لـدى ـعــادن ا الــصـنــاعــة وا
مـــــصـــــرف الـــــرافـــــدين فـــــرع وزارة
ــعــادن وذلك لــصـرف الــصــنــاعــة وا
ــوظـــفي الـــرواتب واخملـــصـــصـــات 
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الصحة واإللتزام بتعليماتها وتنفيذ
كـافة تـوجـيهـاتـها من أجل الـتـسريع
في انـحـســار الـوبـاء وعـودة احلـيـاة
لطبيعـتها). ووافقت الهيـئة الوطنية
النتقـاء األدوية عـلى استخـدام لقاح

فايزر بشكل طار في العراق. 
تـحـدث بـاسم وزارة الـصـحة وقـال ا
سـيف البـدر إن (الـهيـئـة وافـقت على
ـنـتج من شـركـة اسـتـخـدام الــلـقـاح ا
واجـهـة جائـحة فايـزر بـشكل طـار 
كـورونــا في الــعـراق). وحتت شــعـار
(لــنـصـدح عــالـيــا لـبـغــداد احلـضـارة
والـــسالم) بــرعـــايــة وزيــر الـــثــقــافــة
والـــســيـــاحــة واالثـــار نــفــذت وزارة
الــصـحــة والــبـيــئـة حــمـلــة تـوعــويـة
وارشاديـة خالل مشـاركتـها مـهرجان
األشــقــاء الـســابع عــشــر لـلــهــوايـات

تنوعة.   واحلرف ا
وقـال امـير عـلي احلـسـون مـديـر عام
دائـرة الـتـوعــيـة واالعالم الـبـيـئي ان
فــرق دائـرته نــفـذت حــمـلــة تـوعــويـة
وارشـــاديــة  اســتــهـــدفت اجلــمــهــور
ـهـرجـان ـتـواجـد خـالل فـعـالـيـات ا ا
تـنوعـة عـلى اروقة الـشركـة العـامة ا
لسكك حديد العـراق.  مبينا في بيان
ـهـرجـان تـلـقـتـه (الـزمـان) امس ان (ا
شــمل  نــصب ســرادق عــلى مــداخـله
عقمات وزع من خاللها الكمامات وا
وفــحــوصــات طــبــيــة لــلــراغــبــ من
احلــضــور) مــشــيـرا الـى ان (فـريــقه
التوعوي مـتواجد حل انـتهاء فترة
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©≤®       √dIð œ«bGÐËًدائرة صحـة احملافظـة تلتـزم حرفيا)
بـقــرارات مـجــلس الــوزراء ومـا جـاء
نع اخيراً في كتـاب وزارة الصحة 
دخـول الـوافـدين االجـانب من الـدول
الـتي يـنـتشـر بـهـا الـساللـة اجلـديدة
للفايروس) مبينا أن (دائرة الصحة
في الـبصـرة عـملت بـهـذ التـوصـيات
مع جـمــيع  الـعـامـلــ في الـشـركـات
االجـنـبـيـة بـاحملـافـظـة ومـهـمـا كـانت

الصفات التي يعملون بها). 
واضـاف أن (دائـرة صـحـة احملـافـظة

خــاطــبت قـيــادة عــمـلــيــات الـبــصـرة
ـعنـية ومديـريـة الشـرطـة واجلهـات ا
لــتــنــفــيــذ هــذه الــكــتـب الــواردة لــنـا

وتنسـيق العـمل فيمـا بينـنا حيث 
ـتابـعة والتي زيادة فـرق التـحري وا
بدورهـا تـؤكـد على اتـبـاع االجراءات
الـــواجـــبــــة الـــتي وردت في قـــرارات
مـــجــلس الــوزراء وتــنـــفــيــذ جــمــيع

التوصيات الواردة في القرارات). 
وكـان وزير الـصـحـة حسن الـتـمـيمي
قـد اكد أن (الـعـراق حـجز 16 ملـيون

جـرعــة من لــقـاح كــورونـا). وقـال إن
(العـراق حـجز  16ملـيون جـرعة من
لـقـاح كـورونـا) مـبـيـنـاً أنه ( الـبـدء
بتدريب فرق خاصة للتعامل مع هذا

اللقاح). 
ولـــفت الى أن (الـــساللـــة اجلـــديــدة
لـديــهـا نــفس اعـراض كــورونـا وهي
سريعة األنـتشار ولكنـها أقل تأثيراً)
مــشــيـراً الى أنـه (سـيــدخل لــلــعـراق
قــريـبـاً مــخـتـبــران جـديــدان لـفـحص

الساللة اجلديدة).

قـدر الــتـحـدي إلعــادة اإلعـمــار. هــذا
وأجـرى الــوزيـر جـولـة مــيـدانـيـة في
أروقـــة ومــســاحـــات مــصـــنع ألــبــان
ـوصل لــلـوقـوف عـلى إحــتـيـاجـاته ا

ومتطلبات النهوض بـه .
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ـدن كـما في وخصـوصـاً في مـراكز ا
بغداد وحتديداً الكريعات واجلادرية
ناطق خالل هذه الفترة). ومختلف ا
وأشار الى أن (الوزارة قامت بـحملة
كــبـيــرة وفـقــاً لــلـضــوابط مـدعــومـة
بتوجيـهات رئيس الوزراء ومـتابعة
وارد وهـنـالك دعم كـبـير من وزيـر ا
مــجــلس الــقــضــاء ورئــيــسه األعــلى
واالجهـزة األمنيـة للـداخليـة والدفاع
وقـــيـــادة الـــعـــمــــلـــيـــات في بـــغـــداد

واحملافظات).
dN½ lDI

 واصفاً (هذا النوع من التجاوز

كونه يـسبب ضـيقـاً في مقـطع النـهر
شكالت في وينجـم عنه الكـثيـر من ا
ــوجـات مــجــاري الــنــهـر وتــمــريــر ا
الــفـيـضــانـيـة ويــقـلل من اسـتــيـعـاب
الـــنــــهـــر  وعـــرقــــلـــة الــــكـــري ورفع
الــرواسب والـتــرســبـات من األنــهـر)
.وأضــاف (أمـا الــنــوع الـثــاني فــهـو
ـــائـــيــة الــتـــجـــاوز عـــلى احلـــصــة ا

رئــاســة الـوزراء ومــجــلس الــقــضـاء
األعلـى فضالً عن وزارتـي الداخـلـية

والدفاع وقيادة العمليات. 
ــتـحــدث بـاسم الــوزارة عـلي وقـال ا
راضـي في بــيـــان تــلـــقــتـه (الــزمــان)
امس إن (الـعــمل بـرفع الــتـجـاوزات
مــسـتــمـر اآلن وبــعض الـتــجـاوزات
أقــيـمـت عـلــيـهــا دعـاوى قــضـائــيـة).
وأضاف أن (حـجم الـتجـاوزات كبـير
جـــــداً في مـــــنـــــاطق الـــــعـــــاصـــــمــــة
وخـصــوصـاً في مــنـاطق الـكــريـعـات
واألعــظــمــيــة واجلــادريــة مــتــمــثــلـة
طـاعم والكـافـيهـات ومدن بإنـشـاء ا
ــنــاطق الــتي مُــنــحت االلــعــاب في ا
لــوزارة الـــنـــقـل إلنـــشــاء الـــتـــكـــسي
واقع أُسـتغلت النهـري ولكن هـذه ا
ــتــجــاوزيـن دون مــوافــقـة من قــبل ا
الـــــوزارة و اتـــــخـــــاذ اإلجــــراءات
القانونـية واإلدارية بـحقهم).  وحدد
راضي (ثالثة أنواع من الـتجاوزات
األول علـى مقـاطع الـنهـر ومقـتـرباته
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اء والبيئة من أجل أخذ عينات من ا
بشكل مستمر وفحصها). 

وأكــد ( رفع كل الــتــجــاوزات عــلى
ـــشـــاريع في جـــمــيـع احملــافـــظــات ا
وحـمـلـة رفـعهـا مـسـتـمـرة ومـنـهـا ما

أجنــز كــمــا في شط احلــلــة الـذي 
اء صـفـوفه وجتمـيـلهـا ومـنهـا ما إ

سينجز قريباً).
ــــيـــاه واثـــنـت جلــــنـــة الــــزراعــــة وا
واالهوار النيابـية على خطوة وزارة
ـشــتـركـة الــزراعـة تــفـعــيل اخلـطــة ا
ــنــتــجـات بــتــصــديـر الــفــائض من ا

الزراعية. 
وقـال رئـيس اللـجـنـة سالم الـشـمري
في بــيــان صــحــفي امـس ان (الــبــلـد
بظـروفه احلـاليـة بـحاجـة مـاسة ابى
تـــنــــويع مـــصـــادر االيـــرادات وعـــدم
اقتصارها على واردات النفط والتي
ـــرتــبط ـــتــذبـــذب ا اوصـل ســعـــره ا
ـالي بـاالمــور الـسـيـاسـيــة واقـعـنـا ا

واحلياتي لهذا الوضع السيء). 

والـوزارة كـان لهـا الـدور الـكـبـير في
وضوع ومنعت ورفعت الكثير هذا ا
مــنه وقــامت الــعــديــد من الــدعـاوى)
مــبـيــنـاً أن (الــتـجــاوز عـلى احلــصـة
ــــائـــيــــة هــــو ســــبب فـي حــــرمـــان ا
األراضي الــــزراعـــيـــة من احلـــصص
شاريع وعلى مستوى القائمة على ا
احملــــافــــظــــات ووصـــول احلــــصص
ائـية إلـيهـا مثل مـيسـان والبـصرة ا
ــاء إلـيــهـا يــعـد ــثـنى ووصــول ا وا
جنـاحـاً لـلـخــطـة الـتي تـعـمل عـلـيـهـا

الوزارة) .
وتــابع ان (الــتـجــاوز الـثــالث يــكـون
ا يـرمى فيه من يـاه  على نـوعيـة ا
مخلفات صناعية ومياه اجملاري من
عـاجلـة وغـيـرهـا) كـاشـفاً مـحـطـات ا
عن وجـود خـطـوات رسـمـيـة إليـقـاف
ــلـوثـات فـضالً عـن رفـعـهـا من تـلك ا

وارد).  قبل وزارة ا
ـــشـــتـــرك بــ ولـــفت الـى (الــعـــمل ا
ــائــيــة والــصــحــة ـــوارد ا وزارتي ا

الــعــاصـمــة واحملــافـظــات ووصــفـته
بالكـبير فـيما أكـدت القيـام بحمالت
واســعـة لــرفــعـهــا بـدعـم مـبــاشـر من
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ـــائــيــة عن ــوارد ا كــشـــفت وزارة ا
حــــجم الــــتــــجــــاوزات في مــــنــــاطق

اخر لقاء لي مـعك يا أبا علي كان
فـي الـبـيت الـعـراقـي الـثـقـافي في
مــديـنــة دمـشق حـيـث الـقـيت انت
مــحــاضـــرة لــرؤاك الــنــقــديــة عن
كتـابي جـمهـورية زيـنب .ولم اعد
أراك بـعــد ذلك سـوى عـبـر األثـيـر
يالت ودعوتك لي الرسـائل واال
كي اكــتب فـي مــوقــعك الــثــقــافي

الناقد العرقي. 
كنت يا دكتور حس زهرة بعطر
فواح من اخللق واألدب والنقاء 

ومـحطـات الذكـريات مـعك طويـلة
يلونـها شذى صـوتك اجلميل في
ـــربـــد ومــيـــســان مـــلــتـــقــــيــات ا

ونينوى. 
اآلن رحـــلت يـــا دكـــتـــور حـــســ
ســـــرمـك وقـــــد حـــــمـــــلـت حـــــزنك
وشـكـواك الن الـوطن في سـنواته
ــتــأخــرة لـم يــنــتــبه الى عــلــمك ا

وموهبتك وتراثك. 
لم يعد لتلك احملطات سوى طيف
لـقــاءات بـعـيــدة  في مـســتـشـفى

دوسلدورف

كــركـوك الـعـســكـري  وفي مـقـهى
الـــــــروضـــــــة في دمـــــــشـق  وفي
الـناصـريـة ومـقهى حـسن عـجمي
بـبـغـداد . امـكــنه اخـرى أرائـكـهـا
دمـــوع فــقـــدانك عــقـال لــلـــحــلــول
الــــســـيـــكــــولـــوجـــيــــة واألدبـــيـــة

واإلنسانية. 
وداعا يا أبا علي .

عطـرة بالرؤى والتراجم الروح ا
ــشـاعـر مـهـذبـة ـفـعم  والـكالم ا

وأنيقة.
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أكد رئـيس جهـاز االمن الـوطني عـبد
الــغــني االسـدي اســتــتــبــاب الـوضع
ــوصل وقـال ان االمـنـي في مـديــنـة ا
( واطن (جيد ونلمس تـعاوناً من ا
وكــان االســدي قــد قـام امـس بــزيـارة
محافـظة نيـنوى. وقال األسدي خالل
لقائـه القيـادات األمنـية واإلدارية إن
ــوصل جـــيــد (الــوضـع االمــني فـي ا
ونـلمس تـعـاونـا امنـيـا ومـعلـومـاتـيا
). وأضــاف ــواطـــنــ واضــحـــا من ا
أثـنـاء حـديـثـه مع احلـكـومـة احملـلـيـة

لــنــيــنـــوى (عــلــيــنــا االمن وعــلــيــكم
االعـــمــار) مـــؤكــداً (لـــديــنـــا قــراءات
واطالعـــات كــامـــلــة لـــلــواقـع االمــني
واالسـتخـبـاري ومـا نحـتـاج الـيه هو
الــوعي االمــنـي والــتــعــاون). والــقت
شــرطـــة الــديــوانــيــة الـــقــبض عــلى

شخص اثن متهم باإلرهاب في
احملـــافـــظـــة. وقـــال بـــيـــان امس انه
(تـنفـيـذا لتـوجـيهـات وزيـر الداخـلـية
ي ووكـــيل الــوزارة عـــثــمـــان الــغـــا
لشؤون الـشرطة الـفريق عمـاد محمد
مـحــمـود والـتي تــؤكـد عــلى مالحـقـة
ــطـــلــوبـــ من أجل احلــفـــاظ عــلى ا
تـابعـة شخـصية استـتبـاب األمن و
مـن قــبـل قـــائــد شـــرطـــة مـــحـــافـــظــة
نشآت العميد احلقوقي الديوانية وا
حيدر حسن مـنخي تمكـنت سيطرتي
الدغارة وعـفك من القاء الـقبض على
شــخــصـ مــطــلــوبــ إلى مــديـرتي

اســـتـــخــبـــارات ومـــكــافـــحـــة إرهــاب
ادة ـثنى وفق ا محافـظتي واسط وا

4  من قانون مكافحة اإلرهاب).  
واشار الى انه (وبعد تدقيق االسماء
طـلوب التي وجـدت ضمن قـوائم ا

 اتـــخــاذ اإلجـــراءات الــقـــانــونـــيــة

الالزمـــة بــحــقــهم). وكـــشــفت هــيــئــة
الـنـزاهــة االحتـاديَّـة عن تـمــكُّـنـهـا من
َّ بيعه إيقاف إجراءات تـمليك عـقارٍ 
ُـزايـدة الـعـلـنـيَّـة في مـحـافـظـة ذي بـا
ـال العـام مُبـينةً قار; لـوجود هـدرٍ با
أن قـيـمـة الـهــدر تـصل إلى  مـلـيـارين

 . و300 مليون دينارٍ
وافادت دائرة التحقـيقات في الهيئة
وفي مــعــرض حــديـثــهــا عن عــمــلــيَّـة
الــضـبط بــتـمــكُّن فـريـق عـمل مــكـتب
حتـقــيق ذي قــار من ضـبط األولــيَّـات
ــة بــبــيع الــعــقـار واحملــاضــر اخلـاصَّ
ـد عـلــيه (مـول) تــعـود مـلــكـيَّـته ُـشــيَّ ا

ــصــلــحـة ــتــهمٍ هــاربٍ ومــحــجــوزٍ 
مـــحـــافــظـــة ذي قـــار; لــوجـــود ديــونٍ
ُـتَّهم مشـيرةً في بيان مُترتـبةٍ بذمَّة ا
تلقته (الزمان) امس إلى قيام مديريَّة
ـزايـدةٍ تـنـفـيـذ الـنـاصـريَّــة بـعـرضه 
عـلـنـيَّـةٍ وبـيـعه بـسعـر أقـلّ من سـعره

احلـــقــــيـــقي. وأضــــافت الـــدائـــرة إنَّ
الـعقـار الـذي تـبلغ قـيـمـته التـقـديـريَّة
ثالثة مـليارات و 800 ملـيون ديـنارٍ
لـيار بـلغ ملـيار ونـصف ا َّ بيـعه 
ــا أدى إلى حــصــول َّ ديــنــار فـــقط 
ــال الــعــام. وأوضــحت أن هــدرٍ في ا
ُـختـصَّة (قاضي مـحـكمـة التـحـقيق ا
بـقــضـايـا الــنـزاهـة في ذي قــار بـعـد
ـتـخـذة من اطالعه عـلى اإلجــراءات ا
قــبل الـهــيــئـة قــرَّر إيـقــاف إجـراءات
تمـلـيك الـعقـار حلـ حـسم القـضـيَّة
ُـزايـدة من وبـيــان صـحَّـة إجــراءات ا
عـدمهـا فـضالً عن حثّ مُـحـافـظة ذي

زايدة).  قار للطعن بإجراءات ا
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ة ومن خالل متـابـعة عـنـاصر اجلـر
ــواد ـــتــاجـــرين بـــا ـــنـــظــمـــة من ا ا
اخملــــدرة تـــمـــكـــنـت مـــفـــارز وكـــالـــة
ـديــريـة ـتــمـثــلــة  االســتـخــبــارات ا
ــنـظـمـة في ـة ا اسـتـخــبـارات اجلـر
وزارة الــداخـلــيــة من إلـقــاء الــقـبض
عـلى ثالثـة مـتهـمـ يـتـاجـرون بـبيع

واد اخملدرة. ا
وقـال بيـان تـلـقـته (الـزمان) امس انه
( إلقـاء الـقـبض على اثـنـ منـهـما
بــعـد نــصب كــمـ مــحـكـم لـهــمـا في
سـيطـرة سـيـد دخيـل ضمن مـحـافـظة
ذي قار بـحوزتـهـما عـشرة االف حـبة
مــــخــــدرة و455 غــــرامــــا من مــــادة
الــكـرســتـال فــيــمـا  الــقــبض عـلى
تهم الـثالث بعـد مداهمـة منزله في ا
مــنـطــقـة الــعـبــيـدي بــبـغــداد وضـبط
بحـوزته 600  حـبـة مـخـدرة ومـواد
مختلفة تستخدم للتعاطي) واضاف
حضر واد اخملدرة  انه ( ضبط ا
ــتـــهـــمــ ضـــبط أصـــولي وإيـــداع ا
الـــتـــوقـــيـف بـــعـــد تـــدوين أقـــوالـــهم
بـــــاالعــــتــــراف التــــخــــاذ اإلجــــراءات
القـانونيـة بحـقهم. ونـتيجـة لتـكثيف
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الـيـة الـنيـابـيـة أن إقرار أكـدت اللـجـنـة ا
وازنة العـامة سيؤمن الـرواتب بالكامل ا
 وأشـارت إلى أن رواتـب شـهــري كـانـون
ـقــبـلـ غـيــر مـرتـبـطـة الـثــاني وشـبـاط ا

وازنة.   باقرار ا
ـاليـة أحمـد الصـفار وقال مـقرر الـلجـنة ا
في تــــصـــريح امس ان (رواتـب مـــوظـــفي
ــالـيـة الــدولـة سـتــؤمن لـنــهـايـة الــسـنـة ا
وازنة) الفتاً إلى أن بالكامل حال اقرار ا
ـالـيـة احلـالـيـة يـفـتـرض أن ـعـطـيــات ا (ا
تــكــون مـؤمــنــة لـشــهــري كـانــون الــثـاني
ـقــبـلــة إلى أن يـتم وشــبـاط من الــسـنــة ا

وازنة العامة).  إقرار ا
ـان سـيـقف بـالـضد من وأضـاف أن (الـبر
ـتوسطة أي استقـطاع للرواتب الـدنيا وا

 .( للموظف
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الي يـتم تمـويله وأشار إلى أن (الـعجـز ا
ـتــحـقــقـة في وعالجه من خـالل الـوفــرة ا
ـصـدرة من الـنـفط  الـسـعـر والـكــمـيـات ا
ـصـدرة عـادة مـا تـكون كـون   الـكـميـات ا
أكــثـر مـن الـكــمـيــات اخملـطـط لـهــا وبـذلك
حتـقق وفـرة وكـذلك الـسـعـر اخملمـن الذي
ــوازنــة أقل من الــواقع ). بــنــيت عـــلــيه ا
وتابع أن (الـعجـز الذي يوضع فـي جميع
ــــوازنـــــات الـــــتي اقـــــرت في الـــــعــــراق ا
افــتـــراضي ألنه يــحــتـــسب حــسب ســعــر
ــتـوقع بــرمـيل الــنـفط بــأقل من الــسـعـر ا
كـإجـراء احـترازي وصـمـام أمـان" مـبـيـناً
وازنات العـامة للدولة حتول أن" جميع ا
الـعـجـز الى فـائض ويـتم تـدويـره لـلـسـنة
التالـية). (تـفاصيل ص 2). وفي البصرة
ـتـظـاهــرين الـطـرق قـطـع الـعـشـرات مـن ا
ــؤديــة الى احــدى مــحــطــات الــغــاز في ا
احملــــافــــظــــة. وقــــال شــــهــــود عــــيـــان ان
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(العشرات من اخلريجـ قطعوا الطريق
ــؤدي الـى مــحــطــة الــغــاز في مــنــطــقــة ا
الرميلـة الشمالـية في البصـرة احتجاجا
عــلى عـــدم تـــعــيـــيــنـــهم). واضـــافــوا ان
ــتــظــاهــرين هـددوا بــاالعــتــصــام امـام (ا
بــوابـــة احملــطـــة في حـــال عــدم تـــنــفـــيــذ
ـشـروعة مـن قبل احلـكـومـت مـطالـبـهم ا
احملـلـيـة واالحتـاديـة). وتـشـهـد مـحـافـظـة
الـبصـرة وبـقيـة مـدن اجلنـوب شـكل شبه
يـومي تـظـاهـرات واحتـجـاجـات مـطـلـبـية
للخريج والعاطل عن العمل للمطالبة

بالتعيينات وفرص العمل باحملافظة.
من جـهته قـدم الـنائـب السـابق وائل عـبد
الــلـطـيـف مـا اسـمــاه بـالــورقـة الـبــيـضـاء
الـي. وتتـضمن الـورقـة تقـليل لإلصالح ا
رواتب الــرئــاســات الـثالثــة واحلــمــايـات
ــئــة وتـقــلـيل رواتب والـنــثـريـات  50 بـا

ـان العراقي إلى النصف 50 أعضاء البر
ــئـة وإيـقــاف رواتب أعـضــاء مـجـالس بـا
احملـافـظـات لـعــدم الـفـائـده من خـدمـاتـهم
وتــقــلــيل رواتب الــدرجــات اخلــاصــة من
ـئـة وايـقـاف مـديـر عـام فـصـاعـدا  30 بـا
الــنـثــريــات لـلــوزارات وااليـفــادات خـارج
البلد وايقاف الرواتب الـتقاعدية ألعضاء
مــجــلس احلــكم واجلــمـعــيــة والـوطــنــيـة
وايــقــاف الــرواتب الــتـقــاعــديــة إلعــضـاء
ـــان ومــجـــالس احملـــافـــظـــات لــكل الــبـــر
الـــدورات الـــســابـــقــة وايـــقـــاف الــرواتب
ــتــعـددة وحــصــرهـا بــراتب واحــد فـقط ا
والــرواتب الـتــقـاعــديـة لألشــخـاص غــيـر
ستحق للذين ليس لهم خدمة بالدولة ا
الـعـراقـيـة اكثـر من 15 سـنة والـفـضـائ
فـي كل الـــوزارات ومـــؤســـســـات الـــدولــة
وايقاف الـرواتب التقـاعدية الـتي تصرف

دون وجه حـق لــلــمــصــريــ واالردنــيــ
والــلــبـنــانـيــ والـيــمــنـيــ والـســوريـ
وااليراني  وتخفيض الرواتب اخليالية
ــان لـــبـــعض الــوزارات ومـــوظـــفي الــبـــر
واغالق بــعض الـســفـارات الــعـراقــيـة في
ــهـمه  وايــقـاف تــصـديـر اخلــارج غـيـر  ا
الـنــفط اخلـام إلى األردن وتــشـغـيل ودعم
عادن شركات ومعامل وزارة الصناعة وا
وعدم االعتماد على الثروة النفطية وطرد
الـعـمال االجـانب الـعـامـلـ في الـشـركات
وتـعويـضـهم بـعـراقيـ بـدل عـنـهم وغلق
مثـليات التي السفارات والـقنصلـيات وا
فـتـحت في دول والــتي لـيس لـهـا اي دور
دبـلومـاسي ومـنـها الـقـنصـلـيات الـكـردية
ـوانئ الـعـراقـيـة ووضع عـدادات في كل ا

اخملتصة بتصدير النفط العراقي 
وقال عبد اللـطيف اذا كان رئيس الوزراء

ي عثمان الغا

ومن جانب آخر قال قائـممقام قضاء
بعقوبة عبدالله احليالي لـ (الزمان )
ان (اسـعــار االدويـة فـي صـيــدلـيـات
دن ارتـفعت بنـسبة بعقـوبة وبقـية ا
اضية متأثرة اكثر من  %10االيام ا
بـارتفـاع سـعـر صرف الـدوالر مـؤكدا
ــا بـــان االرتــفـــاع لـــيس مـــؤقت ور
تــرتـفع بــشـكل اكــبـر خــاصـة في ظل
عـــدم وجــود الـــيـــة لـــضـــبـط ايـــقــاع
االســـــعــــــار حــــــتـى االن) .واضـــــاف
احلـيـالي ان (بـعــقـوبـة والـتي تـضم
اكبر نسبة لـعدد فقراء ديالى وتصل
ــئـة  من سـكـانــهـا يـشـكل الى 30 بـا
ارتفاع اسعار االدوية معضلة كبيرة
خـــاصـــة وان االغـــلــبـــيـــة لن يـــكــون
قدورهم شراء مـا يحتاجون له مع
تصـاعد لألدويـة وخاصة االرتفـاع ا
ــزمــنــة لــكــبـار الــسن ). لألمــراض ا
ودعا قائمـمقام قضـاء بعقوية   الى
(ضرورة وجود لوائح تضبط اسعار
ــواد الــغــذائــيــة وتــمــنع االدويــة وا
ـضـاربة بـهـا واسـتـغاللـها مـن قبل ا
بـعض ضـعـاف الـنـفـوس مـؤكـدا بان
وضع االســـعــار شـــكل مــصـــدر قــلق
شــعــبي خــاصــة وان نـســبــة الــفــقـر

