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طبعة العراق 
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تـشهـد بغـداد واحملافـظات تـراجعاً
ــعـدالت جتــهـيـز الــطـاقـة كــبـيـراً 
نازل بـعد توقف الـكهـربائيـة إلى ا
تـوريـد الغـاز والـكهـربـاء من ايران
الـتي طـالـبـت الـعـراق بـتـسـديـد ما
بـذمـته مـن ديـون العـادة الـتـصـدير
مـــــا تــــســــبـب في  شـح ســــاعــــات
الـــتــجـــهــيـــز الـــتي ال تــتـــجــاوز 5
ســـاعــات فـي بــعض األيـــام االمــر
ـعــانـاة في الــذي ادى الى تـفــاقم ا
ظـل تزايـد الـطـلب عـلى الـطـاقة مع
االنــخــفــاض الــشــديـد فـي درجـات

احلـــرارة واحلـــاجـــة إلـى أجـــهــزة
الـتدفئة الـتي تعتمد عـلى الكهرباء
. واسـتقـبل رئيس مـجلس الوزراء
مـصـطفى الـكاظـمي  وزيـر الطـاقة
اإليــراني رضـا اردكـانـيـان والـوفـد
رافق له الذي وصل بغداد امس ا
وجـرى خالل اللقاء بحث العالقات
الثنائية ب البلدين وسبل توطيد
ـشـتــرك بـ الــبـلـدين. الــتـعــاون ا
وقـال بيان تلـقته (الزمان) امس ان
(رئــيس الـوفـد اإليـراني نـقل خالل
الـــلــقــاء الـــذي حــضــره الـــســفــيــر
االيــــــراني لــــــدى بـــــغــــــداد ايـــــرج
مــســـجــدي حتــيــات رئــيس بالده

حـــسـن روحـــاني إلى الـــكـــاظـــمي
ــضي قــدمــا نــحـو وتــمــنــيــاته بــا
تـطـوير الـعالقات االقـتـصاديـة ب
الــبـلـدين فــضال عن دعم خـطـواته
األمـــنـــيـــة في مـــواجـــهــة الـــسالح
ــــنـــفـــلـت وضـــبط اجلــــمـــاعـــات ا
اخلـــارجـــة عن الـــقـــانــون وبـــسط
األمـن واالستقـرار في عمـوم البالد
بـــــقــــوة الــــقــــانــــون) مــــؤكــــدا ان
(احلــكـومـة االيـرانـيــة سـتـسـتـأنف
ضـخ الغـاز اإليراني بـشـكل عاجل
الــذي  قــطــعـه مــؤخــرا ألســبـاب
فـنـيـة).  بـدوره  اكـد مـسـجـدي ان
عـالقـــة ايـــران بــــالـــعــــراق بـــنـــاءة

ختلف اجملاالت. وقال وايـجابية 
ان (الــكــاظـمي مـن أصـدقــاء ايـران
الــقــدمـاء وعالقــتــنـا مــعه جــيـدة)
ولــــفت الـى ان (بالده لن نــــتـــدخل
بـالـشـأن الـعـراقي ولم نـقـم بـفرض
ســيـاسـاتـنـا  ومــا حـدث من حـرق
لـــلــقــنــصـــلــيــات االيـــرانــيــة خالل
الــتـظــاهــرات امـر مــؤسف كـونــهـا
ـؤســسـات تــقـدم اخلــدمـات هــذه ا
ــفــتـرض ان حتــظى بــحـصــانـة وا
خــاصـة) وتــابع انه (ال يــد اليـران
ابدا بقصف السفارة االمريكية وال
نـــعــــرف من يـــقـــوم بــــعـــمـــلـــيـــات
الـقـصف) مـؤكـدا (ال نـريد لـلـعراق