والبطالة عالية جدا) . 
فـيمـا قال مـديـر بيـئـة ديالى عـبـدالله
ان ( دائــرته الــشــمـــري لـ (الــزمــان) 
تــتـلــقى بــ فـتــرة واخـرى شــكـاوي
حـــيـــال وجــود حـــاالت ســـرطــان في
بعضـن مناطق ديـالى وهنـاك شكوك

بان ابـراج شبـكات الـهاتف احملـمول
ــا تـكــون هي الــسـبب الــرئــيـسي ر
وراء ارتـــفــاع مـــعـــدالته خـــاصــة في

االزقة والقرى) . 
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واضــــاف الـــــشــــمـــــري ان (دائــــرته
تــســـتــجــيب فـــورا وتــرسل فــرق مع
اجــهــزة مــخــتــصــة لــقــيــاس مــعــدل
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كــشف مـــكــتب حــقــوق االنــســان في
مـحـافـظـة ديـالى  عن عـدد مـا تـبـقى
سـيـحـية في احملـافـظة  من االسـر ا
ـئة مـنهم نـزحوا فيـما اكد ان 90 با
ـكـتب خـارج احملـافـظـة وقـال مـديـر ا
صالح مــهــدي لـ (الــزمــان) امس إن
وجودة سـيحيـة ا (إجمالي األسـر ا
فـي بــعـــقــوبـــة وبـــعض مـــدن ديــالى
االخرى ال يزيد عن 25 أسرة اغلبها
في مركـز احملافـظة الفـتا الى ان 90
ئـة  من االسـر نـزحت بـعد 2003 بـا
بـــســـبـب االضـــطـــرابــــات األمـــنـــيـــة
وحصول انتهاكـات لبعضها من قبل
ــتـــطــرفــة)  .واضــاف اجلـــمــاعــات ا
ـــســـيــحـــ جــزء من مـــهــدي  أن (ا
مجتمع ديالى وعاشوا لقرون طويلة
مع بـقيـة شـرائح واطـياف احملـافـظة
ة في سلم ووئام ولديهم كنيسة قد
جدا في خانق وأخرى في بعقوبة
 إعادة فـتح ابـوابـهـا قبل 3 اعوام
ألداء الطقوس الـدينيـة اخلاصة بهم
بعد إغالقـها لسـنوات طويـلة بسبب
االجـــواء االمــنـــيـــة).  واشــار مـــديــر
مـــكــتـب حــقـــوق االنـــســان   الى ان
(جزء من مسيـحي ديالى نزحوا الى
كـردسـتـان وجـزء اكـبـر خـارج الـبالد
ولــكن ال يـزال لــديــهم امالك وهم في
تـــواصل اجــتـــمــاعـي مع اقــربـــائــهم
ـكـونات وايـضا اصـدقـائـهم من كل ا
واالطـــيـــاف ).   وفي ســـيـــاق آخــر 

اشـــــار مــــــهــــــدي  الـى  ان ( ثـــــورة
االتـصــاالت وبـروز مـنـصــات كـثـيـرة
للتـواصل من خالل الهواتف الـنقالة
قابل رغم اهميتهـا الكبيرة لكـنها با
اثـارت مـشـاكل وظـواهـر سـلـبـيـة في
اجملـــتــمـع الــعــراقـي ومــنـــهــا زيــادة
ــعــدالت عــالــيــة مــعـــدالت الــطالق 

جدا). 
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ـئـة من واضـاف مـهـدي ان ( 40 بـا
اسـبـاب ارتـفـاع مـعـدالت الـطالق في
ديـالى خالل الــسـنـوات 10 االخـيـرة
هي االتصـاالت وتطبـيقـات الهواتف
الـــنـــقــــالـــة ومـــنـــصــــات الـــتـــواصل
االجـتمـاعي بـكل مـسمـيـاتهـا   الفـتا
الى ان الـعامل االقـتـصـادي ال يـشكل
ــئـــة  من االســبــاب مــا سـوى 15بــا
يـظهـر حجـم التـأثـير الـسلـبي لـثورة
االتصاالت واسـتخـداماتهـا السلـبية
في اثـارة ظاهـرة تـهـدد تمـاسك بـناء
االســر وهي جـــوهــر اجملــتــمع ودفع
االف من حــاالت الــزواج الى نــهــايـة
الــــطالق ومــــا يــــنــــتـج عــــنــــهــــا من
سلــبيات) . ودعا مدير مكتب حقوق
االنــــســـان   الى  (ضــــرورة دراســـة
مــــلف الــــطالق في ديــــالى وبــــقـــيـــة
مـــحـــافـــظـــات الــبـالد من اجل وضع
حـلـول الزمـة مـجتـمـعـيـة بـدأت تـثـير
قلق حـقـيقي الن مـعـدالت الطالق في
الــــبالد وصـــلت الـى ارقـــام عـــالـــيـــة
خــاصـة في الــســنـوات االخـــــيـرة) .

تــرددات ابـراج الــهـواتـف احملـمــولـة
ـعـدالت الـطــبـيـعـيـة وتـكــون ضـمن ا
ــســـمــوح بـــهــا مـــؤكــدا بـــان تــلك ا
الـــتــرددات ال تـــؤدي الى اي اضــرار
رض الـسرطان تقـود الى االصابـة 
ولم يــثـبت لــديــنـا اي شيء مــخـالف
لذلـك). واشار مـديـر بيـئـة ديالى الى
ان (دائــرته ابــوابــهـا مــفــتــوحـة ألي

شكوى ترد اليهـا حيال اي مخالفات
بــيـئــيـة ســواء االبـراج او االنــهـر او
اجلداول وهي مستـعدة إلرسال فرق
مختصة ألخذ العينات والفحوصات
 الفتا الى ان كـل الشكـاوي اخلاصة
باألبراج ثبتت انها غير مسؤولة عن
اصابات السرطان الن معدالتها وفق

سموح ). ا

يالد uIÞ”∫ ميسحيون يحيون طقوس ا
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اجلــهــد االســتــخــبــاري واســتــمــرار
مـــــفــــاصـل جــــهـــــاز األمن الـــــوطــــني
ـعلـومـات; تمـكـنت مـفارز ـقاطـعـة ا
اجلـهـاز في مـحـافـظـتي صالح الـدين
وديـالـى من تـفــكـيك مــفـرزة إرهــابـيـة
ا يـسمى قاطع ديالى والقاء تنتمي 
الــقـبـض وفق اوامــر قـضــائــيــة عـلى
افرادها األربعة بينهم انتحاري يروم
تفجير نفسه خالل أعياد رأس السنة
في بــغــداد فــضالً عن الــقــبض عــلى
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وقــال بــيــان انه ( تــدوين اقــوالــهم
اصولياً واعترفوا بتلقيهم توجيهات
بـزعــزعـة اإلســتـقــرار وإحـداث خـرق
أمـــني في الـــعـــاصــمـــة خالل أعـــيــاد
ـــيـالد; وقـــد جـــرى إحـــالــــتـــهم الى ا
اجلهـات القـانـونيـة اخملتـصة التـخاذ
اإلجراءات الالزمـة بحـقهم). وتـنفـيذاً
لـتـوجـيـهـات وزيـر الـداخـلـيـة عـثـمـان
ي بـاجراء الـعـمـلـيـات االمـنـية الـغـا

االستباقـية ومتابـعة ورصد حتركات
الـعــصـابـات االرهــابـيـة واالجــرامـيـة
وجتفـيف منـابع االرهاب ايـنمـا وجد
ــتـابــعـة مـن قـبل الــســيـد قــائـد .. و
قــوات الــشــرطـة االحتــاديــة  جــعــفـر
الــبــطـاط تــمــكـنت قــطــعـات الــفــرقـة
اخلـامسـة شـرطة احتـاديـة وبـعمـلـية
أمـنيـة نـوعـية وبـاشـراف مـبـاشر من
ــــطــــوري من قــــتل قــــائــــد حــــيــــدر ا
إرهــابـيــ اثـنــ بـعــد نـصب كــمـ
محكم لـهما ومـحاصرتـهما في وادي
ابـــو شــحـــمــة فـي نــاحـــيــة الـــرشــاد

التابعة حملافظة كركوك.  
ـدني حريـقا واخمـدت فـرق الدفـاع ا
فـي مــســـتــشـــفى مـــيــدانـي وعــجـــلــة
اسعـاف في محـافـظة الـبصـرة. وقال
ــدني بــيــان امس ان (فــرق الــدفـاع ا
تمـكنت من الـسيـطرة واخـماد حريق
اندلع داخل مسـتشفى مـدينة الـطاقة
ساحة  120 مترا مربعا يدانية  ا
ـشـيـدة من الـواح الـسنـدويج بـنل وا
كرفـان مع عـجلـة اسعـاف في مـنطـقة
الــبـرجــســيـة بــقــضـاء الــزبــيـر فــجـر

األحد). 
ولــفت الــبــيــان الى ان (فــرق الــدفـاع
ـــدنـي طـــوقت احلــــادث واخـــمـــدت ا
احلــريق دون تــســجــيل اصــابـات او
خسائر بشرية مع حتجيم خسائرها
ــاديـــة وانــقــاذ عــدد مـن الــعــجالت ا
الـقــريــبـة من مــوقع احلــادث). ولـفت
الى ان (ســبـب احلــريق كــان تــمــاس
كــهـربــائـيــة داخــلي) . وافـاد مــصـدر
امـني بـان عـبـوة نـاسـفـة اسـتـهـدفت
رتال يـــتـــبع لــلـــتـــحــالف الـــدولي في
محـافظـة بـابل. وقال امس ان (عـبوة
ناسفـة استـهدفت رتل دعم لـوجستي
تابـع للـتـحالف الـدولي عـلى الـطريق
الــــدولي فـي بـــابـل). دون مـــزيــــد من

التفاصيل.

مـصـطـفى الـكـاظـمي وحـكـومـته ومـجـلس
الــنــواب يــريــدون انــقــاذ الــعــراق مــالــيـا
واقتصاديـا عليـهم بهذه الورقـة ولو انها
التـــروق لــهم . لـــيس هم فـــقط يـــضــعــون

النقاط والشروط علينا).
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وقــدم الـنــائب مـحــمـد شــيـاع الــسـوداني
مقترحا الى مجلس النواب تضمن ادراج
فــقـرات تـوفــر احلـمــايـة لـلــفـئـات الــهـشـة
ن هم دون باجملتمع من األسر واألفراد 
ـا ــتـوسط و خط الـفــقـر وذوي الـدخل ا
اً في ضمن  مشروع يؤمن لهم عيشاً كر
ــالـيــة االحتـادي لــعـام ــوازنـة ا قــانـون ا
ــان 2021 . وقــال فـي رســالــة الـى الــبــر
اطـــلــــعت عــــلــــيـــهــــا (الــــزمـــان) امس ان
قترحـات تعالج اشكـاالت  تعديل سعر (ا
قـترحات صرف الدوالر) . واكـد ان هذه ا
تــمــثل ثالثـــة مــحــاور حــظــيـت بــتــأيــيــد

النواب).  
واقترح السوداني في احملور االول زيادة
إعـانـة احلـمايـة االجـتـمـاعـيـة مع تـوسيع
ن هم دون خط الشمول لألسر واألفراد 
الــفـقــر الى (2) مــلـيــون اســرة خالل عـام
2021. وفي احملـــــور الــــثـــــاني تـــــأمــــ
مفردات البطاقة التموينية كاملة بإعتماد
عـدد األفـراد الـذين يـزيـد عـددهم عـلى 40
ملـيـون فرد وو 104 آالف طفل مـشـتـرطا
إعــتـمــاد آلـيــة تـوزيع بــحـسـب الـتــجـربـة
الـــنـــاجـــحــــة الـــتي قـــامـت بـــهـــا وزارتـــا
التخطيـط  والتجارة في محـافظة النجف
وبإشراف اللجنة الـعليا إلصالح البطاقة
التموينية.  اما احملور الثالث فقد تضمن
مقتـرحا  بـتحـديد احلد االدنى من رواتب
ا الك الـدائم والـعقـود  وظـفـ على ا ا
ال يقل عن 600 الف دينـار شهـرياً شامالً

الراتب االسمي  واخملصصات.
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قرار احلـكومـة العـراقيـة بتـطبـيق قرار خـفض الديـنار الـعراقي بـنسـبة تـزيد عن
ـئة أدى الى تغيير سعـر قيمة الدينار من(1200) ديـناراً مقابل الدوالر 20 با
الــواحـد إلى اكــثـر من (1440) ديــنـاراً والــذي أحـدث ازمــة كـبــيـرة فـي حـيـاة
مالي الـعراقـ الذيـن وجدوا ارتـفاعـاً في االسعـار وصعـوبات جـديدة تـضاف

الى مسلسل االزمات التي يعانون منها. 
ويبـدوا ان االزمة االقتصـادية في العراق تتـفاقم في ظل انخفـاض اسعار النفط
ـوارد بـشـكل كـبـيـر والـذي يـؤدى الى اسـتـمـرارعـجز ووبـاء كـورونـا وتـنـاقص ا
ـتـقــاعـدين وتـأخـر دفــعـهـا الى جـانب ــوظـفـ وا احلـكـومـة عـن تـوفـيـر رواتب ا
الـفـسـاد الـذي يـلـتـهم مـعـظم واردات الـعـراق من سـرقـة الـنـفط واالسـتـيالء عـلى
ـوظــفـ ـا ماليــ ا ــنـافــذ احلـدوديــة والـرواتـب الـوهــمـيــة آلالف او ر مـوارد ا
سـؤول من عام 2003 وما تـقاعـدين ونفقـات ومخـصصـات الرئاسـات وا وا

بعدها. 
فـي ظل هـذا الــوضع الــصــعب الــذي أثــر بـشــكل رئــيــسي وكــبـيــر عــلى عــمـوم
ـواطـنـ الذي يـعـانون اصالً من انـتـشـار البـطـالة وآالف اخلـريـج والـشـباب ا
الذين يـتعـذر علـيهم احلـصول عـلى وظـيفـة او فرصـة عمل بـسبب الـفسـاد الذي
وظفـ واصحاب الـدخول البسـيطة الذي هم يخـنق كل مرافق احليـاة وكذلك ا
تطلـبات االساسية يعـانون اصالً من انخفـاض دخولهم امام ارتـفاع تكالـيف وا
بـعـد انسـحـاب الـدولة من مـهـامـها وواجـبـاتـها الـرئـيـسيـة في الـتـعلـيم والـصـحة

وتوفير اخلدمات.  
عـلـيه يـكـون واجب الـتدخـل من قبـل احلكـومـة مـطـلـوبا ومـهـمـا في هـذه الـظروف
كـناً ومـحدداً وفـعاالً الصـعبـة والقـاسيـة ويـجب ان يكـون التـدخل سريـعـاً  و
  الن سـوء ومـنـفـذاً عـلى اجلـمـيـع من دون اي تـهـاون او تـمـيـيـز عـنـد الـتـطـبـيق
اليـ ـكن الـصـبـر او حتـمـله  ـعـيـشـيـة واالقـتـصـاديـة بـلغ حـداً ال  االوضـاع ا
الـعـراقـيـ الـذين لم يـعـد لديـهم شـيـئـاً يـخـسـرونه بـعـد كل الـذي خـسروه خالل

السنوات السابقة.  
وعلى احلـكومة ان تستمع الفكار الناس واقتراحاتهم مهما بسيطة او متواضعة
ـاليـ الذي اوصـلونا الى فاحلـلول لـيست دائـما عنـد االقتـصادين او اخلـبراء ا
ـكن ان تكـون االجراءات التـاليـة بعـد دراستهـا ومنـاقشـتها هذا احلـال والتي 

جزءا او طريقاً ا للحل: 
ـوظفـ يستـلمـون رواتبهم 1- ان العـملة الـوطنـية في الـعراق هي الديـنار وان ا
والتـعامل اليومي بهـا عند البيع والـشراء عليه فان واجب الـدولة يكون باصدار
قـرارات سـريـعة وحـازمـة بـان تكـون الـتـعامالت وبـدالت االيـجـار للـدور والـشقق
دارس االهـلية ـعاهـد وا واحملالت التـجاريـة والدكـاك واقـساط اجلامـعات وا
ـستشفيات واخملتبرات وكل العمليـات االقتصادية التي يتم توثيقها في واجور ا
عقود او معامالت رسمية بالدينار العراقي وليس بالدوالراو اية عملة اخرى. 
ـريض) الذي تعامل او ستأجـر) و(الطالب) و(ا 2- حمـاية للطـرف الضعـيف (ا
تعـاقد بـعـملـة(الدوالر) فـان واجب احلـكومـة هو الـزام اجلـميع ان يـكون االلـتزام
ــتـعــارف عـلـيه لــسـعـر ــتـفق عــلـيه (الـدوالر)ولــكن بـالــسـعـر ا ـبـلغ ا بـتــسـديــد ا
الـدوالروهو (120) ألف ديـنار وليس السـعر اجلديد ( 133أو 144) ألف الن
الـسعر باالسواق العراقية تراوح ب (118او 122ألف ) ولسنوات عديدة بعد

عام 2003.
3- ان هــذا االجـراء سـوف يــعـيــد الـثـقــة لـلــديـنـار الــعـراقي بــاعـتـبــاره الـعــمـلـة
االسـاسـيـة لـلتـداول وفي تـقـديـر قـيـمـة السـلع واخلـدمـات ويـقـلل االعـتـمـاد على
الدوالر اسـاساً لـقيـمة لـلسـلع واخلدمـات التي (الـكثـير) مـنهـا عراقـية وال يـوجد
ـدارس االهــلـيـة واجلـامـعـات تـأثـيـر لــلـدوالر عـلـيـهــا فـالـدور واحملالت واجـور ا

اذا يكون التعامل بالدوالروليس بالدينار?!.  ستشفيات وغيرها  وا
4- ولنـا في القضاء العراقي وقرارات محكمة التمييز التي قررت مباد مهمة
ـسجل بـالديـنار الـعراقي في عـقود الـزواج الذي ؤجل ا هـر ا في تقـدير قـيمـة ا
كـان في سـنوات الـستـينـات والسـبعـينـات ذو قيـمة كـبيـرة لكـنه لم يعـد ذو قيـمة

تذكر بعد انخفاض الدينار بعد عام 1991 فصار االعتماد
على قـيمة الـدينار احلقـيقيـة مُقوماً بـالذهب الذي حتدده
ثبت ؤجل ا ـهر ا طالبـة بقيمة ا  عنـد ا غرفـة التجارة
 وهو ما في عـقد الزواج في حاالت الطالق او الوفاة
أعــاد الـتــوازن وحـقـق الـعــدالـة والــتي نـحن أحــوج مـا

نكون عليها في هذه االزمة وفي هذه االيام. 
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ـوسوعـي العـزيـز الراحل الـدكـتور اذا كان احلِـمـامُ قد أغـمض جـفـنيْ البـاحث ا
ــروءاته رنـيــنــاً في أوسـاطــنـا الـســيـد جــودت الـقــزويـني  –رحــمه الـله  –فـانّ 

ولسجاياه وأخالقه العالية ذِكرُها الباقي عند احملب والعارف .
-2-

لقـد كان قلـباً كـبيـراً وَسِعَ النـاسَ باحلُبّ واحلـنان  وكانت طـيبـتُه الفـائقـة تدعوه
الى تـكـر الـطيّـبـ مِنْ إخوانه وأصـدقـائه  وكـان يُحـيـيهم بـأبـيـاته العـذبـة التي

شاعر . وّار بأنبل العواطف وا تعكس نبضات قلبه ا
-3-

وبالرغم من أنّه كانَ غَزيرَ االنتاج –شعراً ونثراً  –االّ اننا لم نَشْهَدْهُ يوماً وظّف
شيـئا مِنْ فـكره وأدبه لـصالح الـسلـطويـ النّه كان حُـرّاً يأبى أنْ يـنحاز االّ الى

احلق والعدل والقيم االنسانية العليا .
-4-

ن زغردت قـوافيه بالـثنـاء عليـهم  وكَشَفَ بِكُلّ وضـوح عمّـا يعتـملُ في نفسه و
لــهم مِنْ حُبٍّ وتـقــديـر وإعــزاز هـو الــسـيــد مـضــر احلـلـو  –حــفـظه الـله  –رجل
االنـسـانـية والـطـيـبـة واخلـلق الكـر وقـد قـضى الـسـيد احلـلـو سـنـواتٍ عدة في
الشـام كان فيـها مـثال الرجـل العراقي الـغيـور على إخوانه والـساعي خلـدمتهم
لك من طاقـة كما كـان الوفيّ لوطـنه الذي عاد الـيه بعد سـقوط الصنم بكل مـا 

واستقر في البصرة الفيحاء ...
لقـد أحببناه جمـيعا لِمَا يتـمتعُ به مِنْ دماثة خلق  ومِنْ رُوحٍ وثـابّة وكان يُسعِدُهُ

أنْ يكون السبّاق للنهوض بخدمة اخوانه .
-5-

وقصـيدة الـسـيد الـقزويـني الـتي أهداهـا الـيه توضح بـكل جالء أنَّ الـطيـبة رأس
مال كبير لالنسان في مسارهِ االجتماعي  

وانـهـا لـن تـضـيع بــ الـنــاس فـهـنــاك من األعالم مَنْ يُــولـيـهــا مـا تـســتـحق من
التقدير.

-6-
واليكم الـقصيدة مشفـوعة باستمطار شـآبيب الرحمة والرضوان لـلدكتور السيد
القزويني والدعوات اخلالصة وأطيب التمنيات للسيد مضر احللو (أبي حيدر) :

كرمات  فتى ا
كرمات  سالم على مضر ا

وكل التحايا له عابقة 
فما زال باحلب يسبي القلوب 

ويُبدي لها النيةَ الصادقة 
لقد كان حِصْنا ألهل العراق 

وأفضاله بالندى سابقة 
فَجَاعَ وأشبعَ جمعَ العُفاة 

بأيامِ محنتها اخلانقة 
إذا ضيّعته بغاثُ األنام 
وكانت بأوهامها غارقة 

حرابه أنّه  فيكفي 
يُوحّدُ في فِعْله خالقَه 

فيا مضر اخلير انت السراج 
احقة  حملناه في الغُربة ا

وجُودُكَ حطّم كلَ اللئام 
وجودك في نعشهم صاعقة 

سالم عليك سالم القلوب 
يرفُّ بأعالمه اخلافقة 

∫WD×

محتجون
يقطعون طرق
غاز الرميلة

وصل رئيس جهاز االمن الوطني في ا
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واد ا كـنـتم متـهمـ وفق ا ـؤشرة ازائـهم  درجـة اسمـائـهم ادناه والـساكـن في الـعـناوين ا ـتهـمـ الغـائبـ ا الى ا
ـؤشرة ازاء اسـمائكم عدل في الـقضـايا ا بـينـة ازاء كل منـكم من قانـون العقـوبات الـعسـكري رقم (١٩) لـسنـة ٢٠٠٧ ا ا
ا ان مـحل اقـامتـكم مجـهـول لذا اقـتضى تـبـليـغكم في الـصـحف احمللـية عـلى ان حتـضروا امـام احملكـمـة العـسكـرية و
الثـالثة خالل مـدة ثالث يوما من تـاريخ نشر هـذا االعالن وعند عدم حـضوركم سوف جتري مـحاكمـتكم غيابـيا وحجز
حل نـقولة واعطاء احلق للمـوظف العموميـ بالقاء القبض علـيكم والزام كل شخص يعلم  ـنقولة وغير ا اموالكم ا
اختفائكم عـلى ان يخبر اجلهـات العسكريـة بذلك استنادا لـلمادة (٨١) من قانون اصـول احملاكمات اجلزائـية العسكري

رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٦ . 
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طــالب الـرئــيس األمــريــكي دونــالـد
تــــرامب أعــــضــــاء الـــكــــونــــغـــرس
اجلـمهـوري بـالتـصعـيد والـنضال
من أجل الـرئاسـة مـؤكدا أن مـكتب
التحـقيقات الـفدرالي ووزارة العدل
ـــتــعــلق لـم يــقــومــا بـــعــمــلـــهــمــا ا
باالنتخابات.وفي سـلسلة تغريدات
له عـبر تـويـتر عـد تـرامب أنه (حان
الــــوقت ألعــــضــــاء الــــكــــونــــغـــرس
اجلـمـهوريـ لـلـتصـعـيد والـنـضال
من أجل الـــرئـــاســة مـــثـــلــمـــا كــان
قراطيون إذا كانوا قد سيفعل الد
فـــازوا بــالــفـــعل".وعــدد تـــرامب مــا
وصــفـهــا بــاألدلــة عــلى فــوزه الـتي
اعــتــبـرهــا بــأنـهــا ال تــقــبل اجلـدل
مـشــيـرا إلى أن (هــنـاك انــخـفــاضـا
كـبـيـرا في أوراق االقـتـراع بـالـبـريد

ــتــأرجـحــة وقـد  في الــواليـات ا
حشو صناديق االقتراع إضافة إلى
ـزدوجـ والـنـاخـبـ الـنـاخـبـ ا
ـــزيــفــة ــوتى والـــتــوقــيـــعــات ا ا
ـــهــــاجـــرين غـــيـــر والــــنـــاخـــبـــ ا
الشرعي ومنع مراقبي التصويت
). وتـابع ترامـبا هـناك اجلـمهـوري
عـددا أصـوات أكــثـر من الـنــاخـبـ
الــفـــعـــلــيـــ (راجــعـــوا ديـــتــرويت
وفـيالدلـفـيـا).. األرقـام أكـبـر بـكـثـير
ـا هـو ضـروري للـفـوز بـالـواليات
كن حتى تـأرجحة الـفرديـة وال  ا

الــطــعن فــيــهــا). وقـال ان (احملــاكم
سيئة ومكتب التحقيقات الفدرالي
ووزارة العـدل لم يقـوما بعـملـهما).
وأضـــــــاف تــــــــرامب ان (نــــــــظـــــــام
ـتـحـدة االنـتـخـابـات في الـواليـات ا
يــبــدو مــثل نــظــام بــلــد من الــعــالم
الـثالث.. لـقـد ولت حريـة الـصحـافة
لــفـــتـــرة طـــويـــلـــة). ولـــفت إلى أنه
(عـنـدمـا يـنـتهـي كل شيء وتـصبح
هـذه الـفـتـرة الـزمـنـيـة مـجـرد فـصل
قــــبــــيـح آخــــر في تــــاريـخ بالدنــــا

فسننتصر).
الى ذلك اعـــلـن الـــرئـــيس اإليـــراني
حــسن روحــاني امس أن واشــنـطن

اشترطت أن تـمر أي أموال إيـرانية
لــشـــراء لــقــاح مـــضــاد لـــفــايــروس
كـورونــا عـبـر مــصـارف أمـيــركـيـة
ن مــــــؤكـــــــدا أن بـالده لن تـــــــثـق 
ســرقـــهــا. وأعــادت إدارة الـــرئــيس
ـنـتـهـيـة واليـته دونـالـد األمـيـركي ا
تـرامب فـرض عـقوبـات اقـتـصـادية
قـاسـيـة عـلى طـهـران في عـام 2018
بـعـد قراره بـاالنـسحـاب أحـاديا من
ـــــبــــرم عــــام  2015ب االتــــفــــاق ا
اجلــمــهــوريــة اإلسالمــيــة والــقـوى
الـكـبـرى بـشأن الـبـرنـامج الـنووي.
وتـــعــد إيـــران أكــثـــر الــدول تـــأثــرا
بـكورونـا في الـشرق األوسط وهي
أعـلنت وفـق آخر األرقـام الـرسمـية
إصــابـــة نــحــو مـــلــيــون و 195ألف
شـخص تـوفي مـنهم  .54547وقال
روحـانـي في كـلــمــة مـتــلــفـزة خالل
االجـــتـــمــاع األســـبـــوعي لـــلـــجـــنــة
ـكـافحـة الوبـاء (أردنا أن الـوطنـية 
نـــحـــوّل األمــوال مـن الــبـــلـــد حــيث
يتواجد مالنـا) مؤكدا أن هذا البلد
الــذي لم يــســمه وافق عــلى إجــراء
هــذه الـــعــمـــلـــيــة. أضـــاف (بــدا أن
+أوفـاك+ (مــكـتب مــراقـبــة األصـول
األجـــنـــبـــيـــة األمـــيــركـي) قــال إن ال
مـشـكلـة في ذلك لـكـنه عـاد وقال إن
صرف األموال يـجب أن تمـر عبـر ا
األمـيـركي قــبل أن يـتم حتــويـلـهـا).
ــكن أن يـثق وســأل روحـاني (من 
بـأشــخــاص مـثــلـكـم في إشـارة الى

? (لقـد سـرقتم مـالـنا في األمـيـركيـ
كل مكان وجدتموه). وكان روحاني
قـال هـذا الـشـهـر إن األمـوال لـشـراء
لقـاح مضاد لكـورونا متـوافرة (لكن
ليس هناك مصرف يقبل بالصفقة).
واد وتـستـثـني العـقوبـات نـظريـا ا
صارف الطـبية والـغذائيـة اال أن ا
ــيــة غــالـــبــا مــا تــمـــتــنع عن الــعـــا
الـــتــعــامل مع مـــصــارف إيــرانــيــة
خـشـية احـتـمـال مواجـهـة إجراءات
عـقـابــيـة أمـيـركــيـة.وشـدد روحـاني
ــكن أن عـــلى أن شــراء الـــلــقـــاح (
يـكــون أكـثـر كـلــفـة ويـتــأخـر لـكـنه
بـالتـأكيد سـيحـصل). وسبـق لوزير
ـكي أن أعـلن أن الــصـحـة سـعــيـد 
بالده طلبت  16,8مليـون جرعة من
اللقـاح عبر برنـامج كوفاكس الذي
ية من أطلقته منظمـة الصحة العا
دون أن يحدد أي لقاح.وتهدف آلية
"كــوفـاكـس" الـتي تــشـمل  180دولـة
واخملتبرات التي تعمل على تطوير
لــقـاحــات مـضــادة لــلـفــيـروس الى
ــسـاعـدة في تــأمـ وصـول عـادل ا
الـى الـــلـــقـــاحــــات.الى ذلك أفـــادت
السلطـات اإليرانية أنـها تعمل على
تــطـويـر لـقـاحـهـا اخلـاص.وأشـارت
وسـائل إعالم محـليـة هذا األسـبوع
إلى انــــطـالق تــــســـجــــيـل أســــمـــاء
متـطـوعـ تـمـهيـدا لـبـدء الـتـجارب
الـسريـرية لـهـذا اللـقاح عـلى البـشر

قريبا.
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دونالد ترامب
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ـتـحــدة لالجـئـ مـفـوضــيـة اال ا
خـــالـــد كــبـــارة انه  نـــقل ســـكــان
اخملـيم "الى مـخـيـمات غـيـر رسـمـية
قـــريــبـــة (...) أو قـــدم لـــهـم ســـكــان
ــأوى".وأضــاف "رأيــنــا ــنــطــقــة ا ا
مسـتوى ملـحوظا من الـتضامن من
اجملـــتـــمـع الـــلـــبـــنـــاني الـــذي قـــدم
مـــســتــشــفـــيــات ومــدارس شــاغــرة
اليــــوائــــهم".ويــــقــــول لــــبـــنــــان انه
يـــســتـــضــيف  1,5مـــلـــيــون الجىء
ســـوري بـــيـــنـــهم نـــحـــو مـــلـــيـــون
مـــســـجـــلـــ كالجـــئـــ لـــدى األ
تـحدة.ودعت الـسلـطات الـالجئ ا
لـلـعودة الى سـوريـا عـلى الرغم من
حتذير جماعـات حقوقية ان سوريا
لــيــست بـــلــدا آمــنــا لـــلــعــودة.وفي
تـشـرين الثـاني/نـوفمـبـر فرت نـحو
 270عائـلة سوريـة من بلـدة بشري
في شـمـال لـبـنـان ايضـا بـعـد اتـهام
سـوري بـقتل احـد ابـنـاء البـلـدة ما

أثار موجة واسعة من التوتر.

بقايا اغراضهـا ب الركام "خسرنا
كل شـي بــلـــحــظـــة واحــدة وعــاش
أطـفــالي األربــعـة رعــبـا ال مــثـيل له
أثـــــنــــاء هـــــربــــنـــــا من الـــــنــــيــــران
ـشـتـعـلـة".واثـار احلـادث تـعـاطـفا ا
عـلى وسـائل الـتـواصل االجـتـماعي
مع سـكان اخملـيم من قـبل لبـنانـي
نــــــــــددوا بـــــــــــهــــــــــذا الـــــــــــفــــــــــعـل
الــعـنـصـري.وأعــرب مـصـدر رسـمي
فـي وزارة اخلـــارجـــيـــة الـــســـوريــة
لـوكـالة سـانـا الرسـمـية "عن األسف
الـشــديــد" لـلــحــادث الـذي "أدى الى
ـقـيـمـ فـيه وحـرمـان عدد تـرويع ا
ـصـدر ـأوى".وأضـاف ا مـنــهم من ا
أن ســــــوريـــــــا "جتــــــدد الـــــــدعــــــوة
للمواطن السوري الذين أرغموا
عــلى مـغــادرة الـبالد بــفـعل احلـرب
ـة عـلى ســوريـة لــلـعـودة إلى الـظــا
وطنـهم" مؤكـدا أن احلكـومة "تـبذل
كل اجلـــــهــــود لــــتـــــســــهـــــيل هــــذه
ـــتـــحـــدث بـــاسم الـــعـــودة".وقـــال ا

ـنـيـة مـا حول لبـنـان في مـنـطـقـة ا
اخملــــــــيم بــــــــأكــــــــمــــــــلـه الى أرض
مــحــروقــة.وأضــطــر سـكــان اخملــيم
الــبــالغ عــددهم  370شــخــصــا الى
تحدة الفرار وفق مفوضية األ ا
لالجـئ و نـقل أربـعة أشـخاص
ــــــســـــتــــــشــــــفى عـــــلـى االقل الـى ا
الصــابـــتــهم بـــجــروح.واألحــد عــاد
عشـرات الالجئـ لتـفقـد اخمليم في
مـــحــــاولـــة النـــقـــاذ مـــا تــــبـــقى من
كن ان تـكون قد مـقتنـياتـهم التـي 
سـلــمت من احلــريق.وقــالت امــيـرة
عــيــسى الــبـالــغـة  45عــامــا والـتي
جلــأت مـن حــمص الـى لــبـــنــان مع
عـــائــلــتــهــا هـــربــا من احلــرب قــبل
ثــمـاني سـنـوات وهـي تـبـكي "عـدنـا
لتفـقد محـتويات خيـمتنا الـصغيرة
لك شيئا كما فعرفنا أننا لم نعد 
ال نـسـتـطـيع تأمـ مـأوى بـديل لـنا
ــــد لـــــنـــــا يــــد بـــــانـــــتــــظـــــار مـن 
الــعـون".وأضــافت وهي تــفـتش عن

{ بيروت,(أ ف ب) - أعلن اجليش
الـلـبـنـاني األحـد انه اعتـقل ثـمـانـية
أشـــــخــــاص بـــــعـــــدمـــــا دفع خالف
مـجـمـوعـة من الــلـبـنـانـيـ إلحـراق
مــــخــــيم غــــيــــر رســـمـي لالجــــئـــ
الــسـوريــ في شـمــال الـبالد.وقـال
بــيـان لــلــجـيـش "أوقـفـت دوريـة من
- مديرية اخملابـرات في بلدة بحن
ـنيـة (شمـال) مـواطنـ لبـنانـي ا
وستـة سوريـ على خلـفيـة اشكال
فــردي وقع مـســاء أمس في الــبـلـدة
ب مجمـوعة شبان لبـناني وعدد
".وأضــاف من الــعــمــال الــســوريــ
الــــبــــيـــان ان اخلـالف "تـــطــــور الى
إطـالق نــــار فـي الــــهــــواء مـن قــــبل
الـشـبـان الـلـبـنـانـيـ الـذين عـمـدوا
أيـضـا عـلى احـراق خـيـم الـنـازح
" بدون اعـطـاء تـفـاصيل الـسـوريـ
حـول سـبب اخلالف.وشب احلـريق
الـســبت في اخملـيم الـذي يـأوي 75
عـائـلة قـرب بلـدة بـحنـ في شـمال

واد ا كـنـتم متـهمـ وفق ا ـؤشرة ازائـهم  درجـة اسمـائـهم ادناه والـساكـن في الـعـناوين ا ـتهـمـ الغـائبـ ا الى ا
عـدل وقانـون الـعقـوبات رقم (١١١) بـيـنة ازاء اسم كل مـنـكم من قانـون العـقـوبات الـعـسكـري رقم (١٩) لسـنـة ٢٠٠٧ ا ا
ا ان مـحل اقـامتـكم مـجهـول لـذا اقتـضى تـبلـيـغكم في ـؤشـرة ازاء اسمـائكـم و لـسنـة ١٩٦٩ وتـعديالته فـي القـضـايا ا
الصحف احملـلية على ان حتـضروا امام احملـكمة العـسكرية الـثانية خالل مـدة ثالثون يوما من تـاريخ نشر هذا االعالن
في الصحف وعـند عدم حـضوركم سـوف جتري محـاكمتـكم غيـابيا واعـطاء احلق للـموظفـ العـموميـ بالقـاء القبض
ادة (٨٠) من قانون ـحل اختفائكم ان يخـبر اجلهات العسـكرية بذلك استنـادا الحكام ا علـيكم والزام كل شخص يعلم 

اصول احملاكمات اجلزائية العسكري رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٦ :.
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ة العمل أبسط في إختـيار  مقاربة  للتـعامل مع منظومة علـميّة مختبريّة تبدو  منهـجيّ
أو نظريّة تمـتلك درجة معيّنة من العشوائيّة أو  أخرى تـسود فيها الصفات النظاميّة

ثاليّة.   أو  بعض من ا
ـدخالت واخملرجـات  ومقـدار  تأثـير كلّ عـامل منـها وتـسجيل وهنـا يتـحتّم حتـديد ا
ـقارنـة في إطار . ووجه ا مـديات أبـعاده وصـوالً الى مقـدار الـدقّة عـدديًّا أو  وصـفـيّاً
ـقـال هـو حتـديـد إسلـوب ومـقـاربـة ألحـداث مـجـتـمعـيّـة مـتـراصّـة بـالـتـفاعالت هـذا  ا
نابع ومساحة التأثير.  وعليه ـترامي في ا ة بطيفها ا صرفيّة واخلدميَ السياسيّـة وا
ولـغـرض التـشـويق سأبـدأ  بـأبـيات شـعـر  مأخـوذة من قـصـيدة طـويـلة في الـعـصر

اجلاهلي ومنها:
وكم من ضيغم وردٍ  هموسٍ
أبي شبل مسكنه العرين

:  ونسترسل في القصيدة  لنقرأ أيضاً
تُساءل عن حُص كلّ ركب
( (وعند جهينة اخلبر  اليق
فمن يك سائالً  عنه فعندي
ستب لصاحبه البيان ا

ـقـال حـيث أنّ وعـجــز الـبـيت الـشــعـريّ بـ الـقـوســ أعاله هـو  داللـة في عــنـوان ا
اجلهنيّ نسـبة الى قبيلة جـهينة. واألبيات عن لـسان (صخرة) أخت حُص الكالبي
الذي قتـله األخنس اجلهنيّ  وقـتل قبله الرجل الـلخميّ بدوافع سـرقة وفتك  بالرغم

ثل الشائع: من أنّ اللخميّ أطعمهما كما وردت في تفاصيل  قصة ا
). هـذه القـصّة الـتي ربّمـا تكـون معـروفة ومـألوفـة لدى ( وعـند جـهـينـة اخلبـر  اليـق
الكـثيـر كغـيرهـا في التـاريخ العـربي  وهي داللة عـلى العـلم اليـق بـاخلبـر  ال الظن
سـتـب في نـشـرات األخبـار  ولو تـضـمّنت عـنـاوينه ـته. وماأكـثـر اليـقـ ا ـصداقـيّ
واجـيز. وفي نـفس الـوقت يتّـسع الـظن لدى الـبعـض بأنّ أدوار اإلسـتحـالة وألـوانه ا
في األفعال واألقوال هي واحدة دون التذكّر بأنّ اآلتي من التحليل سيأتي  بالثوابت
ـرات الـتي تثـقل اإلنتـظـار.  وفي هذا اإلطـار وإذا ما تـغيّ ويزيح األغـذيـة ليـقلّل مـن ا
إزدحمت   األحداث هنا وهناك مثلما تمأل السيّارات  األرصفة  يصبح اإلستنتاج
صغّر  عـلى إنتظـار   رجل جهنيّ الـشكلي حـتميّـاً في الظاهـر ولكنّه يـجبر احملـيط ا

اإلخبار  باليقية ال في النوايا السابقة والالحقة.
(جهينة) من قصّـة في اجلاهليّة تقفـز الى الذهن قصة إنتظار أخرى وبإنتظـار  يق
ؤلـفـها ة (في إنـتـظـار غودو) من مـسـرح الـعبـث  في األزمـان احلـديـثة وهي مـسـرحـيّ
الـروائي اآليــرلـنـدي  سـامـوئــيل بـيـكـيت احلــائـز عـلى جـائـزة نــوبل في األدب لـلـعـام

.1969
ـيّة 2 والتي تـتأسّس  أحـداثـها عـلى مسـاحة من أرض لـقـد كتـبهـا بعـد احلرب الـعا
جـرداء  لـيس فـيـهـا  سـوى  شـجــرة واحـدة حتـمل أربع ورقـات. وفـيـهـا شـخـصـان
ـواصلة يـنتـظران  غـودو  الذي وعـدهمـا ليـنتـظرا ويـرسل لهـما شـخصـاً ليـبلـغهـما 
سـرحـيّـةولم يـأتِ غـودو. بعض من اإلنـتـظـار  بالـقـرب من هـذه الـشجـرة  وتـنـتـهي  ا
ـتـرابط ومـشـاهـد الـعـنف الـذي يـعـيـشـانه أثـناء ـشـاهـد هـو الـثـرثـرة والـكالم غـير ا ا
شهـد الثابت وقلّة ة بوزو  التي تـضيف صورة الى ا إنتظار  غـودو  وظهور شخصـيّ

اذا وال يدريان من أو ماهو غودو. الشخوص فيها في حالة إنتظار اليعرفان 
اثلة تـفرض على النـاظر واحمللّل  مايـحلو له قوله أو كـتمانه بعد ما جند صـورة  ربّ
تميّزات في القرن العشرين مرور  عقود من السن على كتابة مسرحيّة تُعتبر من ا

وكانت األبرز في نيل الكاتب جلائزة نوبل.
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غـا وواضحة عـالم وا قـصود بـاإلخبـار هنـا هو مـانراه من أحداث مـختـلفـة ا إنّ ا
لـلـعـيـان والتـي تتـطـلّب مـواقف إنـتـظـار لـلـبـصر  والـبـصـيـرة لـكي تـصـبح في مـقـدّمة

مايتناوله أيّ مواطن من حقوقه بال عناء أو قرار أو مسار  منعمٍ مذل.
ـنصّات ـافيـة تنـقش نفـسهـا في مـناقـشات نـصوص ا أسـئلـة شفّـافة في عـصر الـشفّ
واخلطب اخملطوطـة على سطـور أوراق كأنّها لم تُـصنع في معـامل اجلنوب يسـمعها
أل ولـكنّة يـبقى ومايزال يـنتظـر  بشغف مَن يأتـيه بالصـفحة التـاية أو غودو احلدث ا

الذي تضمّنته اخلطبة أو التغريدة التي تُسمع أحياناً كسعال.  
ـثابر   من أجل إعادة األموال الـضاائعة كما  فدالً من احلديث والـتفاوض والعمل ا
يتحدّث منـصفون عنها تُعقد جلسات متكرّرة ومطوّله لوضع بنود وسبل لإلقتراض
قـسط  والقاسط لكي  فأين غودو اإلقـتراض? وأين اجلهنيّ الـذي يتعـامل ويعامل ا

تسترد الصفحات البيضاء هيبتها ولو في مواسم التباعد اإلنتفاعي اإلفتراضي.
تباعدة لقد برهن العديد من األحداث في بقاع العالم ا

قول تـشي جـيڤـارا  وهـو (اليوجـد مـحرّرون بل الـشـعوب هي الـتي حتـرّر نـفسـها).
عمورة مـا ينطبق على واجهات األحداث في اإلجتـاهات األربعة في خارطة ا وهذا ربّ
; زدحـمـة باألخـبار وال نـريد الـولوج في الـتفـاصيل. ولـو  طرح سـؤال نفـسه مثالً  ا
مالذي يجعل عشر حكومات تتشكّل في بلد واحد على مدى عشر سنوات? وفي بلد
آخـر تـتـســمّى حـكـومـات أخــرى ومـئـات األحـزاب بـ مــواقف إنـتـظـار  مــتـصـاحـبـة
ومتقاربـة? وماهي التفاعالت احلـاصلة على الصـعيد اجلغرافي واإلقـتصادي وتغيّر
أسعار النفط ومزادات العملة والبطالة وإرتداء الكمامامة ومحطّات إنتظار  تمرّ على

واطن وهم متلهّف لرؤية الوعد  والسعد كما في إنتظار غودو? ا
ومن صفحـات العشق في التـاريخ فاألذن تريـد أن تسمع بنـبرة واقعـة الرفاه وليس

الع فقط ونتذكّر قول الشاعر بشّار بن برد:
ياقوم أَذني لبعض احلي عاشقة
واألذن تعشق قبل الع إحيانا
ن الترى تهذي فقلتُ لهم قالوا 
األذن  كالع تؤتي القلب ماكانا

ـواسم مواقف إنـتظـار  سيـرة الوعـود  يتـذكّر وح تـمـرّ األوقات وتـغسل أمـطار  ا
صري ( أسمع كالمك أصدّقك  أشوف أفعالك ثل ا نتظرون    ا ا

ـثل يـتّضح لـنـا الـفـرق ب الـتـنـاقض والـتـضاد مـثـلـما أتـعجب). وهـكـذا  ومن هـذا ا
قسط.  يظهر من بعيدسلوك القاسط وا

وفي اللغة اإلجنـليزيـة مثل أترجمه (..اذا أردتَ الـذهاب الى إسپـانيا فكّـر  ثانية..).
فهل هذا يعني أن على  من يريد أن يقف في محطة أن يعيد النظر ويفكّر ثانية?

وثمّة عبارة  شفّافة مضافة هي:
ـسـتـشـارين  والـعديـد في الـعـدد والـعـدّة من تـشـكيالت إذا كـان هـنـاك العـديـد من ا
ـر نوايا حـميدة  فـلماذا التـسير أمور نشورة فـي منصّات الـتواصل  وتوفّ الـعلمـاء ا

اخلدمات ومواقف اإلنتظار نحو األفضل?
وهـناك حقيـقة مألوفـة يعرفهـا اجلميع ومفـادها  أن فلسـفة وهدف انشـاء اجلامعات
دن التي تُـنشأ فيـها فهل حتقّق ناطق واألحـياء وا هو تطويـر اجملتمع وخصـوصاً ا

ذلك والنوايا واألمنيات قائمة بالتأكيد?
ـنتظـرين بإنّ مـراد الناس وحـقوقهم لـقد قيل سـابقاً وسـيقـال عن شؤون اإلنتـظار وا

: واجهة واحلساب أثقل من مثقال حبّة. ونتذكّر شعراً أيضاً سيكون  عند  ا
صحائف عندي للعتاب طويتها
ستُنشر يوماً والعتاب طويلِ

فال حتملي ذنبي وأنتِ ضعيفة 
فحملُ دمي يوم احلساب ثقيل
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أفال نـتذكّـر  كـثـيراً  من قـصص الـتـاريخ وكم كانت ألجـل ع ألفُ عـ تُـكرمُ ومن
ر  تلك اإلمرأة في فلم تايتانك التي أعطت مكانها الى أم ألطفال في قارب منّا اليتذكّ

اجلاة لتعود الى السفينة الغارقة? 
نـظور ـسمـوع وا ة كـثيـرة والمعـة في األخـبار واألشـعار  وا ودّ وحكـايات اإليـثـار وا

زيد. ونتذكّر ا قول الشاعر  الكبير اجلواهري: منها  يتّسع ا
وصابرين على البلوى  يراودهم 

بأن تضمّهمُ أوطانهمْ حلمُ
سطور اخلتام:

منذ لهفة الفجر في أوّل النهار
ودجلة الكبير  يجري  
في حقائب الصغار

خارطة تعلو على جباههم
إنشودة هبّت على شفاههم

 ورغم سأم اإلنتظار
البدّ أن يعود شهريار

وتستريح شهرزاد 
حكاية  عاشقة في نشرة األخبار
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ال ريب فـي أنَّ للسـياسـة وأربابـها الدور
األبـرز في ترسـيخ دعائـم احلكم الـرشيد
أو تـأسيس الفسـاد العتيـد. من هنا كان
الـنـظـام الـسـيـاسي وطـبـيـعـته ومـنهـجه
ـثِّل سبباً رئيسـاً في استشراء الفساد
أو احلــدِّ مـنه. فــالـسـيــاسـة تـعــدُّ مـجـاالً
كن واسـعاً لتـفشي الفـساد ونشـوء ما 
وهو أنْ نطلق عليه (الفساد السياسي) 
مارسة الـسياسية الـفساد النـاجم من ا
ويـتحقق حيـنما يحصل سـوء استعمال
السلطة لتحقيق مكاسب خاصةٍ من قبل
الـنـخب احلـاكـمـة ; فـهو فـسـاد الـسـلـطة

احلاكمة. 
إنَّ هـذا الـنوع من الـفـساد يـعـدُّ األساس
والــنــواة لــبــقــيــة أنــواع الــفـســاد. وفي
احلـقـيـقـة ثمـة أسـبـاب كـثيـرة ومـتـعددة
ـمـارسة تـتـعـلق بـالـنـظـام الـسـيـاسي وا
ـكن أنْ تـسـهم في تـفـشي الـســيـاسـيـة 
الـــفـــســاد الـــســـيــاسـي في دول الـــعــالم
اخملــتـلــفــة ; وتـوخــيـاً لإليــجـاز ســأذكـر
أهـمهـا وأخطرهـا  مستـوحياً جُـلَّها من

يدانية. التجربة ا
1- طبيعة النظام السياسي :

يـنـتـشـر الـفـسـاد في الـنـظـم الـسـيـاسـية
ـقـراطـيـةً أم سـواء أكـانت د جـمـيـعـهـا 
ـقراطـيةٍ  وسـواء أكانت الـدولة غـير د
ولـكن بــتـفـاوتٍ إذ مــتـقــدمـةً أم نــامـيــةً 
تـكــون الـعالقـة في الـعـادة عـكـسـيـةً بـ
فـكـلــمـا كـانت ـقـراطــيـة والـفـســاد  الــد
قراطيـةً كلما قلَّ الفساد الـدولة أكثر د
وبــالــعــكس يــزداد الــفــســاد مع شــيـوع
كـمـا كان في االسـتـبـداد والـدكتـاتـوريـة 
الــعــراق في ظل الــنــظــام الــدكــتــاتـوري
الــبـائــد. إذْ كـانت مُــقـدَّرات الـبــلـد كــلـهـا
مـنـوطةً بـرغبـات ونزوات شـخصٍ واحدٍ
وحــزبٍ واحـدٍ  يــفــعـلــون مـا يــشـاؤون
دون حــــســـيـبٍ أو رقـــيـب. وبـــالــــعـــكس
يـضعف الفسـاد -وال يختفي- في الدول
ــقــراطــيــة ويـزداد ضــعــفــاً كــلــمـا الــد

قراطية وآلياتها أكثر. رسخت الد
2- االستقرار السياسي :

يـتـفشى الـفـساد مع جـوِّ عـدم االستـقرار
فـكلَّما كـان النظـام السياسي الـسياسي 
غـيـر مـسـتـقـرٍ وغـيـر فـعَّـالٍ كـلَّـمـا تـنـامى
األمـر الـذي يـفـضي إلى غـيـاب الـفــسـاد 
ـــؤســـســـات وضـــعـف احلـــافــز دولـــة ا

ـنـاهضـة الـفـساد. ولـهـذا ترون الـذاتي 
أنَّ مـنظمة الـشفافيـة الدولية تـعتمد في
ـهــمـة في تــصـنـيف أحــد مـعــايـيـرهــا ا
ــراتب مـتــأخـرةٍ في الــفـسـاد الــعـراق 
عـلى معـيار االسـتقـرار السـياسي. ومن
علوم أنَّ العراق كان يعاني منذ حرب ا
عـام 2003 مـن أجـواء عــدم االسـتــقـرار
الــســـيــاسي  الــنــاجـــمــة من االحــتالل
األمـيـركي والـدمار الـذي أحـدثه لـلبـنـية
الــتــحـتــيــة  ومـا رافـق ذلك من تــنـامي
إرهــــاب الـــقــــاعـــدة وغـــيــــاب األمن ثم
احـــــتالل داعش اإلرهـــــابي ألجــــزاء من
أراضي العراق. فكل ذلك ولَّد أجواءً من
عـــدم االســـتـــقـــرار الـــســـيـــاسي الـــتي
انـعكـست على تنـامي الفسـاد من جهةٍ
تـأخـر للـبلـد في مـعايـير والـتـصنـيف ا

مكافحة الفساد من جهةٍ أخرى.
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ستمر في احلكومات: 3- التغيير ا
ـــا يــفــضـي إلى عــدم االســـتــقــرار إنَّ 
الــســيـاسـي مـا تــواجــههُ بــعض الـدول
وبـخاصةٍ النامية من كـثرة التغييرات
في احلــكــومــة ســواء أكـان الــتــغــيــيـر
ــقـراطـيـاً عــبـر االنـتـخــابـات أم غـيـر د
ـقراطيٍ عـبر االنقالبـات ونحو ذلك. د
إذ عـادةً ما يـؤدي هذا -كـما فـي العراق
مــثالً- إلى تــغــيـيــر الــقـيــادات اإلداريـة
وإبـدالـهـا بـقـياداتٍ أخـرى تـعـتـمـد على
الــوالءات الـســيــاسـيــة أسـاســاً ولـيس
الـكـفـايـات اإلداريـة األمـر الـذي يـزعـزعُ
االسـتــقـرار الـسـيـاسي ويـهـيئ األجـواء