ان يـــكــــون ســـاحـــة لـــلـــصـــراع مع
امـريـكـا). كـما بـحث مـحـافظ الـبنك
ـركزي مـصطفى غـالب مخيف مع ا
ـــــرافق اردكـــــانـــــيـــــان والــــوفـــــد ا
(الــعالقــات الــثــنـائــيــة والــتــعـاون
ـالي وتسديـد مستـحقات تـصدير ا
الـغـاز والكـهربـاء االيراني اجملـهزة
الـى العـراق). ووصل وزيـر الـطـاقة
اإليـراني إلى الـعراق صـباح امس
ــطــار وكـــان في اســـتــقـــبــاله فـي ا
نــظـيـره مـاجـد حــنـتـوش. واعـلـنت
شـركة الغـاز الوطنيـة االيرانية ان
وزارة الـكـهـربـاء الـعـراقـيـة مـديـنة
ـبـلغ خـمـسة مـلـيارات الـى ايران 
دوالر قــبـل اســتــيــراد الــغـاز و ان
ثـالثة مــلـيــارات دوالر من اجـمـالي
هــذه االصـول بــاتت مـجــمـدة لـدى
ـــصـــرف الــــعـــراقي لـــلـــتـــجـــارة ا
ــكن الــتـوصل الــيـهــا حـالــيـا. وال
وقــــال بـــيــــان امس ان (الــــشـــركـــة
وجــهت انـذارات مـتـكـررة لـلـجـانب
ـبـرمة الـعـراقي بـشـان االتـفـاقـات ا
ســـابـــقـــا قـــبل انـــخـــفــاض حـــجم
تـصديـر الغاز) واضاف ان (وزارة
ـا الــكـهــربــاء الـعــراقـيــة مــديـنــة 
يـعـادل اكـثـر من  5 مـلـيـارات دوالر
قـبــال اسـتـيـرادهـا الـغـاز االيـراني
الى الـشركة الـوطنيـة للغاز وان  3
مـلـيـارات مـنـها مـجـمـدة حـالـيا في
مــصــرف الــعــراقي ومــا يـزيــد عن
مــــلـــيــــاري دوالر اخـــريـن من هـــذه
الــديـون بــاتت مــسـتــحـقـة دون ان
تــقـــدم الــوزارة عــلى تــســديــدهــا)
وتـابع البـيان ان (اجلـانب العراقي
وفـقــا لالتـفـاق الـثـنـائي مـدين الى
شــركــة الـغــاز االيــرانـيــة اكــثـر من
مــــلــــيـــــار دوالر ايــــضــــا وذلك عن
غـــرامــات الـــتــاخــيـــر في تـــســديــد
نصوصة ضمن االتفاق). الـديون ا
وتـــشـــكــــو مـــنـــاطق داخل بـــغـــداد
ومـحـافـظات اخـرى تـراجـعا كـبـيرا
بـساعات جتهيز الطاقة الكهربائية
لـــيــــعـــزو مـــســــؤولـــون بـــالـــوزارة
ـصدر من الـتـراجع لتـوقف الـغاز ا
ـتــراكـمـة. ايــران بـســبب الـديــون ا
فــيـمـا شـدد وكـيل الـوزارة لـشـؤون
االســـتــخـــراج كـــر حــطـــاب عــلى
أهـــمـــيـــة الـــوصـــول الـى االهــداف
اخملــطط لـهــا في تــطـويــر احلـقـول
الـنـفـطـيـة بـالـتـعـاون مع الـشـركـات
االجـــنـــبـــيــة  بـــرغم الـــتـــحـــديــات
ـتـمـثـلـة االقـتـصـاديـة والـصـحـيـة ا
بــجـائــحـة كــورونـا . وقــال حـطـاب
خـالل تفقده اجلـزء اجلنوبي حلقل
شـرق بغـداد واطالعه علـى االعمال

اجلـارية من عمليات للـحفر وتنفيذ
ـــشــاريـع الــســـطــحـــيــة والـــبــنى ا
الـتـحتـيـة يرافـقه مـدير عـام  شـركة
نـفط الوسط قدوري عبد السالم أن
(الــــوزارة حتـــرص عـــلـى تـــوفـــيـــر
ـنـاسـبـة لـعمل الـبـيـئـة والـظروف ا
الــشـركـات الـوطــنـيـة واالجــنـبـيـة 
والــــعـــمل لــــلـــتــــعـــويـض عن مـــدة
الـتوقفات احلـاصلة بسـبب جائحة
كــورونـــا  وأن سالمــة الــعــامــلــ