لنمو الفساد ; وذلك لسبب 
وظف عموماً والقيادات األول: شعور ا
اإلداريــة عــلى وجـه اخلــصــوص بــعـدم
االسـتـقـرار وأنَّ مـسـيـرتـهم الـوظـيـفـيـة

ـدى خــدمــاتـهم في لــيـسـت مـرتــبـطــةً 
الـــوظــيــفـــة الــعـــامــة وال بـــكــفــايـــتــهم
ونــزاهـتــهم في أداء الــعـمل بل تــرتـبط
بـــالـــوالء جلــهـــاتٍ مـــعـــيــنـــةٍ ; وكل ذلك
ســيــفــضـي إلى إصــابــتــهم بــحــالــةٍ من
االنــفـالت اإلداري -إنْ صحَّ الــتــعــبــيـر-

والالمباالة والتسيُّب.
الــثـاني: عـدم خـبــرة الـقـيـادات اإلداريـة
ــوالـيـة في الـغـالب ولــكـونـهم قـلـيـلي ا
ولــكـونــهم يــعـلــمـون أنــهم مـا اخلــبـرة 
ــوقـع بــجــدارتــهم وخــبــرتــهم حــازوا ا
وكـفـايـتـهم بل بوالئـهم لـهـذه اجلـهة أو
تــلك  فــإنَّ ذلك كـله ســيــخـلق فــكـرةً في
ـــوقع اإلداري أذهـــانـــهم مـــفـــادهــا أنَّ ا
والــوظـيـفـة مــا هـمـا إال فـرصــة لـلـتـربُّح
والـكسب الـسريع وتكـوين النـفس -كما
ولـيس لـلخـدمـة العـامـة هذا يُـعـبِّرون- 
مـن جـهـةٍ  ومن جــهـةٍ أخـرى ســيـغـرسُ
ـوظـفـ أنَّ ذلـك في أذهـان غـيـرهم من ا
اخلـبرة والكفاية والنزاهة ال اعتبار لها
 مــا يُـصـيـبـهم بـاإلحــبـاط بـاحملـصـلـة ;
فــيـتــفـشَّى الــفـســاد ويـتــأصل من حـيث

يشعرون أو ال يشعرون.
4- التزاوج ب السلطة والثروة :

 إنَّ اسـتـغالل الـسـلـطـة لـتـحـقـيـق مآرب
خـاصةٍ يـتسـبَّب في نشـوء الفـساد فإذا
َّ الــتــزاوج -إنْ صحَّ الــتــعــبــيــر- بـ

الـسـلـطـة والـثروة اتَّـسع الـفـسـاد أكـثر.
وبـيان ذلك أنَّ الـفسـاد السـياسي يـخلق
نـوعـاً من الـتـزاوج بـ أربـاب الـسـلـطـة
مـن جهـةٍ ورجـال األعمـال وثـرواتهم من
نافع متبادلةً حيث تكون ا جـهةٍ أخرى 
بـ االثـنـ  إذْ يـبـسط رجـال الـسـلـطة
حــــمـــــايــــتــــهم عـــــلى رجــــال األعــــمــــال
ـكنونـهم من احلصول عـلى مقاوالتٍ و
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بـطـرقٍ غـيـر مـشـروعـةٍ في مـقـابـل قـيام
رجـال األعـمال بـبسط جـيـوبهم وتـقد
سواء في الي لـرجال الـسلـطة  الـدعم ا

االنتخابات أو غيرها .
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وكـل ذلك سـيـوقعـهـم في شـراك الـفـساد
ــســتـــتب  إذْ يــكــون ـــســتــحــكـم أو ا ا
الـفـساد مـنـتظـمـاً ومسـتحـوذاً عـليه من
قــــبل فـــئــــةٍ مـــؤثــــرةٍ في اجملــــتـــمع. إنَّ
اســتــغالل الــسـلــطــة والــنـفــوذ من أهم
األسـبـاب السـيـاسيـة لـلفـسـاد وإنَّ هذا
ــراتب االســتـــغالل ال يــقــتــصـــر عــلى ا
ـسـتـويـات اإلدارية بل يـشمل ا الـعـلـيـا 

جميعها العليا والوسطى والدنيا.
5- الضغوط السياسية واالجتماعية :
 إنَّ كـثـرة الـضـغوط الـتي يـتـعـرَّض لـها
الـتـنـفيـذيـون واإلداريـون تأخـذ مـناحيَ
ـــاني ـــنــــحى الــــبــــر عــــدةً أبـــرزهــــا ا
واالجــتـمـاعي. فــلـقـد أثــبـتت الــتـجـربـة
انية في العراق -كما هي واضحة الـبر
ارسها لـلجميع- كثرة الضغوط التي 
ـان; مـا يـضـطـر -بـعض- أعـضـاء الـبـر
الـقـيـادات اإلداريـة الـتـنـفـيـذيـة لـتـلـبـيـة
طـلبـاتهم ورغـباتهـم اخملالفـة للـقانون ;
لـلـتـخـلص مـن هذا الـضـغـط وال سـيـما
حـينمـا يُشفع -الضـغط- بالتـصريحات
اإلعالمــيـة الـنـاريـة -اخملـالـفـة لـلـواقع-
والـــتــهـــديــد بــاالســـتــجـــواب ونــحــوه
فــتـتـحـول الــوسـائل الـدســتـوريـة الـتي
وجـدت لتقو األداء إلى وسائل ضغطٍ
وابـــتـــزازٍ رخـــيص. وهـــكـــذا الـــضـــغط
ـتمثل بـالعشيـرة والقرابة االجـتماعي ا
والـعائلـة واألصدقاء ..الخ. إذْ تؤدي كل
هـذه الضـغوط إلى خـضوع واسـتجـابة
ــســؤول الـتــنــفــيـذي لــهــا وإنْ كـانت ا
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مـخالفـةً للقـانون; األمر الـذي يوقعه في
شـــراك الــــفـــســـاد. وال إخـــالُ أحـــداً من
ــسـؤولـ الـتـنــفـيـذيـ واإلداريـ لم ا
يـتعـرَّض لهـذين النـوع من الـضغوط.
ـنـطـقي الـذي يُـطـرح هـنا ال والـسـؤال ا
ــعـرفـة كم مـن هـؤالء تـعـرض يــتـعـلق 
عـرفـة كم واحداً لـهـذه الضـغـوط  بل 
مــنـهم خــرج مـنــهـا مــنـتــصـراً شــامـخـاً
طيعٍ بـأنفهِ ليس بخاضعٍ للفساد وال 

له !!    
ــــنـــــاصب دون مــــراعــــاة 6- تـــــوزيع ا

اخلبرة والكفاية والنزاهة :
قراطي أنْ لـيس غريـباً في النـظام الـد
ؤتلفة في حتـصل األحزاب السياسية ا
ــــنــــاصب احلــــكــــومــــة عــــلى بــــعض ا
الــتـنـفــيـذيـة. بــيـد أنَّ الـغــريب أنـهم قـد
ـباد يـحـصـلون عـلـيـها دون مـراعـاة ا
ــتـمــثــلـة وا الــرئــيـســة في تــســنُّـمــهــا 
بـاخلبرة والكفايـة والنزاهة; فإنْ عُدمت
بـاد تفـشَّى الفـساد وغـدا أمراً هـذه ا
ـاً عــلــيه ; األمــر الــذي يُــصـيب مــتــســا

 . قتلٍ العملية السياسية 
إنَّ الــفــسـاد -الــســيــاسي- الـنــاجم من
ــمــارسـة الــسـيــاســيـة هــو األبـرز بل ا
الـبـعض يـعـده األخـطـر ;ألنه يـؤدي إلى
فــسـاد الـقــمـة الـتي يــنـبـغي أن حتـارب
الـــفـــســاد ال أنْ تـــوجـــده; مـــا يــفـــضي
بــاحملـصـلـة إلى تـقــلـيل فـرص مـحـاربـة
الــفـسـاد من قـبل غـيــرهم بـفـاعـلـيـةٍ. مع
أنـي أمـيلُ إلى أنَّ الــفـسـاد األخــطـر هـو
الـــنـــاجـم من فـــســـاد اجملـــتـــمع -كـــمـــا
سـيتضح الحقاً إنْ شـاء الله- وللحديث

تتمة

{ رئيس هيئة النزاهة األسبق

ــشـكالت الــتي ظـلت تالزم االقــتـصـاد ا
الــعــراقي مـنـــذ أمـــد بـعــيــد كــمــشـكــلـة
الـتضخم وعـدم استقرار صـرف الدينار
الـعـراقي والـتي تـعـزى إلى الـعـديد من
ــسـبـبــات أبـرزهـا اإلنــفـاق احلـكـومي ا
ـتزايد في مشاريع لم تكن ذات مردود ا
كـــبــيـــر واالعــتــمـــاد عــلي مـــوارد غــيــر
ـشـروعـات احملـلـية حـقـيـقـيـة لـتمـويل ا
وتــفــاقم حــجم االســتـدانــة من اجلــهـاز

صرفي . ا
حـــــيث تـــــعــــد أســــعــــار الـــــصــــرف من
ــتــغــيــرات الــرئــيــســة في االقــتــصـاد ا
الـدولي لــذا فــإن ثـبـاتـهـا واسـتـقـرارها
أمـر ضـروري لتـوطيـد وسائل االتـصال
الــــقــــومي خملــــتـــلـف الـــدول كــــمــــا أن
ـتـكـررة في سـعـر الـصـرف الــتـقـلـبـات ا
تــكـون مـكـلــفـة خـاصـة بـالــنـسـبـة لـدول
الــعــالم الــنـامـي إذ أن عـدم االســتــقـرار
يــحـرم هـذه الـبـلــدان من االسـتـثـمـارات

اخلارجية وجذب رؤوس األموال.
كــمـا أن عـدم االسـتـقــرار يـؤثـر عـلى كل
األداء االقـتـصـادي لـذلك فـإن احملـافـظة
عـــلى اســـتــقـــرار ســعـــر الــصـــرف أمــر
ضــروري بـالـنـسـبـة لـلـدول الـصـنـاعـيـة

والنامية على السواء.
ــهم أخــذ الــنـاجت مـن جــانب آخــر من ا
احملـلي اإلجمالي في االعتبار عند تغير
سـعر الصـرف والذي يتأثـر بتأثـير غير
مـــبــاشــر بـــســعــر الــصـــرف عن طــريق
الـصـادرات والـواردات فـسـعـر الـصرف
يـؤثر تـأثير مـباشـر على تـكلفـة اإلنتاج
خـاصة بـالنـسبـة للــدول التـي تـستورد
عـوامل اإلنتاج من اخلارج فالزيادة في
سـعـر الصـرف (تـخفـيض قـيمـة الـعمـلة
لـدولـة ما) يـزيـد من تكـالـيف االستـيراد
وبــالـتـالي يـؤثـر ذلك عـلى اإلنـتـاج كـكل
أمــا إذا كـان تأثـير الـصادرات أكـبر من
ــيــزان الــواردات يــنـعــكس ذلك عــلـى ا
الـتجــاري وبالـتالي يـكون إيـجابـاً على
الـنـاجت احمللي اإلجـمـالي في تخـفيض
قـيمـة العمـلة يجـعل استيـرادات الدولة
سـتهلك احمللي الذي أكـثر تكلـفة على ا
ـسـتـوردة التي يـلـجـأ القـتـنـاء الـسـلع ا
اليـوجد بدائل مـحلية لهـا وبشكل عام;
إذا تـــراجـــعـت الــواردات وتـــضـــاعـــفت
الـصـادرات بشـكل منـاسب فإن ذلك من
ــيـزان شــأنـه أن يــعــيـد الــتــوازن إلـى ا
الـتجـاري والذي عادةً مـا يكون من أهم
ـشـاكل التي يـتم الـلجـوء إلى سيـاسة ا

التخفيض حللها.
حـيث ـعـد النـاجت احمللي اإلجـمالي أحد
ـعـبــرة عن مـسـتـوى األداء ــؤشـرات ا ا
االقــتـصـادي لـلـدولـة  فـقـد كـان الـنـاجت

الرسمية.
عمول به وازي وهو ا سعر الصرف ا

وازية. في األسواق ا
هم عند حتـليلنـا لتخفـيض قيمة مـن ا
الـعمـلة الـتطـرق لتـفسـير أهم نـظريات
تـخـفـيض قـيـمـة الـعـمـلـة والـتي تـركز
عــلى االقــتــصــاديــات الــتي تــكـون في
حــالـة تــوازن حلـظــة تـخــفـيض قــيـمـة
الـعملة وعـليه البد للـدولة التي ترغب
فـي إتبـاع هذه الـسياسـة أن تتـخذ من
اإلجــــراءات الــــتـي تــــعـــمـل عــــلى دعم
االســتـقــرار االقـتــصـادي وقــدرته عـلى
مـواجـهة اي تـغـيرات تـهـدد استـقراره
ـشــروعـات ــا يــسـاهم في حــمـايــة ا
واالنـشطة االقتصادية القائمة وجميع
األفـــراد في اجملــتــمـع. ولــذلك اجتــهت
أنــظـار بــلـدان الـعــالم إلى تـعــديل قـيم
(عـمـوالتـهـا) سـواء بـطـريق مـبـاشر أو
غــير مباشـرة لـتحقيق نتـائج إيجابية
مـن حـركـة الــصـادرات والـواردات من
خـالل سعـر الـصرف وتـأثـيراتـهـا على
ــدفــوعــات الــذي يــعــد مــرأة مــيــزان ا
تــعــكـس مــركــز الـدولــة الــتــجــاري مع
الــــــعـــــالـم اخلـــــارجـي  ذلك مـن خالل
الــعالقـــة بــ الـصــادرات والـواردات
حـيث أنه يرتفع كلمـا ارتفعت حصيلة
الـصـادرات مقـارنة بـارتفـاع مدفـوعات
الـواردات ويحـدث العـكس كلـما فاقت

دفوعات حصيلة الصادرات. قيمة ا
ـاليـة والـنقـدية وان تـضع الـسـياسـة ا
فـي اعـتـبـارهـا قـبل شـروعـهـا بـتـغـيـير
تغـيرات االخرى التي سـعر الصـرف ا
تـــؤثــر عــلــيـه كــتــدفق رؤوس األمــوال
ـالـيـة التي واالسـتـثـمـارات واألوراق ا
تــؤدي تـغــيـيـر ســعـر الـصــرف ايـضـاً
حـــيـث أن هــجـــرة رؤوس األمـــوال من
دولــة إلى أخــرى بـغــرض االســتـثــمـار
يـجعل االقتصاد في الـدولت يتعرض
ـا يـؤثـر لــتـغـيـرات أسـعـار الـصـرف 

على قيمة العمـالت في العالم.
فــــضـالً عن األخــــذ بــــاالعــــتــــبــــار أهم

فـي ظل التقـلبات الـسريعـة التي حتدث
ـيـة الزال الــقـطـاع عــلى الـســاحـة الـعــا
ــســيــطــر الــوحــيــد عــلـى احلـــكــومي ا
ـــكــونــات االقـــتــصــاديـــة في الــعــراق ا
ـوجه الـوحـيـد لـعـمـلـيـات الـتـبادالت وا
اخلـارجية حيث عجـز عن وضع قاعدة

متينة لتبادله االقتصادي.
ومـؤخـراً الـوضع االقـتـصـادي الـعراقي
عـانـى من تـدهـور كـبيـر فـي العـديـد من
مــؤشـراته كــان من ضـمــنـهـا تــخـفـيض
قـيـمة الـديـنار من خالل تـخـفيض سـعر
الــصــرف مـقــابل الــدوالر أو مـا يــعـرف
بــتــحـريــر سـعــر الـصــرف في مـحــاولـة
لــلـحـكـومـة في إجــراء حـكـومي ظـاهـره
إعـــطــاء الــصــادرات الــعـــراقــيــة مــيــزة
ـيـة عـلى تــنـافـسـيــة في األسـواق الـعــا
حـساب تنامي االستيرادات وما سببته
ــيــزان مـن عــجـــوزات مــتــراكـــمــة فـي ا

التجاري للسلع واخلدمات.
WKLF « WLO

فـضالً عن أن تخفـيض قيمة الـعملة في
ظـل االحتـفـاظ باألجـور األسـمـية ثـابـتة
ـصنـعـة محـلـياً يـجـعل أسـعار الـسـلع ا
نح ـا  أرخـص بالـنـسـبـة لألجـانب 
ـنـتـجـات احملـلـية مـيـزة تـنـافـسـية في ا
ـتـوقع زيادة يـة  ومن ا األسـواق الـعـا
الـــطــلب عـــلــيــهــا ومـن ثم زيــادة حــجم

الصادرات إلى اخلارج.
وهـنـا دعـت احلـاجة إلـى مـعـرفـة ما إذا
كـانت اآلثار التوزيـعية لهذه الـسياسية
ا إيـجـابـيـة عـلى االقـتـصـاد الـعـراقي 
يـــــتـــــطـــــلـب دعـــــمـــــهـــــا بـــــاإلجــــراءات
ناسبة أو سـلبية وهنا الـتصحيحـية ا
يــنـصح بـالـتـحـول عن  هـذه الـسـيـاسـة
ـنع حدوث مزيد من الـتدهور والتدخل
بــسـيـاسـات جـديــدة من شـأنـهـا تـقـو
ـسـار االقـتـصـادي بـدءً يـنـقـسم سـعر ا
الـــــصــــرف اإلســــمي فـي الــــعــــراق إلى

قسم هما:
عمول به سـعر الصرف الرسمي وهو ا
ــبـــادالت الــتـــجــاريــة فـــيــمـــا يــخـص ا

الــتــركــز فـيه ودرجــة جتــانس الــسـلع
الــــتى يــــتم تـــبــــادلـــهــــا فى األســـواق
وقابليتها لإلحالل. في هذا اإلطار جاء
تـخفيض نظام الصرف فى وقت يعانى
فــيه االقــتــصــاد الــعــراقي من الــركـود
حـيـث بـلغ مـتـوسط مـعـدل الـنـمـو نـحو
ـــئـــة  خالل عــام 2019 حـــيث 3.9 بـــا
ئة حـقق النمو زيـادة بنسبة 3.7 في ا

في القطاع النفطي.
u/ ‰bF

ــو لــلــنـاجت فــيــمــا انــخــفـض مــعــدل 
احملـــلي اإلجـــمــالي فـي الــعـــراق لــعــام
ـئــة  حـسب 2020 لــيــبـلغ -4.372 بــا
مــجـلـة "غـلــوبـال فـايـنــانس" اخملـتـصـة
بـــتــصــنــيف دول الـــعــالم تــعــود هــذه
الـنـتـائج إولى عـجـز اجلـهـاز االنـتاجي
وقــصــوره في تــلــبــيــة الـطــلب احملــلي
ـتـنـامي بـشـقـيه احلـكـومي واخلاص ا
ستثمرين عن إقامة فـضالً عن عزوف ا
ــشـاريع االنـتـاجـيـة من جـهـة وغـيـاب ا
الـدعم احلـكـومي للـمـشـاريع االنتـاجـية
مـن جـهـة أخـرى عـدم تفـعـيـل الـقـوان
ـا أدى إلى ــتــعـلــقــة بـاالســتـثــمــار  ا
ضــعف االسـتـثـمـار احملـلي السـيـمـا إن
زيــادة الـطـلـب احملـلي لم يـشــكل حـافـز
لــلــولـوج فـي مـثل هــذه اجملــاالت األمـر
الــــذي انـــعـــكس في بـــقـــاء الـــطـــاقـــات
االنـتاجـية ثابـتة ومن ثم االعتـماد على
الـسـوق اخلارجـية لـتغـطيـة العـجز في
ـعـروض الـسـلعي وهـذا مـؤشـر على ا
زيـادة االنـكـشـاف االقـتـصـادي لـلـعـراق

اجتاه العالم اخلارجي.
ومـن ثم يـــتــضح الـــتــأثـــيـــر الــســـلــبي
لـــلــتــخـــفــيض في ســعـــر الــصــرف في
الوضع احلالي للنشاط االقتصادي في
الـــعــراق والــتي تـــعــتــمـــد بــقــوة عــلى
ــســتــوردة إلدارة الــقــطـاع ــدخـالت ا ا
االنـــــتــــاجي ذات اإلحـالل احملــــدود مع
ــدخالت احملـلـيـة فــضالً عن اعـتـمـاد ا
ــال اجلـاري هــذا الــقـطــاع عـلى رأس ا
صرفي ول من طرف القطاع ا الـذي 
وبــالـتــالي فـإن الــتـخـفــيض يـؤدي إلى
رفـع تــكــالـــيف اإلنــتـــاج ومن ثم زيــادة
ـصـارف ــال من ا احلــاجـة إلى رأس ا
والــــذي يــــؤدي إلى ارتــــفـــاع أســــعـــار
الــفـائـدة في األسـواق الـرسـمـيـة وغـيـر
الـــرســمــيــة إن وجــدت. وبـــالــتــالي من
ـــمــكن أن يــؤدي ذلـك إلى انــخــفــاض ا
اإلنـتـاج. وانـعـكـاسـهـا عـلى األجـور في
حالة الربط وارتفاع تكاليف الواردات.
ـــصــدّر ـــنــتج األجـــنـــبى ا ّـــا كـــان ا و
لـلـسـوق احملـلـيـة الـعـراقـيـة يـعـتمـد فى
إنـتاجه عـلى عملـتهـا الوطنـية (الدوالر

احملـلي اإلجـمالي في الـعـراق باألسـعار
اجلـــــــــاريـــــــــة فـي عــــــــام 2003 بــــــــــلغ
(29565788) مــــلــــون دــــنــــار ومن ثم
اســـتـــمـــر بـــاالرتـــفــاع إلـى عــام 2008
لـــــصــــبح ( 6.157026061)  مــــلــــون
دـــنـار ويــعـود ســبب االرتـفــاع إلى هـذا
احلـد هو ارتفاع سعر برميل النفط إلى
أكـثـر من (100) دوالر وازديـاد كـمـيـات
ــصــدر واســتــكــشــاف حــقـول الــنــفط ا
نـــفــطــيــة جــديــدة الــتي ســاعــدت عــلى
امـا ارتــفــاع الـنــاجت احملـلـي االجـمــالي
ــــــدة (2020 -2014) فـــــــقـــــــد خـالل ا
انــخــفض الــنــاجت نــتـيــجــة انــخــفـاض
أســــعـــار الــــنـــفط اخلــــام في األســـواق

الدولية واألزمة السـاسة في العراق.
ومـن دواعي قــراءة األبــعــاد لــســيــاسـة
ســـعــر الــصــرف هــو تــأثــيــر ســيــاســة
تــخــفـيض قــيـمــة الــعـمــلـة  وتــأثـيــرهـا
الـسـلبي عـلى الصـنـاعات احملـليـة التي
تـعـتـمـد في عـمـلـياتـهـا االنـتـاجـيـة على
نــتــيــجــة مـــواد وخــامــات مــســتــوردة 
ـا يـؤدي إلى قـيام ارتـفـاع تـكـلـفـتـهـا 
ــنــشــآت إمــا إلـى خــفض حــجم هـــذه ا
إنـتـاجهـا وارتفـاع مـعدالت الـبطـالة أو
ـقدار االرتفاع أن تـقوم برفـع األسعار 
فـي الـتـكـلـفــة والـذي يـقـود إلى تـراجع
الـطـلب عـلى منـتـجـاتهـا خـاصة في ظل

ثبات األجور اإلسمية.
وفـي هــذا الـــشـــأن أثــبـــتت الـــتـــجــارب
الـدولية  (في البلـدان النامية على وجه
الـتـحـديد) والـنـظريـة االقـتصـاديـة على
حــد ســواء أن الـعالقــة بــ تـخــفـيض
ـيزان قـيـمـة الـعـمـلـة واحلـد مـن عـجـز ا
الـتـجـاري وحتـفـيـز االقـتـصـاد الـوطـني
ــــا عالقـــة لــــيــــست عالقــــة آلـــيــــة وإ

مشروطة بعوامل ومحددات عديدة.
مـع االشــــارة الى أن مــــعــــدّل ارتــــفــــاع
األسـعـار استـجابـة لهـذا األثر ال يـعادل
ـــئـــة من مـــعــدّل بـــالـــضــرورة 100 بـــا
الـتـراجع فى قيـمـة العـملـة الـوطنـية بل
ــــئــــة يــــتـــراوح هـــذا األثـــر بـــ 0 بــــا
ـئة   مـن قيـمـة الـتـراجع وفـقا و100بـا
ــلك ســلــطـة ــصـدّر والــذى  لــلــقــرار ا
ـفـاضلـة ب امـتصـاص هذا الـتراجع ا
أو نــقل عــبـئـهــا فى صـورة ارتــفـاع فى
نـتجة األسـعا وتـعد مـنافـسة الـسلـع ا
ــسـتــوردة أحـد أهم مــحــلـيــا لــلـســلع ا
راجـعة تـكاليف ـصدّر  أسـباب قـيام ا
اإلنـــتــاج لــتــخــفــيـف هــذا الــعبء عــلى

ستوردين. ا
كـمـا تـعـتـمـد درجـة اسـتـجـابـة األسـعار
لــلـتـغـيـيـر فى سـعـر الـصـرف عـلى عـدة
عــوامل مــنــهـا هــيـكـل الـســوق ودرجـة
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األمــريــكى أو الــيــورو كــأهم الــعـمالت
الـصـعـبـة) وحـيـث تـشهـد تـلـك الـعـمـلة
ارتـفاعـا مقـابل الديـنار الـعراقـي يقوم
ـصـدّر األجـنـبي بـنـقل أو تـمـرير هـذا ا
(Passــthrough) عـبء الــتــراجع فى
قــيـمـة الـعــمـلـة الـعــراقـيـة لـلــمـسـتـورد
ــــنــــتج إلـى قــــيـــمــــة الــــواردات من وا
مـختلف السلع الرأسـمالية والوسيطة
واالسـتهالكية وهو مـا ينعكس بدوره
على تكلفة اإلنتاج وعلى أسعار السلع
الـــنــهــائــيــة وبــالــتـــالى يــقــوم كل من
ـنـتج فى العـراق بـتمـرير ـسـتورد وا ا
ـســتـهـلك عـبء ارتـفـاع األســعـار إلى ا
الـنهائى ما يترجم مباشرة إلى ارتفاع

معدل التضخم.
ـؤشرات الـتي تعـد ناقـوساً أمـا اكـثر ا
اخلـــطـــر يـــقـــرع إذا مـــا  رفع ســـعــر
الـصـرف دون أخذهـا باالعـتبـار تتـمثل
ي الــذي ــؤشــر الــسالم الــعــا وفـــقــاً 
ــــرتــــبـــة أشــــار أن الــــعــــراق إحــــتـل ا
اخلــامـسـة األقل سالمــاً في الـعـالم في
عـام 2019  والــتي تـسـبـبت في تـكـبـد
تـكـلفـة اقتـصـادية لـلعـنف قدرت ب 32
ــئــة من الــنــاجت احملــلي اإلجــمـالي بــا
لـــنــفس الــعــام  حـــيث تــشــيــر أحــدث
الـتـقـديرات إلى أنّ 4.1 مـلـيـون عراقي
ـسـاعـدة اإلنـسـانـيـة في بــحـاجـة إلى ا

عام 2020.
ـنـظـمـة ـؤشـرات االخـرى وفـقـاً  ومـن ا
ية أن اإلنـفاق احلكومي الـصحة الـعا
ال يـتجاوز عـلى الصحـة نسبة 0.7 في
ئة من الناجت احمللي اإلجمالي وهو ا
ـنـطـقـة الــعـربـيـة مـقـارنـةً األدنـى في ا
ئة ي  يبلغ 10.1 في ا توسط العا
ـــا يــفـــســر اســـتــحـــواذ مــا يــنـــفــقه
ـواطـنون من جـيوبـهم عـلى الصـحة ا
ومـيـول دوال االسـتـهالك الـى االرتـفاع
فـــأن الــتــخــفــيض في ســعــر الــصــرف

يؤدي إلى تدهور الدخل احلقيقي..
وال يـخفى عن بـالنا مـا يتـسبب خفض
قــيـمـة الـعـمـلـة  مـن تـأثـيـرات نـفـسـيـة
ـسـتــثـمـرين بـاقـتـصـاد تــضـعف ثـقـة ا
الــبــلــد وتــؤثــر ســلــبــا عــلـى عــمــلــيـة

استقطاب االستثمارات األجنبية
وفـي ختام قراءتنا لـتأثيرات انخفاض
سـعـر الـصـرف في الـعـراق يـتـبـ عدم
االتـساق ما بـ سياسة سـعر الصرف
والـسياسات االقتصادية التي أدت في
بــــعض األحــــيـــان إلـى أزمـــات صـــرف
ـضاربـة التي حـادة بـسبب هـجمـات ا
تــتــحــ هـذه االزمــات والــتي تــفـضي
بـــالــنــهـــايــة إلى تــخـــفــيض الـــعــمــلــة

وانهيارها .
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مـا يحدث هـو نتيجـة لغياب مـنقذ األمة
ومـخـلّـصـهـا الـهـارب كـمـا يـفـعـلـون في
الــــعـــراق مــــنـــذ ســــنــــوات في إحـــراق
األخـــضــــر والـــيـــابس حتـت مـــخـــتـــلف
الـشـعـارات الـرنـانـة واجلـوفـاء وبـثـياب
ديــنــيــة ومـذهــبــيــة وهم يـســتــهــدفـون
األهـالـي العـزل فـي الـشـوارع واألسواق
ـــدارس ــــســــاجـــد والــــكــــنـــائـس وا وا
بــنــافــورات من الــدمــاء الـتـي لم تــنـزف

. فيها قطرة من دماء احملتل
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صـحيح أنّ دكـتاتـور تونس شـدّ الرحال
هـارباً إلى جنـة أخرى بعـيدة عن قصره
وعـبيـده إال أنّه ترك نـظامـاً أشرف على
تــربـيــته وصـنــاعـته ألكــثـر من عــشـرين
عــامـاً بـذات الـفــكـر والـنـهـج كـمـا فـعل
الـنظام هنا في العراق وترك سلوكيات
ونـهجاً في الثقـافة والتفكـير تعمل على
إبـطاء التـقدّم وتعـرقل حتقيق األهداف
ـقـراطي حـر الــنـبـيـلـة في بـنــاء بـلـد د
حــيث اســتــغـلّت تــلك الــقــوى الـبــديــلـة
قـراطيـة في مجتـمعـات غير ساللـم الد
ـمـارسـة هـكـذا نـظـام مـؤهـلـة بـالـكـامل 
وحتت ضــغط الــشــعــارات الـعــقــائــديـة
ـذهب والـفـتـاوى ــرتـبـطـة بـالــدين وا ا
لــكي تـتـبـوّأ ثــانـيـة مـراكــز الـقـرار كـمـا
فــعـلت في مــصـر وحـاولت كــثـيـراً ومـا
تـزال في تونس وفي اليـمن ناهيك عما
حـدث ويحدث في سوريا التي حصرت
الـنـظام في زوايـا ضيـقـة وشتـتت البـلد
بـيـد مـيـلـيـشـيـات ومـافـيـات وعـصـابـات
تــعـتـمـد في مـعــظـمـهـا الــغـطـاء الـديـني
الـسهل لتنـفيذ عملـياتها اإلرهـابية كما

حـرب احــتالل الـعـراق بـفـتـرة وجـيـزة
فــيــمــا أوصى أركـان حــكــمه وقــيـادات
نــظـامه بــسـرقــة ونـهب كـل مـوجـودات
الــبـالد ومــخــازنــهــا ومـــعــســكــراتــهــا
وآلــيـاتــهـا من ســيـارات وأسـلــحـة في
أبـــشـع عـــمـــلـــيـــة إفــــراغ لـــلـــدولـــة من
ــاديــة والــعــســكــريــة مــكــنــونـــاتــهــا ا

تحفية.  والوثائقية والفنية وا
وفـي الــوقت الـــذي انـــكــفـــأ دكــتـــاتــور
الـعراق في حفـرة حتت األرض ليواري
عـورته وجـرائم نـظامـه حلّق دكـتـاتور
تــــونس طــــائــــراً في األجــــواء تــــاركـــاً
ن تـقع عــلـيـهم مــنـظـومـة مــتـكـامــلـة 
مـهـمـة اغـتـيـال الـثـورة أو االنـتـفـاضة
حـيث بدأت فرق الغوغاء باالنتشار في
ـــدن والـــبـــلـــدات عـــلى طـــول الـــبالد ا
وعــرضـهـا لـكـي تـثـبت لــتـلك اجلـمـوع
الـثـائرة ودول اجلـوار قـبل غيـرهم بأنّ

في مــخـرجـات مـا أطـلق عــلـيه بـالـربـيع
الـــعــربي الـــذي بــدأت بـــواكــيـــره عــلى
الـطـريقـة األمريـكـية في إزاحـة مؤسـسة
الـنظـام في العـراق حيث جنـحت القوة
األمــريـــكــيــة ومن حــالـــفــهــا ســواء في
الــعــراق أو بـعــده في لــيــبـيــا وســوريـا
والــيـمن ومن حتت الـطـاولـة في بـلـدان
أخـرى جنحت في تـدميـر كرسي احلكم
وهــيـكل اإلدارة حـيث هـرب الـدكـتـاتـور
مــخـلّــفــاً وراءه أفـواجــاً من الـلــصـوص
والـــقــتــلــة كـــمــا شــهـــدنــاه عــلى أرض
الـرافـدين حيـنـما أطـلق رئـيس النـظام
حــــيــــنـــهــــا ســــراح كـــبــــار اجملــــرمـــ
والـسـفـاحـ والـلـصـوص والـقـتـلة قـبل
هـروبه بـعدّة أشـهـر وحتت شعـار ناعم
هــو تـبـيــيض الـسـجــون لـكي يــكـمـلـوا
ـــشـــوار من بـــعـــده مـع مـــجـــمـــوعــات ا
إرهـابـيـة عقـائـديـة  اسـتيـرادهـا قـبيل

اخـتـرقت حـاجـز اخلـوف وتـمـردت على
ـيليشيات ونظامها احلاكم من دمشق ا
إلـى طرابلس وصنـعاء وبغداد وتونس
واجلــزائـر وهي بــالـتـأكــيـد واحـدة من
أولى ردود األفــعـال لـعـمــلـيـة الـتــغـيـيـر
اجلـــــاريــــة في بـالد الــــرافــــديـن مــــنــــذ
االحتالل في 2003 وحتى اندالعها في
تـــشـــرين 2019 بـــكل مـــا رافـــقـــهــا من
إيـــجـــابــــيـــات خالقـــة ومن أخـــطـــاء أو
تــشــويــهــات من قــبل مــعــظم األنــظــمـة
الــســيــاســيــة وأجــهـزة إعـالمــهـا الــتي
تنتمي لعقلية وثقافة احلكم الشمولي.
ويـقـيـنـاً إنّ مـا يـجـري هـنـا في الـعراق
من عـمليات إرهابـية وتعقيـدات لتأخير
أو إعـاقــة تـطـوّر الـعـمـلــيـة الـسـيـاسـيـة
ـقراطي إنّـمـا تتـورّط فيه والـبـناء الـد
ـيـلـيــشـيـات واألنـظـمـة ذات كــثـيـر من ا
ـسـتـبـدة والدكـتـاتـوريـة ألنّـها الـنـظم ا
تـتـقـاطع وطـبـيـعـة الـتـكـوين الـسيـاسي
واالجـتمـاعي لـلنـظام اجلـديد وفـلسـفته
في الــــتـــداول الـــســـلـــمـي لـــلـــســـلـــطـــة
واالعتراف باآلخر اخملتلف ولكي تنأى
بـنفـسها وأنـظمـتهـا عن نيران الـتغـيير
الـتي تـصبّ في خـانة الـشـعوب وتـعـيد
ــصــطــلــحــات تــعـــريــفــات كــثــيــر مـن ا
والــتــســمـيــات لــكي ال يــكــون الــرئـيس
مـوظفاً يؤدي خدمة عامة حاله حال أي
مـوظف آخر بل لـيبـقى كمـا يريدوه في
نطقة زعـيماً ومنقـذاً وملهماً كل هـذه ا
فـوق الشبـهات والشك والـنقد ال شريك
ـرة باسم الرب لـه وال معتـرض وهذه ا

بدالً من األمة أو الشعب. 
إنّ ما يحصل اليوم في العراق وتونس

ـسـتـبـاحة يـحـصل الـيـوم فـي عفـريـن ا
ــنـــاطق األخــرى ذات وفـي كــثــيـــر من ا
ـستـقلـة بـينـما  تـقز اإلدارة شـبه ا
الـنـظام وتـقطـيع مـعظم أذرعه واإلبـقاء
عـــلـى هـــيـــكـــله حلـــ اتـــخـــاذ الـــقـــرار

صيره.
إنّ مجرد هروب دكتاتور ال يعني إجناز
رجتى فـقد سجل الـثورة أو الـتغـييـر ا
الـتــاريخ الـكـثـيـر من عـمـلـيـات الـهـروب
والــــعـــودة ومــــا زالت ثــــورة مـــصـــدق
اإليــرانــيـة وهــروب الـشــاه في الــذاكـرة
الــسـيـاسـيــة لـلـشـعــوب اإليـرانـيـة وفي
تــونس مــا زالت قــوى هــذا الـدكــتــاتـور
ـفاصل وغـيره مـهـيمـنة عـلى كثـير من ا
ـهمة في الدولة واجملتمع وهي قادرة ا
عــلى إحـداث تـغـيــيـرات بـاالجتـاه الـذي
تــريــده وبــالــضـد من آمــال وتــطــلــعـات
هـمة في ؤسـسـات ا األهـالي فـمعـظم ا
الـــبالد هي مـن إنــتـــاج وتــصـــنــيع ذات
الـفكـر الشمـولي الذي صـنعه الدكـتاتور
ؤسسة عـلي زين العابدين ابتداء من ا
ان الـعسـكـرية واألمـنيـة وانتـهاء بـالبـر
ـتـوسـطة وكـثـيـر من أوسـاط الـطبـقـة ا
سطـرة نقيس ذات األبعاد في وبـهذه ا
الـعـراق والـيـمن وسوريـا ولـيـبـيا ودول
أخـــرى ال تـــخـــتـــلف عـــنـــهـــا كـــمـــا في
أفـغانستان وإيران ومع كل االحتماالت
الـواردة في الـصـراعـات اجلـاريـة الـيوم
فـي هـذه الــدول واجملــتــمـعــات فــإنّ مـا
يـحدث اآلن ورغم بـؤسه وقسـوته أيضاً
إال أنًـه يـؤشـر تــطـوراً نــوعـيـاً في األداء
عارض الذي تمثّل في اندالع الـشعبي ا
احـتجـاجات وتظـاهرات كـبيرة وعـفوية
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ـثّل رسـالـة مـهـمة جـداً لـشـعـوب هذه
ـنطقة بـعد أن ذاقت األمرّين من حكم ا
سـتـبـدّين لـعشـرات الـسـن الـطـغـاة ا

وهي تــبـشّـر بـبــدايـة عـمـلـيــات تـغـيـيـر
واسـعة النطاق في مـعظم هذه البلدان
تـرافقـها عـمليـات تشـويه وصراع خفي
ـها مـن خالل ما لـوأد احلـركـة أو تـقـز
يـحـدث من تـداعـيـات أمـنـيـة تـقـوم بـهـا
ـرتـبـطــة بـنـظـام احلـكم أجــهـزة األمن ا
ـيليـشيات في كـما يحـصل على أيدي ا
تــعـامـلـهــا مع احملـتـجّــ في مـحـاولـة
الغـتـيـال احلـركة أو االنـتـفـاضـة بـشتّى
الـطرق واألساليب مـستغلّـة الكثير من
نــقــاط الــضــعف والــتــنــاقــضـات الــتي
ـستبدّة أنـتجتـها األنظـمة السيـاسية ا
عـلى كل الـصعـد إنّهـم يرعـبون الـناس
ـــقـــولــة “إنّ أيّ تـــغــيـــيــر فـي الــبالد
وطـبـيعـة الـنظـام سـتؤول فـيه األحداث
إلـى مـــــا آلـت إلــــــيه فـي الـــــعــــــراق من
حــمـامــات لـلــدمـاء وحــرب طـائــفـيـة أو
عـرقـية وإنّ الـنـظام احلـالي مـهمـا يكن
ــا سـيـحـدث من فــهـو أفـضل بــكـثـيـر 
” فــقـدان لألمن والــسـلم االجـتــمـاعـيـ
وبـذلك يغطّـون على تورّطهم بـكثير من
تــــلك احلــــمــــامــــات وحـــتـى احلـــروب
الـداخـلـية في الـعـراق وسـوريا ولـيـبـيا
والـيـمن إنّـهم يـحـاولون اغـتـيـال مـبدأ
الـثورة أو االنـتفاضـة لدى االهالي من
خـالل التـرهـيب واالغـتـيـاالت واخلطف
وإشــاعـة الـفــوضى وعـمـلــيـات الـسـلب
والـــنــهـب وفــقـــدان األمــان لـــتـــكــريس
االسـتكـانة والـعبوديـة لدى الـعموم من

األهالي. 
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kmkinfo@gmail.com
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ليفربول في الدقيقة 12 فيما أحرز
ســــــيــــــمـي أجــــــايـي هــــــدف وست
بـرومــيـتش في الـدقـيـقـة 82. ورفع
ليـفربـول رصيـده في الصدارة إلى
32 نـــقــطـــة بـــفــارق 3 نـــقــاط عن
ـركـز الــثـاني إيـفــرتـون صـاحـب ا
فيـما ارتفع رصـيد الفـريق الضيف
ــركـز 19 وقــبل إلى 8 نــقــاط فـي ا
األخــيـر.وأشــرك لــيـفــربــول أفـضل
تشـكيلة لـه ضمن طريـقة اللعب -4
3-3 فوقف البـرازيلي فابـينيو إلى
جـانب الـكـامـيـروني جـويل مـاتـيب
فـي عـمق اخلـط اخلـلــفي بـإســنـاد
من الـظـهـيـرين تـريـنت ألـكـسـنـدر-
أرنــــولـــــد وأنــــدي روبــــرتــــســــون
وتواجد القائـد جوردان هندرسون
ـــــيـــــدان مـع تـــــبـــــادل في وسـط ا
لـلـمـراكـز بـيــنه وبـ جـورجـيـنـيـو
فـيـنــالـدوم فـيـمــا حتـرك كـورتـيس
عتاد جونز خـلف ثالثي الهجـوم ا
مـــحــــمـــد صالح ومـــاني روبـــرتـــو
قابلة جلأ فيرمينو. في النـاحية ا
مــــدرب وست بــــرومــــيــــتش ســــام

لــيـفــانــدوفـســكي بــجـائــزة أفـضل
العـب في الـــــعـــــالم لـــــعــــام 2020
ــقــدمــة من جــوائــز دبي جــلـوب ا
سـوكـر بالـشـراكة مع مـؤتـمر دبي
الريـاضي الدولي عضـو مبادرات
مــــحـــمــــد بن راشــــد آل مـــكــــتـــوم

ية. العا
وتــفـوق جنم بــايـرن مـيــونخ عـلى
الـثــنـائي كــريـســتـيـانــو رونـالـدو
ولــيــونــيـل مــيــسي بـــعــدمــا قــدم
مــوسـمــا لن يـتــكـرر عــلى صـعــيـد
األرقـام والــبــطـوالت رفــقـة بــايـرن
مـيـونخ حـيث ساهم (لـيـفـا جول)
كما يـحب جمهور بـايرن أن يطلق
عـلـيه في فــوز الـفـريـق الـبـافـاري
بـلــقب الــبــونــدســلــيــجــا بـفــضل
أهــــدافه الـ34 وفــــوزه بــــجــــائـــزة

اني. هداف الدوري األ
وهــو مـا تــكــرر في بــطــولـة دوري
أبـطـال أوروبـا والـتي اسـتـعـادها
بـايــرن عـلى حـسـاب بـاريس سـان
جــيـرمــان حــيث ســجل الــســفـاح
الــبـولــنـدي 15 هــدفــا لـيــقــتـنص
الـــلـــقب ألول مـــرة مــنـــذ ســـنــوات
طــــويــــلـــة مـن أنـــيــــاب رونــــالـــدو

وميسي.
وفـي الـكـأس لـم يـخـتــلف الـوضع
كثيرًا فقد سـجل ليفاندوفسكي 7
أهـداف كـهـداف لـلـبطـولـة لـيـقود
بايرن لتـحقيق اللـقب على حساب

فريق باير ليفركوزن.
كــمـا ســاهم لــيــفـانــدوفــسـكي في
حتقـيق بايرن لـلقب كأس الـسوبر
األوروبي عـلـى حـسـاب إشـبـيـلـية
إضـافـة إلى لقب كـأس الـسـوبر
ـــــانـي عــــــلى حــــــســـــاب األ

بوروسيا دورتموند.
‰uÐdHO  ‰œUFð

ســـــــــــقـط
حــــــــــامل
الـــــلـــــقب
لـــيــفـــربــول فـي فخ الــتـــعــادل مع
ضـــيــــفه وست بــــرومـــيـــتش
ألــــــبـــــيـــــون 1-1 ضــــــمن
اجلـولـة 15 من الـدوري

اإلجنليزي.
 وســــجل الـــســــنـــغـــالي
ســـــاديــــو مـــــاني هــــدف

أوروبـا (7) مــرات وهــو الــهــداف
التـاريخي للـمسـابقة بـرصيد 134
هــــدفـــا وتـــوج بــــهـــداف الـــدوري
اإلسـبـاني (3)  وهـو ثــاني أفـضل
هــداف في تــاريـخ الــلــيــجــا (311

هدفا).
كـمـا تـوج رونالـدو بـجـائـزة هداف
الــــــــــــــــــــــــدوري
اإلجنلـيزي مرة

واحدة.
ويعـد رونالدو
الــــــــــهــــــــــداف
الــــتــــاريــــخي
لـكـأس الـعـالم
لألنــــــديـــــة (7
أهـــــــــــــــــــــــــداف)

والــــهـــداف الـــتــــاريـــخي
لـــــلــــيــــورو بـــــرصــــيــــد (9

أهداف).
وهـو أيضـا الهـداف التـاريخي
للـمـنـتـخب الـبـرتـغـالي بـرصـيد
أهـــــــداف (102) والـــــــهـــــــداف
الـــتـــاريـــخي لـــريـــال مـــدريـــد

برصيد (450 هدفا).
ÍbM u³ « “u

فــــاز الـــبــــولـــنـــدي
روبـــــــــــــــــــــــــــــــــــرت
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فـاز الـنجم الـبرتـغـالي كريـسـتيـانو
رونـــالـــدو بــجـــائـــزة العب الـــقــرن
قدمة (الفترة من 2020 - 2001) ا
من جـــوائـــز دبي جـــلــوب ســـوكــر
بالشراكة مع مؤتمر دبي الرياضي
الـدولي عضـو مـبادرات مـحـمد بن

ية. راشد آل مكتوم العا
وتــفــوق جنم يــوفــنــتـوس احلــالي
وريـال مدريـد ومانـشسـتر يـونايـتد
األسـبق على لـيونـيل مـيسي جنم
برشلونـة والبرازيلي رونـالدينيو
ـصـري مـحـمد صالح إلى جـانب ا

جناح ليفربول.
وأقيم حفل الـنسخة 12 من جوائز
جلـوب سـوكـر الـتي تـسـتـضـيـفـها
دبي ســـنـــويًــا; في فـــنـــدق أرمــاني
بــــدبي الــــواقع في أعــــلى مــــبـــنى

بالعالم "برج خليفة".
وتــوج الــنــجـم الــبــرتــغــالي خالل
ــنـقـضـيــة من الـقـرن الـ20 عـامـا ا
بـالـعـديـد من الـبـطـوالت بـدايـة من
الـسـوبـر البـرتـغـالي مع سـبـورتنج

لشبونة.
ومع مــانـــشــســتـــر يــونــايـــتــد فــاز
ــيــرلـيج (3) مــرات وكـأس بــالــبـر

الرابطة (مرتان).
كــمــا نـال كــأس االحتـاد
اإلجنــــلــــيــــزي والـــدرع
اخليريـة ودوري أبطال
أوروبـــا وكــأس الـــعـــالم
لـألنـديـة مـع الـشــيـاطـ
احلـــــــمـــــــر (مــــــرة

واحدة).
ومـع ريـــــــــــــال
مـــدريـــد تــوج
بـــــــــالـــــــــدوري

اإلســبــاني وكــأس مــلـك إســبــانــيـا
والــســـوبـــر اإلســبـــاني واألوروبي

(مرتان).
كما فاز بـدوري أبطال أوروبا
(4) وكأس العالم لألندية

.(3)
وفي يــوفــنــتـوس
أحرز رونالدو
لــــــــــــــــقـب
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اكدت ادارة نـادي الزوراء تـمـسكـهـا بخـدمات مـدرب فـريقـهـا الكـروي باسم
قاسم.

وذكـر الــنـادي في بــيـان ان ادارة نــادي الـزوراء تــؤكـد تــمـســكـهــا بـالــكـادر
التدريبي للفريق وذلك بعد اجتماعها مع مدرب الفريق الكاب باسم قاسم.
واوضح ان االدارة ابدت دعـمهـا الال مـحدود والـكـامل للـكـاب بـاسم قاسم
ـدرب االستقـطابات الـقادمة سـاعد مبـينة ان "االدارة بـحثت مع ا وكادره ا

للفريق خالل فترة االنتقاالت الشتوية.
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ـاستر عـباس كاظم التـايكواندو ا
بـالـدعم الـالمـحـدود الــذي تـقـدمـة
الهيئة االدارية لـلفريق وجتمشها
نـافـسات عـنـاء الـسفـر حلـضـور ا
الـــتـي اســـتــــمــــرت إلى ســــاعـــات
متـأخرة  من صـباح الـيوم الـتالي
 مــقـدمــا بــاســمه وبــأسم جــمـيع
الالعـب الـشـكر واالمـتـنان إلدارة
الـــنــــادي الـــتي دعــــمت الــــفـــريق
مـــعــنــويــا ومــاديـــا مــؤكــدا عــلى
مــواصـلــة الــوحـدات الــتــدريـبــيـة
الــيــومــيــة بــغــيــة الــوصــول إلى
اجلــــاهـــزيــــة الـــتــــامـــة الــــتي من
خــــاللـهـا نـطمح بـاحلـصـول على
ــراكـــز األولى في الـــبــطــــــوالت ا

قبلة . ا
ومن جـــــــانـب اخـــــــر قـــــــال  فالح
ـســعــودي أن الـهــيـئــة  اإلداريـة ا
لـنـادي أمـانـة بـغـداد حـققـت أعلى
ؤسسات مسـتوى للتـنسيق مـع ا

واألنـــديــة الــريــاضـــيــة لالرتــقــاء
بواقع العمل اإلداري الرياضي .
ـسـعـودي  لـدى اسـتـقـبـاله وذكـر ا
في  رئيس الهيئة الـتطبيعية اياد
بــنــيـــان واألمــ الــعـــام  مــحــمــد
فرحـان وعضو الـتطبـيعيـة اسعد
الزم   إن إدارة الـنادي تـمـكنت من
حتقـيق اجنازات كـبيـرة في مجال
تــطــويــر عــمـل الــنــادي وتــنــفــيــذ
الــــتــــزامــــاتـــهــــا جتــــاه الــــفـــرق 
ــــهــــا كـل أنــــواع الــــدعم وتــــقــــد
ا ـادي دون تـوقف  ـعنـوي وا ا
انـعـكس بـاإليـجــاب عـلى الـنـتـائج
ـتحـققـة وحصـول أغلب األلـعاب ا
عـلى مراكـز متـقدمـة في البـطوالت

احمللية. 
من جهته قدم رئيس الهيئة بنيان
الـشـكــر واألمـتـنـان عــلى احلـفـاوة
الـكــبـيــرة الــتي وجـدهــا في نـادي
امــــانــــة بــــغــــداد حــــيث  خالل
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اعلن وزير الشباب والرياضة عدنان
درجــال ان قــرار الــســمــاح بــدخــول
العب منـوط بـخلـية اجلمـهـور الى ا

األزمة حصراً.
وذكــرت الـوزارة في بــيــان ان بـعض
ــــواقـع اإلخــــبــــاريــــة الــــوكــــاالت وا
ت اإللــكـتــرونـيــة نــشـرت خــبـراً ال 
لــلـحــقـيـقــة بــصــلـة مــفـاده أن وزيـر
الـشــبـاب والــريـاضـة عــدنـان درجـال
ســـمح جلـــمــهـــور ريــاضي مـــحــدود

ال اعـرف شـيـئـاً عن مـدى اسـتـعــداد االسـتـاذ الـدكـتـور عـلي جـعـفـر
بـية الـوطنـية ـكتب الـتنـفيـذي للـجنـة االو لـلتـرشح لرئـاسة ا سمـاكة 
ـنـتخب الـعـراق الـوطني ومـدرب  فهـو العب دولي سـابق  العـراقـيـة 
وسـبق لـه ان اشـرف عـلى فــرق انـديـة لـكـرة الــسـلـة لــعـدة ســنـوات 
فضال عن اضي  محلية عـديدة في ثمانيـنيات وتسـعينينـات القرن ا
ي مــخـضـرم وكــان من الـتـدريــسـيــ الـبـارزين في كــلـيـة انه اكـاد
في جامعة بغداد  التربية البـدنية وعلوم الـرياضة في اجلامعـة االم 
تلك كل متطلبات وهو بهذا  اضي  ثمانينيات وتسعينينات القرن ا
ـنـحه حق احلــصـول عـلى صــفـة عـضـو اخلـبـيــر الـريـاضي الــذي 
والتمتع بعد ذلك بـية الوطنية العراقية  اجلمعية العمومية للجنة االو
بـية  الوطنية كتب الـتنفيذي لالو بحق الترشح لرئاسـة او عضوية ا
ــتــراكــمـة في وســمـاكــة  يــراهن عــلى خــبـراتـه الـفــنــيــة واالداريـة ا
احلوكـمة واالدارة الـرياضـيـة .. اعالن الدكـتور عـلي جـعفـر سمـاكة
بـية الـوطنـية ـكتب الـتـنفـيذي لـلجـنـة االو عن نيـته للـتـرشح لرئـاسة ا
ـنافسة على يـعني ان هناك بادرة مـن طرف ثالث لدخول ا العراقية 
مع رعـد حـمـودي وسـرمـد عـبداالله ـبيـة الـوطـنـيـة  مـوقع رئـيس االو
لـغاة في الرابع عشر من تشرين الثاني اللذين خاضا االنتخابات ا
ـبـية و جناح الـطـرف الـثـالث في الـوصول الى رئـاسـة االو اضـي  ا
يعـتـمد عـلى العـمق الـذي سيـعـتمـد عـليه في االنـتـخابـات الن تاريخ

رشح وحده ال يكفي . ا
تـطـلع لغـد افـضل لريـاضـة العـراق يـتحـمس لـدخول مـنـافس ثالث ا
ــبـيـة الـوطـنــيـة سـواءاً كـان هـذا الى سـبـاق الـتــرشح   لـرئـاسـة االو
ـنافـس الدكـتـور عـلي جـعـفـر سـمـاكـة او أي مـرشح مـؤهل اخر .. ا
سماه يسمي الشيء  منافس يكون قائداً ادارياً بكل معنى الكلمة 
.. حـريص عــلى مـراقــبـة كل صـغــيـرة وكــبـيـرة فـي عـمل االحتـادات
الريـاضـية عـبـر جلـان مؤهـلـة علـمـيـا وعمـلـيا الداء الـدور الـرقابي ..
ـبي مغـيب منـذ ستـة عـقود بـفعل الـعشـوائيـة الواضـحة االجناز االو
الـتي تـسيّـر شـؤونـهـا االداريـة على في عـمل االحتادات الـريـاضـيـة 
مــنـذ عــقــود خـلت دون اي رادع سـبــيل اســقــاط الـفــرض وحــسب 
والـريـاضي احلـقـيـقي هـو اخلـاسر االول .. اومـحاسـبـة لـلـضـمـيـر 
دون ال العام  ونتج عن  هذه السياسـة هدر مليارات الدنـانير من ا
بية عـلى مدى خمسة ركـز العاشر في الـدورات االو الوصول الى ا
ويـسـتـثـنى من ذلك فـوز ـبـيـة  عـقـود عـلى مـسـتـوى كل االلـعـاب االو
بية ركـز الرابع في دورة االلعاب االو ـبي لكرة القدم ا منتخبنا االو

التي جرت في اثينا عام 2004.
وعلى الفور يتـبادر يقفز الى الـذهن تساؤل قد جديـد يتكرر دائما
دون اي تــقـدم ــاذا تــراوح االحتــادات الـريــاضــيـة مــكــانـهــا  وهـو 
وهي ان كل االداري واالجـابـة هي نفـسهـا  يسـتحق االشـارة اليه 
وليس واقع التـنفيـذية في االحتادات غـير محـترف  الذين يتـبؤون ا
الن البـيـئـة الريـاضـية لديـهم ادنى نـيـة في احتـراف الـعـمل االداري 
تـســاعـدهم عــلى االسـتــمـرار في الــعـمل بــعـقــلـيـة

الهواة  .
اال لء رئتيها  رياضة العراق لن تتـتنفس 
ـغـادرة الـوجـوه االداريـة الـبـائـسـة مـواقع
سؤوليـة التي حتتكـرها منذ سـنوات بقوة ا

العالقات غير الرياضية .
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ــســعــودي رئــيس الــتــقى  فـالح ا
نـــــادي أمــــانـــــة بــــغـــــداد  فــــريق
ـركز الـتـايـكـوانـدو احلـائـز عـلـى ا
الــثـاني في بـطـولـة انـديـة الـعـراق
الـتي اخـتـتـمت مـؤخـرا في مـديـنة
سعودي قدسـة  وثمن ا كربالء ا
ما حتـقق من نتـائج طيبـة معـتبرا
أن مــركــز الــوصــيف إجنــاز بــحـد
ذاته عـــلى الـــرغم مـن أن طـــمــوح
ركز اجلميع كـان احلصول عـلى ا
األول لــــكـن نــــظــــام الــــبــــطــــولـــة
واألخطاء الـتحكيمـية التي حدثت
حـالت دون حتــقــيق ذلك مــشــيـرا
إلى أن إدارة الــنـــادي ســـتــواصل
دعـمـهــا ورعـايـتـهـا لــهـذا الـفـريق
الــذي يــضم جــهــاز فــني مــتــمــكن
والعــبـــ يــعــدون  األفـــضل عــلى

مستوى العراق.
سعودي يحتفي بفريق العاصمة للتايكواندومـن جـــانــــبه أشــــاد مــــدرب فـــريق »UH²Š¡∫ ا

أالردايس إلى طريقـة اللعب -4-1
1-4 حيث تكـون اخلط اخللفي من
الربـاعي دارنيل فورلـوجن وسيمي
أجــــايـي ودارا أوشــــيــــا وكــــيـــران
جـــيــبـــز ولــعـب رومــاين ســـويــرز
كـالعب ارتــــكـــاز وتــــواجــــد عـــلى
اجلـنــاحـ كل من مــات فـيــلـيـبس
وجـرايـدي دياجنـانـا فيـمـا تمـركز
ثـنــائي الـوسط كــالـوم روبــنـسـون
وكــــونــــور جــــاالجـــر خــــلف رأس

احلربة كارالن جرانت. 
ضـغط ليـفربـول عـلى منـافسه مـنذ
بداية اللقـاء لكن وست بروميتش
كـان يـلـعب فـعلـيـا بـستـة مـدافـع
داخـل مـنــطق اجلــزاء األمــر الـذي
ســــاهـم في تـــــقـــــلـــــيـل خـــــطــــورة
ـرسـلـة من الـنـاحـية الـعـرضـيـات ا
الــيـســرى عــبــر روبـرتــســون. لـكن
صـاحب األرض تــمـكن من افـتـتـاح
عـنـدما الـتـسجـيل في الـدقـيـقة 12 
أرسل مــاتــيب كــرة طــويــلــة داخل
مــنــطــقــة اجلــزاء قــابــلــهــا مــاني
ـهارة. وفشل بإكـمالـها بـالشـباك 

صالح في التعامل مع كرة وصلته
من ركـلة ركـنيـة نفـذها روبـرتسون
فـي الــدقــيــقــة 17 وجــرب أرنــولــد
ــدى حــظـه بــتــســديــدة بــعــيــدة ا
ارتــــدت مـن الــــدفـــاع أوشــــيــــا في

 Æ20 الدقيقة
وحـال فــورلـوجن دون تـمـكن مـاني
مـن إضــافـــة الـــهـــدف الـــثـــاني في
الـدقـيـقة 22 عـنـدمـا قـطع عـرضـية
أرنولد وبعده بدقيقة واحدة مرت
رأســـيـــة فــيـــنـــالـــدوم بـــعــيـــدا عن
ـرمى.وارتـدت محـاولـة فـيرمـيـنو ا
من الـدفـاع إثـر تـمـريـرة من صالح
فـي الــدقــيــقـة 27  وتــابع األخــيــر
ركـــلــة حــرة نــفـــذهــا روبــرتــســون
ـرمى بالـدقيـقة 34 بـرعونـة فوق ا
صـري بكرة رأسية وعاد الدولي ا
عــرضـــيــة لم تــشــكـل خــطــرا عــلى
مرمى وست بروميتش في الدقيقة

 .42
حـصل وست بـرومـيـتش عـلى أول
فرصة للتسديدة على مرمى ضيفه
بــالــدقــيــقـة 51 عـنــدمــا اســتــقـرت

تـــســـديــــدة جـــرانت فـي أحـــضـــان
احلارس أليسون بيكر.

 وبـعــد مــرور ربع سـاعــة من عــمـر
الـشــوط الـثــاني أرغـمت اإلصــابـة
ــلـعب مـاتــيب عــلى اخلــروج من ا
لـــيــــشـــارك مــــكـــانه الــــشـــاب ريس
ويــلــيـامــز. ولم يــتــمــكن صالح من
الـسـيـطـرة عـلى عـرضيـة فـيـنـالدوم
ليطيح بالكرة عاليا في الدقيقة 64
وأهـــر وسـت بــرومـــيـــتـش فـــرصــة
خطيرة بالدقيقة 72 عندما تصدى
ألــيـســون النــفـراد جــرانت.وتــمـكن
وست بــرومــيــتـش خالفــا لــوقــائع
الـلـقاء من تـسـجـيل هدف الـتـعادل
في الــــدقــــيــــقـــة 82 عـــنــــدمــــا رفع
مــاثـيــوس بــيـريــرا كــرة عـلى رأس
أجـايي الــذي ســددهـا لــتــرتـدن من
الـــعـــارضــــة إلى داخل الــــشـــبـــاك.
وضغط ليـفربول من أجـل استعادة
ـتبـقـيـة وكاد تـقـدمه في الـدقـائق ا
فيـرمينـو يفـعلهـا بالدقـيقة 89 لكن
احلـارس سـام جـونـسـتـون تـصـدى

لرأسيته بشكل رائع.

الــــــدوري اإليـــــطــــــالي (مــــــرتـــــان)
والسوبر اإليطالي (مرة واحدة).
نـتخب كـما امـتدت جنـاحـاته مع ا
الــبـرتـغـالـي الـذي أسـهم في فـوزه
بــــلـــقب يـــورو 2016 ودوري األ

األوروبية (2019 -2018).
أمــا عن إجنـازاتـه الـفـرديــة فـتـوج
بـالـكـرة الـذهـبيـة وأفـضل العب في
الـــعــــالم من الـــفـــيـــفـــا ( (5مــرات

وأفضل العب في أوروبا (3).
وفـاز رونـالـدو بـاحلـذاء الـذهـبي 4
مـرات وبجـائزة بـوشكـاش ألفضل

هدف في عام (2009 ).
وتـوج كريـستـيـانو بـجائـزة أفضل
العب في كـأس العـالم لألنـدية
2016 وأفـــضـل العب في
الــــعــــالم مـن جــــلـــوب

سوكر (6)  مرات.
وتـوج رونـالـدو
بـــــــــهــــــــداف

دوري
أبـطال

ـواضيع الـزيارة الـتـباحث حـول ا
ـشـتـرك وأهـمـيـة ذات االهــتـمـام ا
تــفــعــيل الــعالقــة الــوطــيـدة الــتي

جتمع الـتطبـيعيـة بجمـيع األندية
قـبلة ـدة  ا وسبل تـطويـرها فى ا
ا يـخدم مـنظـومة كـرة القدم في

الــعـراق ويـعـزز من أطـر الـتـعـاون
ــشـــتــرك بــ كـــافــة الــهـــيــئــات ا

اإلدارية.
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رصـدت كـاميـرات مـبـاراة الـنجف
والـقـوة اجلـويـة حــادثـة مـشـيـنـة
بـ العـب الـصـقـور لـؤي الـعـاني
ومـحـتـرف الـنـجف الـكـامـيروني

ديــديـر تـاال.واظـهـرت الـكـامـيـرات
ان الــعـاني بــصق عـلى تــاال بـعـد
احــــتـــــكــــاك بــــ الـالعــــبــــ في
باراة.وقال تاال في تدوينة على ا

فــيـــســبـــوك قــائـالً كــرة الـــقــدم ال
ـبـاراة حتــتـاج الى ذلك  اثــنـاء ا
كـنت ضــحـيــة الـبــصق اول مـرة
فـي حـيـاتي اسـتــقـبل هـذا الـنـوع

من االستهتار.
واضــاف تــاال بــعـدمــا لــعــبت في
وقف عدة بطوالت لم اكو بهذا ا
ـوقف مع احــتـرامي.. جتــاهـلت ا
النــــــنـي ظـــــــنـــــــنـت انه لـم يـــــــكن
مـقــصـوداً لــكن بـعــد مـشــاهـدتي
لــــلـــفــــيــــديــــو عــــلــــمت انـه كـــان
مـتـعـمــداً.من جـانـبـه قـال الـعـاني
عــبـر تــدويـنــة له الـسـالم عـلــيـكم
احبـتي اوالً تـاال صديـقي واعرفه
ــــبـــاراة قــــبل 3 ســــنــــوات فـي ا
نـتواجه كـانـها مـعـركة وال نـعرف
االصدقاء لكن هـذا ال يعني انني

اسيئ له بهذه الطريقة.
واوضح أخالقي ال تـسـمح بـذلك
تـــاال كـــان خــلـــفي ولـم انــظـــر له
باراة بـهذا القذف فوجئت بـعد ا
والتـباس تـريد ان تـتــــــكـلم عني
في اي وقت او اي خـــطـــأ لـــهــذا
اعـتـذر للـكل عن سـوء الـفـهم لدي
لـيس كـمـا تـتــوقـعـــــــون شــــكـرا

لكم.

دخـول ملـعب الـنجـف الذي يـحـتضن
مباراة فريقي القوة اجلوية والنجف

متاز . ضمن الدوري الكرة ا
واضـافت في الـوقت الـذي تـؤكـد فـيه
الوزارة  دائماً على حـرصها اإللتزام
ـــقـــررات خـــلــيـــة األزمـــة وإتـــبــاع
اإلجراءات الوقائية وتطبيقها فإنها
تــشـــيـــر إلى أن الـــســـمـــاح بـــدخــول
اجلـمــهـور من عــدمه هـو أمــر مـنـوط
بــخــلـيــة األزمــة أوالً كــونـهــا اجلــهـة
ـوضوع سـؤولة حـصـراً عن هذا ا ا
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تـغـلبَ فريق الـصـناعـة األول عـلى منـتـخب النـاشـئ بـهدفٍ
دون مـقابل في مباراة ودية أقيمت  عـلى ملعب الصناعة في

قبلة. اطار استعدادات الفريق لالستحقاقات ا
ـنـتـخب الـنـاشـئـ حـسان تـركي إن ـسـاعـد  ـدرب ا وقـالَ ا
ـميز الذي قدمه الالعبون في مـواجهة الصناعة يعد األداء ا
عـامال إيجابيا يعـزز قدرات منتخبـنا كوننا نبحث عن األداء
وتـطــويـر إمـكـانــات الالعـبـ الـفـنــيـة والـبـدنــيـة بـعـيـداَ عن
الـنـتـائج.وأضـافَ تـركي الالعـبـون طـبـقـوا واجـبـات اجلـهاز
رشـح واجـهـة فريق يـعد من ابـرز ا يـز  الـفـني بشـكل 

ـقبل وسيخوض متـاز للموسم ا لـلتواجد في دوري الـكرة ا
األدوار النهائية لدوري الدرجة األولى.

ــبـاريـات الــوديـة مع فــرقٍ بـهــذه الـقــيـمـة وأكــد ان خـوض ا
الـفنية يعطي الالعبـ دافعا معنويا كـبيرا لتحقيق االفضل

مستقبال.
ـقـبــلـة عـلى خـوض واخــتـتمَ قـائال سـنــعـمل خالل الـفــتـرة ا
ـمــتـاز قـبـيل الـدخـول في مـبــاريـات وديـة مع فـرق الـدوري ا
ــعــسـكــرات اخلــارجــيـة الــتي تــعــمل عــلى زيــادة جتـانس ا
الـفـريق واالسـتقـرار عـلى الالعـبـ الذين سـيـمـثلـون لـيوث

الرافدين في البطوالت اآلسيوية.

وال شـأن لـلـوزارة أو الـوزير بـذلك و
نشير هنا إلى أن درجال الذي حضر
ـبـاراة على هـامش زيارته شـاهدة ا
حملـــافــــظـــة الـــنـــجف األشـــرف وجه
ـقــررات خـلــيـة بــضـرورة اإللــتــزام 
األزمــة وعــدم الــســمــاح لــلــجــمــهــور
بالـدخـول للـمـباراة ويـجب أن يـأخذ
العب ـبـاراة وقـوات امن ا مـشـرف ا
حتـديـداً دورهـمـا كـونـهـمـا اجلـهـتـان
ــســـؤولــتــان عن ذلـك داخل مــلــعب ا

باراة. ا
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ه دفعب في حفل اقيم في عمان لتكر Ÿb³∫ الهام ا

 ◊öÐ wMG « b³Ž

wKOJF « lÞU  ‰œUŽ
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ÍdÐU'« ÊËbFÝ

مـراسل (الـزمـان) في الـنـجف تـلـقى امـنيـات زمالئه
بـالصحة الـدائمة بـعد تعرضه لـوعكه صحـية الزمته

فراش العافية.
 ÍdB*« błU

ــصــري مـشــغــول بـتــصــويـر مــشــاهـده ـمــثـــل ا  ا
لك أحمس) تأليف سـلسل التاريخـي (ا اخلـاصة با
شــــيـــرين ديـــاب وخــــالـــد ديـــاب وإخـــراج حـــســـ

نباوي. ا
 Í—cM*« 5 («b³Ž

ÍbŽU « rþUJ «b³Ž ÕU³

الـي العـراقي  أعـد وقـدم مـحـاضرات عن اخلـبـيـر ا
غـسـيـل االمـوال ضـمن الــدورة الـتـخـصــصـيـة الـتي

نظمها مصرف الطيف االسالمي.

ÎUłd  n uð g¹œöGMÐ

nMŽ bNA  V³ Ð Îö¦2Ë
الفـتة إلى(أنـهمـا مثال اجلـمعة أمـام محـكمة
ـهــمـا بــإخــراج فـيــلم ذي مــحــتـوى حــيث اتـُّ

إباحي في إِشارة إلى مشهد االغتصاب).
وذكـرت الـشرطـة (أنهـا تـنوي أيـضا تـوقيف
ـمـثـلـة الـتي أدت دور ضـحـيـة االغـتـصـاب ا

أورشيتا سبورشيا).
وقـال مـسـؤول في الـشـرطـة لـوكـالـة فـرانس
بـرس طالبا عدم كشف اسمه (إن هذا الفيلم
مه للشرطة برمّتها) الفتا إلى أن (القصة
مـلـفـقـة تمـامـا ومـزعـجة وتـسـتـنـد إلى أمور
مـغلوطة بالكـامل).ويواجه الرجالن احتمال
الــــســـجن حــــتى ســــبع ســـنــــوات في حـــال

إدانتهما.
وتـــخـــضع األفالم فـي بــنـــغالدش عـــمـــومــا
لـلرقـابة قـبــــــــــل غرضـها غـير أن الـقواعد
ال تزال غامضة على منصات البث التدفقي.
وانـتقدت مـنظمـات حقوقيـة هذه التـوقيفات
قـائـلة إن الـفـيـلم يظـهـر بـطريـقـة غيـر عـادلة
الــصـــعــوبــات الــتـي يــواجــهــهـــا ضــحــايــا
االغــتــصــاب أمــام الــقــضــاء.وقــال الـنــاشط
احلــقــوقي رضــاء الـرحــمن لــيــنـ لــوكــالـة
فـرانس بـرس (إن هـذه الـتوقـيـفـات ال حتمل
أي جـديد وهي لـيست سوى هـجوم إضافي

على حرية التعبير الفني).

¡wMNð 5− √
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ÁœöO { بـــاريس (أ ف ب) - تـــوفي عــازف
ـــيــا إيــفــري ـــعــروف عــا الــكــمــان ا
جيـتليس اخلـميس عن 98 عاما في
بــاريس بــعـد مــسـيــرة طــويـلــة قـدّم
ـسـارح خاللـهــا عـروضـا عــلى أهم ا
وضـمن أبـرز الـفـرق األوركـسـتـرالـية
في الـعــالم عـلى مــا أعـلـنت عــائـلـته
لـــوكـــالـــة فـــرانس بـــرس.وقــد حـــقق
قيم في فرنسا العازف اإلسرائيلي ا
الـذي اخـتـارتـه مـنـظـمـة الـيـونـسـكـو
ســفـيــرا لــلـنــوايـا احلــسـنــة مـكــانـة
ــــوســــيــــقى مــــرمــــوقــــة في عــــالـم ا
الــكالســيـكــيــة وعُـرف بــبــراعـته في
ــــاط عــــزف الــــكـــــمــــان مـع مــــزج أ
مــوسـيـقـيــة مـخـتــلـفـة بـيــنـهـا اجلـاز
ـوسـيـقـى الـغـجـريـة.وكـان إيـفـري وا
جيـتـليس أول فـنان إسـرائـيلي يـقدم
عرضا في االحتاد السـوفياتي (سنة
1955) كـــمـــا أطـــلـق مـــهـــرجـــانـــات
مــوسـيـقــيـة عـدة في فــرنـسـا بــيـنـهـا
فــانس وســـانت أنــدريه دو كــوبــزاك
ومانـتـون. كمـا عُـرف العـازف بـدعمه
الكـبير لـعمـليـة السالم بـ إسرائيل

. والفلسطيني
وقد وُلـد جيتـليس في 25 آب 1922

ÊU e « ≠ ‰u³MDÝ«

وجّهـت النجمة التركـية فهرية أفج الـتهنئة لزوجها
ـنــاســبـة عــيـد الـنــجم الــتــركي بـوراك أوزجــيــفـيـت 

ميالده اذ نـشـرت صـورا لـها بـرفـقـته على
حـسـابــهـا اخلــاص عـلى مـوقـع الـتـواصل
االجتماعي وعلّقت عليها قائلة) نصفي

اآلخر حلسن احلظ أنك ولدت).
وكانت خطـفت أفج مـؤخرا األنظار
بـصــورة نــشـرتــهــا في صــفـحــتــهـا
اخلــاصـــة عـــلى مـــوقع الـــتــواصل
اإلجتماعي ظـهرت فيهـا في لقطة
عـفــويـة مــفـعــمـة بــاحلـيــاة بـرفــقـة

إبنها.
ونـالت الــصـورة إعــجـاب اآلالف
من مــتـــابــعي فــهـــريــة بــعــد أن
البس كـاجـوال ظـهـرت فـيــهـا 
ومن دون مــاكــيــاج إذ إكـتــفت

برفع شعرها بطريقة عفوية.

الـبـاحث العـراقي صـدر له ضـمن منـشـورات مكـتـبة
الـدار الــعـربــيـة لــلــــــعـلــوم بـبــغــداد كـتــاب بـعــنـوان
(قـطاعـات االنتـاج والتـجارة والـتوزيع في االقـتصاد

االسالمي).

قـائـد أوركــسـتـرا دمــشق قـاد الــفــــــــرقـة بــامـسـيـة
اقــيــمـت عــلى مـــســرح احلــمـــراء حتــــــــت عــنــوان
ــيالد (ســهــرة حب ومــيالد) احــتــــــــفــاء بــأعـيــاد ا

اجمليد ورأس السنة.

 الــكـاتب الــعــراقي صـدر له عن
دار الـورشـة الـثـقـافـيـة لـلـطـبـاعة
والـنشـر والتـوزيع كتـاب بعـنوان
(تاريــــخ العراق السياسي في 

اخملـرج الـســـــــوري اجنـز تـصـويـر مسـلـسل (بـعد
عــدة ســنــوات) لـيــصـــــــــــبـح جــاهـز لــلــعــرض في
سـيـنــاريـو وحـوار ـقـــــــــبـل  ـوسم الــرمـضــاني ا ا

بسام جنيد . 

ÊUO½uJK  ÊuJK

ــركــزيـة لــطــائــفـة االرمن رئـيـس الـلــجــنـة االداريــة ا
االرثــوذكس في الــعــراق اهــدى(الــزمــان) سـتــة من

اصدارات اللجنة لعام 2020.

فهرية افج

ـه لـــلــــراحل ــــكن تــــقـــد - أقـل شيء 
ـتميـز احمـد راضي كان هذا والرائع وا
ـحـتواه الـرثاء الـبـسـيط لـكنـه عمـيق  
ومــعـنــاه ورسـالــته  احـمــد راضي قـدم
الكثـير لـلعراق ,قدم الـكثيـر للـعرب كان
لعب  مثاال في األخالق داخل وخارج ا
لـن نــنــســـاه ابــدا  كـــان لــديــنـــا بــعض
الـذكـريات حـيث الـتـقـيـته  في ابـو ظبي
في االمــــارات في الـــثــــمــــانـــيــــنـــات مع
مـجـمـوعـة من جنـوم الـعـراق من بـينـهم
الراحل عمو بابا  وكان أحمد راقيا في
كل شيء فـي الـتــعــامل مع اجلــمــيع في
تـقـد هـذه الصـورة الـرائـعـة لـلـعراق 
ومع األسف الــشــديــد ودعـنــا اســطـورة
وعمود اسـاسي في كرة الـقدم العـراقية
فـترض أن يـكون له دور الذي كـان من ا
كبير في ادارة و العمل على تربية جيل
كـروي جـديـد   لـكن هـذه احلـيـاة تـأخـذ
ــبـدعــ وتـبــعـد  أقــرب الـنـاس  مــنـا ا
حتــيـة حب  وتـقــديـر الى عــائـلــة أحـمـد
ـتمثلـة بزوجته وبناته راضي الرائعة ا
وابـنه فـيـصـل عـلى امل ان نـرى فـيـصل
ضي في مسيرة والـده الكروية كنجم

ستقبل ان شاء الله .  في ا
{ ماهي نصيحتك للمطرب اجلدد ?

- نصـيحـتي لـهم أن يقـدموا  كل مـا هو
مخـتلف وعـدم التـقلـيد واخلـروج خارج
الــــنـــمط الـــطــــبـــيـــعي
فـــيــؤســـفــنـــا الــيــوم
تــــــشـــــابـه األغـــــاني
قـدمـة في السـاحة ا
الـعــراقـيــة  بـايــقـاع
وكــلـمــات ال تــخـرج
عن دائرة واحدة

5Ð Ãe  Íc « ÊULJ « ·“UŽ …U Ë
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دفعي الهام ا
وكاظم الساهر

عـدم مــصـارحــة الـشــريك ســيـؤدي حــتـمــاً الى تـلــبّـد
الغيوم في سماء عالقتكما.

qL(«

تـوتـرة بـعض الـشيء حتـتـاج إلى اخلـلود أعـصـابك ا
للراحة وجلسات تأمل.

Ê«eO*«

تتطلب احلـالة التي أنت فيها إلى تغـيير نوعية طعامك
لكي حتافظ على رشاقتك.

—u¦ «

 ال تـتراجع أمـام الـضغـوط فـأنت تمـتلـك القـدرة على
مواجهتها مهما بلغ حجمها .

»dIF «

إنزع قناع احلسد والغيرة وال تتالعب على احلبل
رقم احلظ 9.

¡«“u'«

 الغـيـرة حـ تـزيـد عن حدّهـا تـصـبح مـؤذيـة وتؤدي
الى عواقب وخيمة .

”uI «

لـكل شيء نـهـايــة وحـيـلك لن تـنـطــلي عـلى أحـد بـعـد
اليوم .

ÊUÞd «

 احلــفــاظ عــلـى رشــاقــتك مــهم جــداّ لــكن ال حتــاول
القيام بحمية مزاجية قاسية.

Íb'«

 مـعاجلـة األمور باحلـكمـة والروية بـينك وبـ الشريك
رجوة . تؤدي إلى احللول ا

bÝô«

 تـخف احلظـوظ وحتـاول ان تتـأقلم مـع ظروف مـهنـية
رقم احلظ.2 جديدة
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لـكل مشكـلة تعـترضك حل لو تـمهلـت في التفـكير.يوم
السعد السبت.
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 انـتـبه لـتـطـورات تـتطـلب الـكـثـيـر من احلـرص وحاول
اإلمساك بزمام األمور.
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رادفـات ومـعـاني الـكـلـمـات تتـصل مع ا
بــعـضــهــا بــعــضــا بـاخــر حــرف من كل
كلمة.اجمع حروف االرقام لتحصل على

طلوبة: الكلمة ا
(57+37+33+11+31+23= منطقة

اماراتية):
1-6= جـــزيـــرة تــــقع قـــبــــالـــة ســـواحل

افريقيا
6-10= تخسيس للجسم
10-19= مطرب عربي
ثلة مصرية  =22-19
ثلة سورية  =29-22

29-34= يــــجــــمــــعــــون ثــــمـــار االرض
وغاللها

ثلة مصرية =42-34
42-48= عنصر مشع

48-54 = مطرب اماراتي
54-58 = عملة خليجية
ثل سوري  = 65-58
ثلة مصرية  =73-65
73-76 = صوت احلمام
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اخـــتـــتـــمـت جـــمـــعـــيـــة الـــفـــنـــانـــ
الـتـشـكـيلـيـ الـعـراقـي فـعـالـيـاتـها
ــعــرض لــلــعـام 2020 بــافــتــتــاح ا
الـــســنـــوي الق ذي قــار وبـــحــضــور
جـماهـيـري كبـيـر من فنـاني ومـحبي
الـفن التـشـكيـلي من اهـالي محـافـظة
ـــــعـــــرض الـــــذي اقـــــيم ذي قـــــار  ا
ـــاضي افـــتــتـــحه نــائب االســـبــوع ا
رئـــيس جــمــعــيــة الـــفــنــانــ حــسن
إبراهـيم وامـ سر اجلـمـعيـة  قاسم
حـمزة فـرهـود ورئـيس الفـرع مـحـمد
ســـوادي وعـــدد من الـــشــخـــصـــيــات
الـفـنـيــة في احملـافـظـة وعـلى قـاعـات
متحف الناصـرية احلضاري واشاد

فـــنـــانـي احملـــافـــظـــة تــــنـــوعت بـــ
االساليب والرؤى واالفكار .

من جــانـــبه عــبـــر رئــيـس جــمـــعــيــة
الــفـنـانـ الـتــشـكـيـلـيــ الـعـراقـيـ
الـــفـــنـــان قــاسـم ســبـــتي عـن (فــرحه
ــهم) وســــــــروره بــهـــذا الــنــشـــاط ا
مـــؤكــــــدا عـــلى (دعـــمه واهـــتــمـــامه
بـجــمـيع االنـشــطـة والـفــعـالـيـات في
ـا تمـثله محـافـــــظـات الـعراق كـافة 
من مـــكــانـــة ورقي وحـــضــور الفت )
مـــعــــلـــنـــا عـن اقـــامـــة الــــعـــديـــد من
الــنــشــاطـــات الــفــنــيـــة خالل الــعــام

قبل. اجلديد ا
: عرض كل من الفنان وشارك في ا
احــمـد اجلـابـري  اسـعــد الـشـطـري 

الـفنـان حـسن ابراهـيم بـكلـمـته التي
الـقـاهــا بـحـفل االفـتــتـاح عـلى(الـدور
نـظـمـ لـهذا ـمـيز لـلـمـشـاركـ وا ا
ــعـــرض الــذين يــقــدمــون اجلــمــال ا
واالبـــــداع فـي ظل هـــــذه الـــــظــــروف
ــر بــهــا بــلــدنـا الـعــصــيــبــة الــتي 
الـــــعــــــــــــــزيــــــز) مـــــؤكـــــديـن عـــــلى
(االستمـرار والتواصل بـالعطاء رغم

الصعاب).
ـقـر الـعـام ـعـرض بــرعـايـة ا وجـاء ا
لـلجـمـعيـة في بـغـداد وبالـتـعاون مع
متـحف الـناصـرية احلـضاري  وضم
اكــثــر من  150عــمالً فــنــيــاً مــابـ
الـــرسـم والـــنـــحت واخلـــزف والـــتي
تؤكد جتارب فـنية مهمـة ولنخبة من

بـــاسم مـــهــدي
حـــــــــــســـــــــــ

الـــــــســـــــومـــــــري
حـــســ الـــركــابي 

حــســـ نــعــمــة  حــســون
الشنون  حـيد القسـام  حازم حميد
 ريا عبد الرضا  راغب عبد الواحد
 رعد اجلابـري  سناء سـالم  شاكر
جـابر شـفـاء هـادي  طيـبـة ابـراهيم
وعــدد من تـــشـــكــيـــلــيـي احملــافـــظــة
ووجهـت اجلمـعيـة الـشكـر والـتقـدير
الى مــــديـــر مــــتـــحف الــــنـــاصــــريـــة
احلـــضــــاري عــــامـــر عــــبــــد الـــرزاق
والــفــنـانــ جــابــر الـزهــيــري ورعـد

مقيص الوائلي .

{ دكـــــــــا (أ ف ب) - أوقـف مــــــــخـــــــــرج في
بــنـغـالدش بـعــدمـا عــرض في أحـدث أفالمه
مـشهدا يندد بعـنف الشرطة في حق النساء
من خـالل إظــهـار شــرطــيــ يــســتــخــدمـون

الشدة في استجواب ضحية اغتصاب.
وبـعـد طـرح مـنـصات لـلـبث الـتـدفـقي اجلزء
األول مـن فيـلـم (نبـب أل أل بي) الـذي يروي
قـصـة متـخـيـلة عن طـريـقـة معـامـلة ضـحـايا
شهد على نطاق واسع االغـتصاب انتشر ا
عـبـر شـبـكـات الـتـواصل االجـتـمـاعي مـثـيرا

انتقادات ألداء الشرطة.
وردت السلطات على هذا العمل اجلمعة من
مثل خالل تـوقيف اخملـرج أنونو مامـون وا
شـاه مـريدهـا الذي أدى دور الـشرطي في

الفيلم.
وقـالت شرطـة دكا عـبر مـوقعـها اإللـكتروني
ـرأة مـع الـقـيام الـشـرطي يـسـتـجـوب هـذه ا
بــحـركــات غـيـر الئــقـة واســتـخــدام عـبـارات
ـا يــتــعـارض مع أصــول الـتــرفـيه بــذيـئــة 
الـسـلـيم ويـنشئ نـظـرة سـلـبيـة عن الـشـرطة

لدى اجلمهور.
وأشـــارت الـــشـــرطـــة في بـــيـــانــهـــا إلى (أن
الـرجل أوقفا بتهـمة اإلخراج والتمثيل في
فـيـلم يحـوي حـوارات غيـر الئقـة ومـبتـذلة)

في حيـفـا التي كـانت حتت االنـتداب
الـــبــريــطــاني حــيـــنــهــا من والــدين
. وهـو كتب في مهـاجـرين أوكـرانيـ
ســيـرته الـذاتــيـة عــنـدمـا بــلـغت سن
ــــال اخلــــامــــســــة جــــمع والــــداي ا

ليشتريا كمانا لي. 
مــــــذاك بــــــاتت هــــــذه اآللــــــة جــــــزءا
مني.وانـطـلقت مـسيـرته فـعلـيا سـنة
1951 إثـر فـضـيــحـة خالل مـسـابـقـة
لــون-تــيــبـو بــعــدمــا مـنــحــته جلــنـة
ـركز اخلـامس فقط خالفا التحـكيم ا

لــرغــبــة اجلـمــهــور.وبــدأ الـعــمل في
تحدة سنة 1955 قبل أن الواليات ا
يـــحط بـــجـــوالته فـي الــعـــالم أجـــمع
ويعـزف ضـمن بـعض من أهم الـفرق
األوركــسـتــرالـيـة فـي الـعــالم بـيــنـهـا
األوركــســتــرا الــفــيــلــهــرمــونــيــة في
نيويـورك وبرلـ وفييـنا وفيالدلـفيا
وإسـرائــيل.كـمـا كـانـت له مـشـاركـات
إلى جــانب أســمـاء كــبــيـرة فـي عـالم
وسيـقى والغـناء من أمثـال رولينغ ا
غني الفرنسي ليو فيري. ستونز وا
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{ لـوس اجنـلـوس - وكــاالت - تـتـخـذ الـنــجـمـة الـبــريـطـانـيـة
كـاثريـن زيتـا جـونـز جـمـيع االحـتـيـاطـات الالزمـة لـلـوقايـة من
فايروس كورونا وهي لهـذه الغاية قررت هـذا العام االحتفال
ـيالد مـبـتـعـدة عن الـتـجـمـعات بـطـريقـة هـادئـة وآمـنـة بـعـيـد ا
ـيالد الــعـام واخـتــصـرت األمــر بـنــشـرهــا صــورة من عـيــد ا
اضي ارتـدت فـيـهـا بيـكـيـني أسـود ووقفت إلـى جانب رجل ا
أسمر يرتدي ثياب سانتا كلوز فيما وضعت نظارات شمسية
سوداء على عيـنيها وبـدا قوامهـا رشيقاً عـلى الرغم من أنها
أصـبـحت في سن الـ51 وعـلـقت كــاثـرين عــلى الـصـورة (في
ـاضي في برمـودا   القـبض عليّ وأنـا أقبّل سـانتا العام ا
كـلــوز بال خـجل مــرتـديــة  الـبــيـكـيــني  مـنــزعـجــة جـدا أنه لم
يحـضر هـذا العـام.. كنت أرتـدي قنـاعاً واقـياً وأنـتظـره ..لكن
ــا).وعـلــقت جنـمــة هـولــيـوود ــقـبــلـة ر حـســنـاً إلى الــســنـة ا
الشـهـيرة مـيـشال فـايـفر على مـنـشـور ريـتا فـكـتـبت :(أوه هو
ـمثل كـامـيرو دوغالس وهـو ابن زوج كـاثرين سيـعود) أمـا ا
عقول أنك تبدين نتجة دياندرا لوكر فـكتب (وكيف من ا من ا
أجمل وأفضل هذه الـسنة?). وجـونز فازت بجـائزة االوسكار
عام 2003 بـدأت مـســيـرتـهــا الـفـنــيـة فى عـام 1984 وقدمت

عددا كبيرا من االعمال الناجحة.

فـضل اتـابع األسـاسـيـة اتـابع فـريقـي ا
فريق تشـلسي األجنـليزي  وهـو الفريق
الذي عـشت وتربـيـة على تـشجـيعه مـنذ

فترة الستينات في العاصمة لندن .
ــاذا لم ــدفــعي  { ابـــنك االعالمي مــحـــمــد ا
يـسـيـر عـلى خـطـاك في الـغـناء رغـم ان صوته

جميل ?
- ابـني مـحمـد لـديه صـوت جـمـيل وهو
يــقـدم مـجــمـوعــة من الـبــرامج االذاعـيـة
ـاضـية الـنـاجـحـة علـى مدى 15 عـامـا ا
قام بابـتكار اسـلوب ولون خاص به في
تــقـد الــبـرامـج الـكــومـيــديـة االذاعــيـة
بشكل متـميز وناجح و بـتقد البرامج
االذاعـيـة الـريـاضـيـة بـأسـلـوب مـختـلف
ـتمـيزة حيث نـال العـديد من اجلـوائز ا
في هــذا اجملــال بــاالضــافــة الى الــعــمل
كمـدير أعـمالي وتـقد اجلـهود الـبارزة
ـاضـيـة في نـشر مـا يـفوق الـ 20عـاما ا

مسيرتنا سويا .
{  كــنت من أوائل من قـدم حــفل كـبـيـر (اون
ــدرج الـرومـاني في الين) خالل احلـظـر من ا

حدثنا عن التجربة? عمان 
- نـعم بـالـرغـم من صـعـوبـة الـوضع في
ذلك الوقت وبـالـرغم من احلـظر الـشامل
قــمـنــا بـتـقــد هـذا احلــفل لـلــعـالم و
ه بـــاســلـــوب ( األنـــد كالب ) مع تـــقـــد

قامات أو ثل أغـلبية ا وتقدم بطور ال 
نع اصول الغـناء الـعراقي لـكن هذا ال 
في وجود أصوات شبابية  جديدة تقدم
األغـنـيـة  اجلـمـيـلـة لـكن نـصـيـحـتي لـهم
ومن خالل خبرتي  أن يكونـوا مختلف
ــــتـــداول الــــيـــوم في ـــتــــنـــاول وا عن ا
الساحـة العـراقية . ودراسـة تاريخ الفن
ـوسيـقيـة األصيل لألسـتفادة والثـقافة ا
مــنــهــا فـي تــقــد األغــنـــيــة بــأســلــوب

صحيح.  
{ هل لديك هوايات غير الغناء ?

- لدي الـعديد من الـهوايـات غير الـغناء
وتـبـقى الـهـنـدسة فـي قلـبي ودمـي حيث
ازاولها في بعض األوقات باالضافة الى
مـتـابـعة الـريـاضـة وكـرة الـقـدم والـتنس
بـشــكل خـاص حـيث كــان لي بـاع طـويل
ـدرسـة في الـريـاضـة مـن خالل تـمـثـيل ا
وتمثيل بـلدنا في كرة الـسلة خالل فترة
اخلمـسـينـات والـستـينـات كـذلك كان لي
دور في  الــــــعــــــاب الــــــقــــــوى مـن خالل
ـــشــــاركـــة في بــــطـــوالت الــــعـــراق مع ا
أصـدقــاء وأعـزاء مـثـل صـديـقي الــعـزيـز
هشـام عطـا عجـاج وغيـرهم كمـا كان لي
شاركة باع طويل في  لعبة الـبولينغ وا
في بـــطــوالت الــعــراق لـــكن الــيــوم ومع
ـشــاهـدة هي الــهـوايـة مــرور الـسـنــ ا

أهم جنـــوم الـــغـــنـــاء والــــفن عـــلى مـــر
التاريخ .

{ عـرفت أن  األمــيــر تـشــارلـز  ولـي الـعــهـد
الــبــريــطــاني حــضــر احــدى حــفالتـك وابـدى

وسيقاك?  اعجابه 
- نـعم حـدث هـذا الـلـقـاء في الـعـاصـمـة
الـبـريـطــانـيـة لـنـدن حـ حـضـر االمـيـر
تــشـارلـز  حــفـلـتـنــا وعـنـد األنــتـهـاء من
تـقـد الـعـرض كـان هـنـاك حـوار بيـني
ـوســيـقى الـتي وبـيــنه حـيث قــال لي (ا
تــقـدمــهــا سـاحــرة وجتـعــلــني احتـمس
ك لألغاني بزيارة بـغداد وطـريقة تـقد
عــلى الـكــيـتــار مـتــمـيــزة جـدا فــمـبـروك

فأنت مدرسة) .     
{ كلمة اخيرة توجهها للجمهور العراقي ?
- اجلـمـهــور الـعـراقي يـبــقى في الـقـلب
واتـمـــــنى ان نـلـتـقي قـريـبا بـالـرغم من
عـام سـاده احلـــــــزن والــقـلق والـتـرقب
فـي ظل جــائـــحــة كــورونـــا لــكن يـــبــقى
الـــتـــفــــــــــاؤل مـــوجـــود ويـــبـــقى األمل
مــوجـود ويــــــبـقى الــهـدف والــتـواصل
ولـــقـــــــاء جــمـــهــوري احلـــبـــيب ســواء
ي في الـعـراقي أوالـعربـي او العـا
ـــســـارح وامل كـــبـــيــر كـــافـــة ا
بــــالـــــعـــــودة الى تـــــقــــد

احلفالت.

مــجـمـوعــة من أحـسـن الـعـازفــ الـذين
شـاركـوني في الـعـديـد من احلـفالت في
ــثــلــة بــعــازف كــافــة انــحــاء الــعــالم 
الـقانـون عـبـد احلـميـد اخلـطـيب وعازغ
الــبــيس كـيــتــار عـمــاد مــنـذر من األردن
وعــازف الــكـيــتــار الــفـالمــيــنــكــو عــمـر
الـبـيـاتي وعـازف الـسـاكـسـفـون حـسـان
الريس فدور الفنـان مهم في تقد الفن
اجلميل وتقد كل ما لديه في احلاالت
الـــصــعـــبـــة وفي حـــاالت احلــروب وفي
احلاالت األسـتثـنائـية ولـيس دوره فقط

في األيام الطبيعية .
ــدفـعـي قــدم حـفـالت عـلـى اهم مــسـارح { ا

العالم كيف كانت تلك التجارب ?
- كانت حلـظات رائـعـة ولي الفـخر اني
قدمت حـفالت في معـظم مسـارح العالم
وفي أكثر من  70بلد في الـعالم  حيث
كـان اجلـمــهـور األجـنـبي يــحـتل مـعـظم
ا نقدمه من ـسارح ألهتمـامه  مقاعد ا
ـيـز  ومن مـوسـيـقى بــأسـلـوب رائع و
خالل ذلـك  تــــــوصـــــيـل الـــــرســــــالـــــة

ـوسـيـقـيـة الى الـعـالم ا
مـن عــــــــلـى هـــــــذه
ـسارح الـتي ا
وقـــــــــــــــــف
عـــلــيـــهــا

rþU  wKŽ ≠ u*U

ـدفعي مـطرب وموسـيقي عراقي الهام ا
كــبـيــر حـمل رايــة الـعــراق وطـاف بــهـا
مـسـارح وقـاعــات الـعـالم مـقـدمـا أغـاني
الـتـراث الـعراقـيـة مع ألـة الـگـيـتـار التي
تــرافـقه كــظـلـه مـنــذ أن غـنى في ريــعـان
ـــيـــز الـــشـــبـــاب حـــتى اصـــبح لـــونه 

طرب  .  ومختلف عن باقي ا
(الزمان) حاورته الـكترونيـا  حيث يقيم

سألناه: في العاصمة االردنية عمان 
ــــرأة فــــأين { أغــــلـب األغــــاني عـن احلب وا

دفعي? مكانها في قلب الفنان ا
- ال شـك  أن لـــلــــمـــرأة دور كــــبــــيـــر في
اجملــــتـــــمع و ال شك أن األغـــــاني الــــتي
ـرأة لها مـكانة كـبيرة تتغـنى باحلب وا
ـرأة في قــلـبـي و أنـا أفــتـخــر بـوجــود ا
األعـز الى قـلـبي زوجـتي الـراحـلـة هـالـة
الــعـمــري الـتي كــان لـهــا دور كـبــيـر في
مسيـرتي الفنيـة وكان لهـا دور كبير في
ــسـاهــمـة في تــقـد فــني الى الــعـالم ا
ــشـوار طــويل لـهـا فــكـانت خـيــر رفـيق 
مـــــني كل احلـب ولن أنــــســــاهــــا  أبــــدا
وسـتـبـقى دائـمـا في الـقـلب كـأعـز امـرأة

دخلت الى قلبي ولن تخرج منه ابدا .
{ ســـمـــعت رثــاءك
لــلــراحـل احــمـد
راضي كــــــيف
تــــلـــقـــيت نـــبـــأ
رحـــــيـــــلـه وهل
لــديك ذكــريـات

معه ?
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{ بك (أ ف ب)    –يـتابع مالي
ي ذات التـسعـة عشر ـعجـب إ ا
ربـيـعا وهي جنـمة بـرنامج صـيني
عــلى نــسق “ذا فــويس ”مــيــزتــهـا
أنـها شخصية افتراضية من صنع
ي يشارك 31 حـاسوب.   وكما إ
مــرشّـحـا  آخــر في هـذا الــبـرنـامج
ـوسـيـقي اخلـاص بـفـضل تـقـنـية ا
الـعزل اللوني الرقمـية ويخضعون
لــتـقـيـيم جلــنـة حتـكـيـم مـؤلّـفـة من
ثالثـــة أخـــصـــائـــيـــ بـــلـــحـــمـــهم
وشحمهم. وتستقطب كلّ حلقة من
ــنــشـن نــوفــا) الـذي بــرنــامج (دا
شاهدين أطـلق هذا العام مـالي ا

عـــبـــر اإلنـــتـــرنـت. ويـــرتـــكـــز هــذا
الــبــرنــامج عـلـى ظـاهــرة أبــصـرت
الــنــور في الــيـابــان لــكـنــهــا بـاتت
رائـجة في بلدان آسيوية أخرى لـ
(مـعبود اجلماهير) وهو مغن مرح
بـهيّ الطلعة  تدار بـواسطته حملة
تـرويجـية واسـعة جلـمع أكبـر عدد
.    ويــؤكّــد ــعـــجــبــ ـــكن من ا
ـنـشن نـوفا) أنه أول مـنـتـجـو (دا
شاركة مرشّح برنامج مواهب 
.   يـقــول لـيــو جـون افــتـراضــيــ
وهـو شـاب في الثـامنـة والعـشرين
ي مـن الـعــمــر يـتــابع تــطـوّرات إ
(نـحن ال نـعرف شـيـئا عن حـيـاتهم
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{ هـونغ كـونغ (أ ف ب)  –جتـهش
سـامنـتا بـالبكـاء بعـد فتحـها عـلبة
حتـــوي نـــبـــتـــة صـــبّـــار فـي عـــيــد
توقعة ـيالد… فهذه الهدية غير ا ا
وصـلتها من حـبيبها الـقابع حاليا
فـي الـسـجن بــسـبب مــشـاركـته في
تــظـاهــرات في هــونغ كـونغ الــعـام

اضي. ا
أمـا الوسيط بينهما فكانت منسقة
األزهــار في هــونغ كـونغ إلــيـز إيب
الـــتي حتـــضّـــر هــدايـــا من جـــانب
ـــيالد في ـــضــــون ا أشــــخـــاص 
الـسجن على خلفـية مشاركتهم في
الـتظاهرات الرافضـة لتشديد بك

قبضتها على هونغ كونغ.
ـــســجــون عــلى وكـــتب احلــبــيب ا
قــصــاصــة ورق هي حتب الــكالب
لـكــنـهـا حتـبـني أكـثـر. وقـد وجـدت
إلـيـز إيب هديـة مـناسـبة لـسـامنـتا
هـي عـبـارة عـن نـبــتـة صـبــار عـلى

شكل رأس جرو.
وتــوضح ســامــنـتــا بــتـأثــر ظــاهـر
لــوكــالـة فــرانس بــرس تـلــقي هـذه
الــهـديــة يــشـكّل دعــمــا كـبــيـرا لي.
الـسجناء ال تتـسنى لهم في العادة

فرصة إرسال زهور أو هدايا.”
وتــلـقى حـوالى خـمــسـ شـخـصـا
مـن األقــارب أو األصــدقـــاء هــدايــا
مــيالديــة طـلب إرســالـهــا سـجــنـاء
وحـضّرتهـا باجملّان إلـيز إيب التي
أطـلقت في تمـوز/يوليـو جمعـيتها

أرسل معكم الزهور.
وهـي أوضــحـت لـــوكــالـــة فـــرانس

بــرس أنـهــا تـســعى من خالل هـذه
ــبــادرة إلى الــتـقــريب أكــثــر بـ ا
األشــخـاص الـقـابـعـ في الـسـجن

وأولئك الذين بقوا خارجه.
وأضـــــاف (أريــــد أيـــــضـــــا مع كل
عــمــلــيـة تــوصــيل من هــذا الــنـوع
رفـقـة معـهـا أن أذكّر والـقـصص ا
الـــعــــالم بـــأن كـــثــــيـــرين ضـــحّـــوا
بـحـيــاتـهم الـسـعـيـدة والـطـبـيـعـيـة

للدفاع عن مدينتنا).

كيرك دوغالس

ومع ظـــهــــور فـــيـــروس كـــورونـــا
ــســتــجــد في الــصــ ســاد مــا ا
يشـبه الهـستـيريـا اجلمـاعيـة لدى
سـتـهلـكـ في الـعالم إذ أقـبـلوا ا
ــــراحــــيض عــــلى شــــراء أوراق ا

خشية انقطاعها.
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ــــنــــزلي دفــــعت أيــــام احلــــجـــر ا
الطويلـة خالل جائحـة كوفيد-19
كـثيـريـن حول الـعـالم إلـى ابـتداع
أنــشـــطــة غـــريــبـــة يــتـــحــدون من
خاللها الضجر الذي قد ينجم عن
نزل باستمرار. ومن ب مالزمة ا
هـؤالء صـوّر شـاب من بـرشـلـونة
في الثامنـة والعشـرين من العمر
نـفـسـه في مـطــلع نـيــسـان/أبـريل
ـارس حـركـات الـتـزلج في وهـو 
ـنـزل عــلى سـطح “جـبل” داخل ا
ليس سوى غطاء سرير. وقد نشر
الـشـاب تــسـجـيال مــصـورا تـقـرب
ـارسا مدته من دقـيـقة ويـظـهره 
حـركــات شــتى لــريــاضــة الــتـزلج
مــســـتـــخــدمـــا الــعـــدّة الـــكــامـــلــة
للرياضة في مشاهد التُقطت عبر

كاميرا مثبتة على السقف.
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سبقة) بهدف (التصدي لألفـكار ا
عن كـوفــيـد-19 أطـلق ثــنـائي في
جنوب شرق الـهند عـلى طفلـيهما
ـــولـــودين في نـــيـــســـان/أبـــريل ا
اسـمي كــورونـا كــومـار وكــورونـا
كوماري. وفي الهند أيضا اختار

زوجان مهـاجران علـقا في منـطقة
تــبــعــد آالف الــكــيــلــومــتــرات عن
مـنــزلـهــمـا تــسـمــيـة مــولـودهــمـا

“لوكداون) ”إغالق).
 WAOA(« dDLð ¡UL «

هـطـلت مـئـات األكـيـاس احملـشـوة
بــاحلــشــيــشــة من الــســمــاء عــلى
ســــــــــاحــــــــــة فـي تـل أبــــــــــيـب في
أيلـول/سبـتمـبـر ما أثـار حمـاسة
ــارة. لـكن مــا حــصل لـيس لـدى ا
مــــعـــــجــــزة بـل هي مـــــبــــادرة من
مجمـوعة تؤيـد تشريع احلـشيشة
في إسرائـيل وهي أعلـنت عزمـها
ـبادرة عـينـها في أماكن القيـام با
أخــــرى مـن الـــــبالد. وقـــــد جــــرى
تـوقـيف شـخــصـ لـتـســيـيـرهـمـا
ـسـتخـدمة في ـسـيّرة ا الطـائرة ا

العملية.
 W ULJ « ‰bÐ vF √ 

استـقل شـخص حافـلـة في مديـنة
مــانــشـــســتــر الـــبــريــطـــانــيــة في
أيلـول/سـبـتـمـبـر وهـو يـلف حول

عنقه ووجهه ثعبانا.
شهد وأكد أحد الـشهود أن هـذا ا
لم يزعج أحدا ”حتى عندما بدأت

األفعى استكشاف احلافلة.
وأوضحت السـلطـات البـريطـانية
أن إمـكـان االســتـعــانـة بـكــمـامـات
بديـلـة ال يـشمل االسـتـعـانة بـجـلد
األفــاعي خــصــوصــا إذا مــا كــان

مثبّتا على األفعى.
©ÊU e «® l u  vKŽ d³)« WOIÐ
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وأوقـف أكـــــثــــر مـن عـــــشــــرة آالف
ـشاركتهم شـخص في هونغ كونغ 
في تــظـاهــرات اتـسم كــثـيـر مــنـهـا
بــالـعــنف عـمّـت هـونغ كــونغ عـلى
مــــــدى أشــــــهــــــر اعـــــتــــــبــــــارا من

حزيران/يونيو 2019.
ويــســجل عـدد الــســجـنــاء ازديـادا
مـطـردا فـيمـا تـزداد مـهمـة حـمـاية
حــقـوقـهم تــعـقـيــدا في ظل إقـصـاء
ـــــؤيــــــدين جــــــمــــــيع الــــــنــــــواب ا

ـان. كذلك ـوقـراطيـة من الـبـر لـلـد
وضـعت السـلطات عـقبات إضـافية

على الزيارات إلى السجون.
وتــســـاعــد جــمــعــيــة “وال-فــيــر”
الـتابـعة لـلنائب الـسابق شـيو كا-
تـــشـــون الــســـجـــنــاء عـــلى إبـــقــاء
الـــتـــواصل مع الـــعــالـم اخلــارجي
وتـــــتـــــولى إيـــــصـــــال األزهــــار أو
ــرســـلــة من ذويــهم الـــنــبــاتــــات ا

إليهم.
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الـــيـــومـــيــة مـــا يـــطـــلق الـــعـــنــان
ـا هي احلال في خملـيّـلتـنا) خـالفا 

 . ما يتعلق بالنجوم احلقيقي
 ويـــــكــــشف لــــيــــو أن “مــــعــــبــــود
اجلـماهيـر ال يقهر. فـصورته تبقى
دومـا مـحـفورة في الـقـلوب .”وهـو
ـئـات غــيـره نـحـو عـشـر حــضـر كـا
حــفالت وفـعـالــيـات شـاركـت فـيـهـا
ـي.    وقـــــد تــــــســـــنّى لـه خالل إ
إحـدى الفـعاليـات (التواصل)مـعها
عـبر شاشة كبـيرة. وكانت آلة طبع
. عجب توزّع “اإلهداءات ”عـلى ا
  ويــلـقى الـنــجـوم االفـتــراضـيـون
وهـي ظاهرة أخـرى أبصـرت النور

wIð ô ÆÆ5J ² « W³F
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fatihabdulsalam@hotmail.com

كل احملــاوالت الـتي جتـريــهـا احلـكــومـة الـعــراقـيـة في
نع ايـة خطـوة تصـعيـدية االتـصال بـاجلانب اإليـراني 
ا هي عملية قد جتلب كارثة ترامبية غـير محسوبة ا
تسـكـ ألوضـاع قـابلـة لالنـفـجار الـعـنـيف في اعـقاب
ـنـتهـيـة ومـجيء رئـيس جـديد مغـادرة تـرامب واليـته ا
اذا لم يــقم جـــو بــايــدن بــرفع رايـــة الــعــودة لالتــفــاق
ـفـروضـة عـلى الـنـووي اإليـراني وايـقــاف الـعـقـوبـات ا

ايران. 
بالرغم من التسـاهل الذي ابداه بايدن مع ايران حتى
االن  لـكن ذلك لـيس له مـجـال وشـيك لـلـتـطـبـيق امـام

حكومة أمريكية 
جديـدة عـليـهـا ان تراعي مـصـاحلهـا مع حـلفـائـها في
اخلـلـيج وعـدم ارسـال رسـائل سـهـلـة بـالـتـخـلي عـنـهم
لصـالح إرادة إيرانية سـتبدو انـها فرضت نـفسها من

دون خوض معركة واحدة . 
بـالــرغم من ذلك فـإنّ الــتـســويـة اإليــرانـيــة االمـريــكـيـة
ا كنة لثالثة أسباب األول هناك اندفاع ورغبة ور
ارادة من بــايـدن الجنــازهـا بــغض الــنـظــر عن شـروط

حتققها. 
علنة في ان وافقة اإلسرائيلية ا والسبب الثاني هو ا
ـلف النووي تل ابـيب ستـكون مع تسـوية الـعقـوبات وا
في حـال  شــمـول بــرنـامج الــصـواريخ الــبـالــسـتــيـة

اإليرانية بأي اتفاق جديد له بنود الزامية أوضح . 
امـا الـسـبب الـثــالث فـهـو الـصـواريخ اإليـرانـيـة ذاتـهـا
الـتي هي الـعـقـبــة الـكـبـيـرة واخملـيـفــة لـلـغـرب وحـلـفـاء
ـنطـقـة وان طهـران قـد تلـوح بـإمكـانـية واشنـطن في ا
فـــتح حــوار تـــفــاوضـي نــســـبي حــولـــهــا مـــقــابل رفع
العـقوبات لـكن كل  األسبـاب ستكـون في مهب الريح
ـصـالح واشــنـطن في اذا اسـتــمـر اســتـهـداف ايــران 
ــنـطــقـة من جــهـة  واذا اسـتــمـر الــتـمـسك الـعـراق وا
اإليـراني بـبـرامج الـصــواريخ الـتي تـصل الى اهـداف
مهمة في عمق أوروبا وأماكن انتشار  بعض حامالت

الطائرات االمريكية في احمليطات . 
قـد  تـعـبـر األيـام األخـيـرة لـتـرامب من دون مـفـاجـأة 
لــكن األيـام االتــيـة بـعــده ال تـعـني ان أمــريـكـا تــغـيـرت

جذرياً في سياساتها اخلارجية. 
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{ بـاريس-(أ ف ب) - شـهـد الـعام
2020 رحـيل شخصـيات بارزة في

مجاالت مختلفة حول العالم:
d¹UM¹Øw½U¦ « Êu½U

- 10: الـسلطـان قابوس بن سـعيد
(80 عــــامـــا) عــــرّاب الــــنـــهــــضـــة
احلـديـثـة في سـلـطـنـة عـمـان حـيث

تولى احلكم خلمسة عقود.
- 26: كــوبي بــرايـنت (41 عــامـا)
جنـم كــرة الــســلــة الــفــائــز خــمس
مــــــرات بــــــالــــــدوري األمــــــيــــــركي
لـلـمـحـتـرف (أن بي إيـه) مع فريق
لـوس أجنـلـيس لـيـكـرز. وقـد توفي

في حادث حتطم مروحية.
- 31: مـــاري هــيـــغــنــز كالرك (92
لـقـبة عـامـا) الـكاتـبـة األميـركـيـة ا
بـ(مــلــكــة الــتـشــويق) لــهــا أعــمـال

بيعات. كثيرة حققت أفضل ا
d¹«d³ Ø◊U³ý

- 05: كــــــــــيــــــــــرك دوغـالس (103
ســـنــــوات) أحـــد آخـــر عـــمـــالـــقـــة

هوليوود.
- 25: حــسـني مـبـارك (91 عـامـا):
رئــيس مــصــر لــثالثـة عــقــود مــنـذ
 1981حــتى إطــاحــته عــقـب ثـورة

25 يناير في 2011.
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- 08: مــــاكـس فــــون ســــيـــدو (90
عــــــــــامـــــــــا) جنـم فــــــــــيــــــــــلم (ذي
إكــــزورســــيــــست) عُــــرف في أفالم
مـواطنه اخملرج السويـدي إينغمار

برغمان.
- 24: ألـبـيـر أوديـرزو (92 عـامـا):
صـوّرة الفرنسي رسـام القصص ا
مـبتـكر شـخصـية أسـتيـريكس (مع

زميله رينيه غوسيني).
- 24: مــانـو ديـبـانـغـو (76 عـامـا)
أسـطورة اجلاز األفرو الكاميروني

توفي إثر إصابته بكوفيد-19.
- 29 : كـــريـــســتـــوف بـــنـــدريــكي
مـؤلـف وقـائـد أوركـسـتـرا بـولـنـدي
وكـــان شــخــصــيـــة طــلــيـــعــيــة في

الستينات.
q¹dÐ√ØÊU O½

- 16: لـــويس ســيــبـــولــفــيــدا (70
عـاما) الكاتب التـشيلي الذي توفي
فـي مــــنـــــفــــاه اإلســـــبــــانـي جــــراء

مضاعفات إصابته بكوفيد-19.
- 29 : عـــرفــان خــان (53 عـــامــا)

ـعــروف بـأدواره جنـم بـولــيــوود ا
فـي أفالم بـارزة بـيـنـهـا (سالمـدوغ

مليونير) و(جوراسيك وورلد).
u¹U Ø—U¹√

ـــغــني - 02: إيـــديــر (70 عـــامــا)ا
اجلــــزائـــري الــــذي يـــوصـف بـــأنه

سفير األغنية األمازيغية.
- 09: ريــتــشــارد واين بــيـنــيــمـان
ـــعــروف بـ(لـــيـــتل ريــتـــشــارد87 ا
عـامــا) مـغـني أمـيـركي شـهـيـر من
رواد الــــــــــــــــروك أنـــــــــــــــد رول فـي

خمسينات القرن العشرين.
- 12: مـيشال بـيكولي (94 عـاما)
ـــثـــلي الـــســـيـــنـــمـــا أحـــد أبـــرز 

الفرنسية في القرن العشرين.
ـــيـــروف - 31: كـــريــــســـتـــو فالد
عـروف بــكريـسـتو يـافـاشيـفـمـلك ا

وشـــــاركت فـي أعــــمـــــال أبــــرزهــــا
مـــســلــسل  ذي أفـــنــجــرز( 1965-
1968) وزوجــة الــعــمــيـل الــسـري
جـيــمس بـونـد في فـيـلم (أون هـيـر
مــاجـيــسـتــيـز ســيـكـرت ســيـرفس)

.(1969)
- 18: روث بـادر غـيـنـسـبورغ (87
عــامـا): عــمـيــدة احملـكــمـة الــعـلــيـا
األمـــيــركـــيــة وأيـــقــونـــة الــيـــســار

تحدة. التقدمي في الواليات ا
- 23: جـولييت غريكو (93 عاما)

ثلة فرنسية. مغنية و
-30: كينو (88 عاما) وهو مصمم
أرجــنــتــيــني مــبــتــكــر شــخــصــيــة

(مافالدا) الكرتونية.
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ــــعـــروف - 04: كــــنـــزو تــــاكـــادا ا
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- 24: بـاسكال ليسوبا (88 عاما)
أول فــائــز بـرئــاســة الـكــونــغـو في
انـتخابـات متعـددة األحزاب عاش
سـنواته األخـيرة منـفيا في فـرنسا

إثر إطاحة حكمه سنة 1997.
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ــلـقّب - 02: كــايــنغ غـويـك إيـاف ا
بــدوتش(77 عـامـا) أحـد أهم قادة
نظام اخلمير احلمر في كمبوديا.
- 09: جـورج بـيـزوس (92 عـامـا)
مــحـــام جــنــوب إفــريـــقي اشــتُــهــر
بـــدفــــاعه عن نـــلــــســـون مـــانـــديال
ونــاشط حــقـوقي بــارز ضـد نــظـام

الفصل العنصري.
ـثلة - 10: ديـانا ريغ (82 عـاما) 
بـــريــطــانــيـــة حــازت جــوائــز عــدة

(84 عــامـا) مـلك تـغــلـيف الـنـصب
نشآت الفنية . بالقماش وا
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- 08: بـــيــــار نـــكـــورونـــزيـــزا (55
عـاما): رئيس بوروندي ب 2005
ـتـمـرد الـسـابق و2020 والــقـائـد ا
لـــلــهــوتــو خـالل احلــرب األهــلــيــة

.(2006 -1993)
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- 06: إنـيو موريكوني (91 عاما)
ـوسـيـقي اإليـطـالي الـذي ــؤلف ا ا
ـوسـيـقى التـصـويريـة ألكـثر ألف ا

من 500 فيلم .
- 26: أولـيفـيا دي هـافيالند (104
مثلـة احلائزة جائزتي سـنوات) ا
أوسكار معروفة خصوصا بدورها

في (غون ويذ ذي ويند).

بـ(كنزو 81 عـاما) أشهـر مصممي
األزيـاء الـيـابـانـيـ صاحـب عالمة

جتارية شهيرة حتمل اسمه.
- 31: شــون كــونــري (90 عــامــا)
ــمــثل االســكــتـلــنــدي الــذي طـبع ا
تاريخ السينما بكونه أوّل من أدّى
دور العميل السري جيمس بوند.

تشرين الثاني/نوفمبر
- 24: مــامـادو تـاجنـا (82 عـامـا)
رئيس النيجر ب  1999و2010.
- 24: كـــامــــبـــوزيـــا بـــرتـــوي (64
عـامـا) السـيـنمـائي اإليـراني الذي
كــتب ســيـنــاريــو الـفــيــلم اإليـراني
الــوحــيــد الــفـائــز بــجــائــزة (الـدب

الذهبي) في مهرجان البندقية.
- 25: ديـيغو مارادونا (60 عاما)
أسـطـورة كـرة الـقـدم األرجـنـتـيني.
كــان يـوصف بـأنه أفـضل العب في

تاريخ اللعبة.
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- 01: هــنــري تـســيـيه (91 عــامـا)
هـــو قس كـــاثـــولــيـــكي فـــرانـــكــو-
جــــزائــــري وراعـي الــــكــــنــــيــــســــة
الكاثوليكية اجلزائرية سابقا وهو
شـاهد مباشر على هجمات احلرب
األهــــلـــيــــة في اجلــــزائـــر (1992-

.(2002
- 02 : فـالـيـري جيـسـكار ديـسـتان
(94 عـــامــا) رئــيس فـــرنــســا بــ
الـــعـــامــ  1974و1981. شــــهــــد
عـهـده مـحـطـات بـارزة في الـتاريخ
الـفـرنـسي احلـديث بـيـنـهـا تـشريع
اإلجــهـاض وتـدشـ أولى خـطـوط

القطارات السريعة.
- 07: تـــشــاك يــيــغــر (97 عــامــا)
طـيّـار أمـيـركي شـهـيـر كان أول من
يكسر حاجز الصوت سنة 1947.

- 09 : بـــاولــو روسي (64 عــامــا)
العـب كــــرة قـــــدم إيــــطـــــالي بـــــطل
مـــونـــديــال 1982 الـــذي فـــازت به

بالده.
- 12: جـون لـو كـاريه (89 عـامـا)
مـلك روايات التـجسس البـريطاني
ـعـروف خـصـوصـا بـروايته “ذي ا
ســــبــــاي هــــو كــــا إن فــــروم ذي

كولد.”
- 18: بــيــار بــويــويــا ( 71عــامــا)
وهـــو رئـــيس ســـابق لـــبـــورونــدي
(1987- 1993 و 2003-1996).
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عرفان خانمارادونا

جولييت غريكوديانا ريغاوليفيا دي هافيالند

{ كـاتـمـاندو (أ ف ب)  –كـلّ شـتاء
تـلـبس لـوريـنـا سـتـابـيت اجلوارب
ــلـوّنــة الـتي تــنـســجـهــا جـدّتــهـا ا
لــلـشـعـور بـالـدفء وهي قـرّرت في
ـنتـجات في أحـد األيّـام بيع هـذه ا
أنــحــاء الـعــالم أجــمع مــصـحــوبـة
بقصص تروي احلياة في النيبال.
 وتــقـول لــوريـنـا (32 عــامـا) الـتي
ســــاهــــمت في تــــأســــيس شــــركـــة
“آجـيز ”إن ”كـلّ قطعة لـديها قصّة

وقـيـمة تـاريـخيـة وثـقافـيـة. وأردنا
احلـــفـــاظ عـــلى هـــذا اإلرث مـع مــا
يـختزنه من درايـة حيّا للمـستقبل.
وهـي أطـلـقت (آجــيـز) سـنـة 2018
مع شــقــيــقـتــهــا إيــريـنــا وزوجــهـا
بـورسـارت تـوالدار عـلمـا أن كـلـمة
“آجي ”تــــعــــني جــــدّة بـــالــــلــــغـــة
الـــنـــيــواريـــة احملـــلــيـــة.   وتـــقــدّم
اجملـمـوعة قـطعـا مـصنـوعة بـأيدي
أشــــخـــاص كـــبـــار فـي الـــسنّ هنّ

جـــــدّات في أغــــلـب األحــــيــــان من
مـالبس صـــوفــــيـــة وبــــطّـــانــــيـــات
ــدوّنـات وأســاور وحــلي تــرفـق 
صـوتـيّـة فـيـهـا قـصص أو أغـنـيات
تــروي حـيـاة هــؤالء احلـرفـيـ من
خـريف العمر. وتروي واحدة كيف
زُوجّـت في سنّ الـثـامــنـة في حـ
تـكـشف أخـرى عـمـا كـابـدته لـتربّي
وحــــيـــدة أوالدهـــا اخلــــمـــســـة في
مـــجــــتـــمع ذكـــوري. وتُـــبـــرز هـــذه

الـــروايـــات الـــغـــنى االجـــتـــمـــاعي
والـثـقافي فـي البـلد لـكـنهـا تـعكس
أيــضــا مــنــظــومــته االجــتــمــاعــيـة
ـــتــشـــدّدة واحملــابـــيــة لـــلــذكــور. ا
وتـصرّح لـورينا (في زمـنهم كانت
أغــلـبـيـة الـقــطع تـصـنع يـدويـا وال
ــواهب تُــشـــتــرى) مــشــيــرة إلى (ا
واخلــبـرات الـوافـرة الــتي يـتـحـلّى

بها هذا اجليل).
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(14)
الصامتُ

يثرثرُ كثيراً
مع نفسهِ.

(15)
ال بهجةَ في قلبهِ
مادام رأس السنة

في وطنهِ
تضرجهُ الدماء.

(16)
متى يرى رأس السنة

في وطنهِ
بال ضماد.

(17)
هاجر   رأس السنة في ا
تزينهُ القناديل واألزهار
ورأس السنة في وطنهِ
يتصاعدُ منهُ الدخان.

(18) 
ال تغلقْ النافذة في الليل

ألنَّكَ سترى من خاللها القمر 
عندما يبزغ.

(19)
اخملتنق

ال يعرفُ لوعتهُ
. غير رئتيهِ

(20)
القصيدة

التي ال تصدحُ مثل عندليبٍ
أو تهدلُ مثل حمامةٍ

عليها أنْ تصمت.
(21)
مبدع ذلك الشاعرُ
الذي يكتبُ قصيدةً
تشبهُ العروس

في ليلة دخلتها.
(22)
وحدها القصيدة

ال تزعجهُ
ح توقظهُ من النومِ

حتى يكتبها.
(23)
ألنَّهُ ال يشبهُهم  
ويسرحُ كثيراً

الناسُ ترجحُ موتهُ
أو تمضية بقية عمرهِ

. شفى اجملان
(24)

هو صادق بكل شيء
حتى بكذبهِ

وهي كاذبة بكل شيء
حتى بصدقها.

(25)
الوردةُ 
قُبلة الله

على األرض.
(26)
العشقُ في حقيقتهِ

مقامرة.

(27)
ليستْ حبَّات مطرٍ 

على نافذتكِ
إنَّها عبراته.

(28)
احلديقة

التي اليدخلها العشاق
مصاطبها توابيت

وزهورها ذابلة.
(29)

وهوبون ا
. طيبون دائماً

(30)
الصعاليك

ليستْ لديهم صورة للذكرى
هم بـالــكـاد يـحـصــلـونَ عـلى ألنـَّ

الزاد
وجرعة خمر  آخر الليل

في زمن احلصار
فكيف يلتقطونَ صورة جتمعهم

كان ثمنها
يكفيهم للعيش ثالثة أيام.

(31)
هذا الصباح

تراجعَ عن قطفِ الوردةِ
ألنَّهُ سمعَ دقَّات قلبها.

من اخلوف.
(32)

يا لهذا الوجه األسيان
ال يرى غير اآلالمْ

ويا لهذا القلب الولهانْ
ال تطرقُ بابه غير األحزانْ.

(33)
كلُّ بياضٍ مغشوش

إالَّ بياض القلبْ. 
(34)

كلُّ ماقدّمهُ الوطن لنا
أنَّهُ مألَ جيوبنا بالتراب

حتى ال ننساهُ
في مهاجرنا البعيدة.

(35)
من شدَّةِ دقَّاتِ قلبهِ

توهَّمَ أنَّها طرقْت الباب.
(36)
يصدحُ العندليب

عندما حتاصرهُ الوحشة.
(37)
من طول انتظارهِ

صارت أصابع قدميهِ
جذوراً.

(38)
الفائز بصديقٍ مخلصٍ

أكثر حظَّاً
من الرابحِ بطاقة يانصيب.

(39)
على مهلٍ يصافحها

ألنَّ أصابعها
من الشمع.
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(1)
القلبُ احلنونْ
اليستوطنهُ
غير احلب.

(2) 
طيفُها

يضيءُ غرفة النوم
فكيفَ ينامْ?

(3)
استحالتْ عاريةً

. حتى يغطيها بجسدهِ
(4) 

من فرطِ حنينهِ إلى العائلةِ
هجر التي تركها في ا

أصبح قلبهُ
دمعةً كبيرة.

(5)
ألنَّهم شربوا من الرافدين

هاجر. صاروا نخيالً في ا
(6)

في جائحة كورونا 
ازدهرَ جيب الدفَّان

بالنقود.
(7)
لم يكنْ عاشقها
ْ شيع ب ا

ألنَّهُ سبقها إلى القبر.
(8)
السِّتَارَةُ من جلودنا
واخلشبة من ضلوعنا
والذي يُمثلُ عليها

الساسةُ األجالف والطغاةْ.
(9)
رجل من جمرٍ

عانق امرأةً من جليدٍ
فأجنبا نهراً.

(10)
هذهِ السنةُ الشاحبةُ
يلوحُ لها بالوداع
فتظنُّهُ يدعوها
أنْ تبقى معهُ.

(11) 
سكونُ باألمل ا

حتى ظلُّهُ يُضيء.
(12)
عندما تعشقُ امرأة
 رجالً ما بصدقٍ
ترى حتى حماقاتهُ

ملذَّاتْ.
(13)

الذي ال يُغني
سيعلو حنجرتهُ

الصدأ.

في الــيـابـان شـهـرة مــتـنـامـيـة في
الــصـ عـبـر احلـفـالت والـتـقـاريـر
اإلعالمـيـة والبـرامج التـلفـزيونـية.
 وبــحـسب مـنـصّـة الــبثّ الـتـدفّـقي
الـصـيـني (إيـتـشـيي) الـتي تـعرض
ـــنـــشـن نـــوفـــا) تـــثـــيـــر هـــذه (دا
الــظــاهــرة اهــتــمــام 390 مــلــيــون
صيني. ويقول منتج البرنامج ليو
جـيـاتـشاو إن “الـفـكرة من بـرنامج
ـواهب هذا تقضي بإثبات إمكان ا
اسـتقدام النجـوم االفتراضي إلى

العالم احلقيقي.  
ويــتـولّى فــنّـانــو رسـوم مــتـحــرّكـة
ــــظــــهــــر اخلــــارجي تــــصــــمــــيـم ا

لــلــشــخـصــيــات عــلى احلــواسـيب
بــتـقـنــيـة ثالثــيـة األبـعــاد غـيـر أن
ـثّل فعلـي هم الذين يضخّون
احلــيــاة فــيــهم بــواسـطــة تــقــنــيـة
الـتـقاط احلـركة.   فـعـندمـا يتـحرّك
ــمــثّــلــون تـؤدّي الــشــخــصــيـات ا
االفـتـراضيـة احلركـات عيـنهـا على
ـدير الـشـاشـة. ويـقول لـيـو يـونغ ا
الـتـنـفـيـذي لـشـركـة بـيـجـ ميـجي
ي تـيك الـتي ابتـكرت شـخصـية إ
إن “كـلّ جنم افـــتـــراضـي يـــحـــظى
بــروح فــعـــلــيــة. وهم يــتــمــتّــعــون
بـــــشـــــخــــصـــــيـــــتـــــهم اخلـــــاصــــة
ومــــواصـــــفــــاتــــهم ومـــــيــــزاتــــهم.

{  بـــــــــاريس (أ ف ب)  –رغم أن
2020 سـتـبـقى مـطـبـوعة بـالـقـلق
الذي سـاد الـعـالم بسـبب جـائـحة
كـوفـيـد-19 شـهــدت هـذه الــسـنـة
أيـضـا أحـداثـا طــريـفـة أو غـريـبـة
خـرقت األجـواء الـقـاتـمـة الـعـامـة
نـسـتـعــرض بـعـضـا مــنـهـا في مـا
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اخــــــتــــــار ضــــــابط فـي اجلــــــيش
الـروسي االحــتــفـال بــعــيـد احلب
ــيـزة فــأحـاط نــفـسه بـطــريـقــة 
بست عشرة مـدرّعة من نوع (تي-
 72بي 3) اصــطــفت (عـــلى شــكل
قـلـب) بـهــدف طــلب يــد حــبــيــبـته
لـــــلـــــزواج. وقــــد جـــــثـــــا دنـــــيس
كازانتسيف عـلى ركبته في طقس
مــثـــلج حـــامال بـــاقــة ورد بـــيــديه
لــطــلب يـــد حــبــيــبـــته في قــاعــدة
أالبيـنو الـعسـكريـة قرب مـوسكو.
ولم تــخف خـطــيــبــته ألـكــســنـدرا
كــوبـيــتــوفــا دهــشــتــهــا إزاء هـذا

توقع). الطلب (غير ا
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نـــفـــذ ثـالثـــة رجـــال مــــســـلـــحـــ
بـسـكـاكـ عـمــلـيـة سـطـو في حق
ســــــائق شــــــاحــــــنـــــة نــــــهــــــايـــــة
شـبــاط/فــبــرايــر في أحــد أحــيـاء
هونغ كـونغ حيث سـرقوا شـحنته
ــراحـيـض في غــلّـة من… أوراق ا
زادت قــــيـــمــــتــــهــــا عن ألف دوالر
مــحــلي (129 دوالرا أمــيــركــيــا).
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