بـدون استثـناء هي من أولـوياتنا)
وأوعـــز حـــطـــاب خالل اجـــتــمـــاعه
ــســـؤولــ فـي شــركـــة زنــهــوا بـــا
الــصـيـنــيـة (االسـراع في عــمـلـيـات
ـصاحب االسـتثـمار االمـثل للـغاز ا
لــلـعـمـلــيـات الـنـفــطـيـة وفق أحـدث
ياً  فضالً عن عتمـدة عا األلـيات ا
تنفيذ مد أنبوب الى محطة كهرباء
واسـتكمـال اعمـال البني الـزبيـدية 
الــتـحــتــيـة).من جــانـبه  قــال عــبـد
الـــسالم أن (أنـــتـــاج احلــقـل يــبـــلغ
حـــالــيــاً  15الـف بــرمــيل بـــالــيــوم
ونـــخــطـط لــلـــوصــول الى  40الف
بـرميل بالـيوم مع أسـتثمـار كميات
جـــيــدة مـن الــغـــاز  والســيـــمــا أن
انـتـاج احلـقل يـغـذي حـالـيـاً بـعض
مــحــطــات الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة
ومــصــفى الـدورة) مــؤكــداً (هــنـاك
مــتـابـعـة مـبــاشـرة من قـبل الـوزيـر
والـوكالء العمال احلـقل). بدورها 
طــالـبـت جلـنــة الـطــاقــة الـنــيـابــيـة
ــســؤولـ في بــاســتــبـدال كــبــار ا
وزارة الــكــهــربــاء لــتالفي انــهــيـار
ـنظـومة احملـتمل. وتـعزو الوزارة ا
اخلـلل في تراجع إنتاج الطاقة إلى
ـصدّر قـيـام إيـران بـإيقـاف الـغـاز ا
إلـى الـعـراق الـذي تـعـمل به بـعض
مـحـطـات إنتـاج الـطـاقـة في البالد
نـتيـجة عـدم إيفاء الـعراق بـالديون
ـتحدث ـستـحقـة لطهـران. وقال ا ا
بــاسم الـوزارة أحــمـد الــعـبـادي ان
(اجلــــانب اإليـــراني كــــان يـــجـــهّـــز
الـعـراق سـابـقـاً بـنـحـو  50مـلـيـون
مــتــر مـكــعب لــلــيـوم الــواحــد أمـا
الــيـوم فال يــصل إلـيـنــا إال نـحـو 5
مـالي مـتـر مـكـعب مـا تـسـبب في
تـراجع كبـير فـي اإلنتاج) واضاف
(ســــــبـق وحــــــذرنـــــا مـن أن مــــــلف
الـكهرباء قد يـطيح بأي حكومة في
حـــال لم تـــتم مــعـــاجلــتـه بــصــورة
صـحيـحة  وأمـام احلكـومة فـرصة
لــلـــتــفــاوض مع اجلــانب اإليــراني
ـــســـتـــحـــقــة أو بـــشـــأن الـــديــون ا
إطـالقــــهــــا او اإليــــعــــاز إلى وزارة

النفط لتعويض الغاز).
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 U b)« vKŽ …b¹bł ÎU uÝ—Ë الكــات الــطــبـيــة وكــبــار الـسن ا
مشيرا ـزمنة)  وذوي األمراض ا
الى ان (تــخـــزين الــلــقــاح مــؤمن
نـتـجة بـالتـعـاون مع الشـركـات ا
لــلــقـاح ولــديــنـا بــرادات خــاصـة
حلـــفظ الـــلــقـــاح بــدرجـــة حــرارة
سالب  80 وسـيـتم الــتـعـاقـد مع
شركات اضافـية والنـقل سيكون
بـــشــكل مـــبــاشــر وســـيــتم وضع
مخزن مركزي في العراق) مبينا
ان (الــلـقــاح سـيــكـون عــلى شـكل
دفــــعـــات لــــعــــدم وجــــود ســــعـــة
تــخـزيـنــيـة كـافــيـة حلـفـظ جـمـيع
اجلـــرعــات) وبـــشـــأن الـــساللـــة
اجلديدة لـكورونا قـال حس إن

(هــــنــــاك اجــــراءات مــــشــــددة 
اتــخـاذهــا لــلـســيــطـرة عــلى عـدم
انـــتـــقــال الـــساللـــة الى الـــعــراق
واالجـــــراءات صـــــادرة مـن قـــــبل
نافذ مجلس الـوزراء اخلاصة بـا

وغيرها). 
ــديـر الـعــام لـلـمــنـظـمـة وصـرّح ا
تيـدروس أدهانـوم غيـبريـسوس
بــأن الـعــالم ســيـواجه في 2021
ا في ذلك تلك حتديات جديـدة 
ــــرتــــبـــطــــة بــــكــــورونــــا.وقـــال ا
غـيـبـريــسـوس في تـصـريح امس
ــتـوقع حــدوث مـشـاكل انه (من ا
ـقبل  تكـمن بظهور خالل العام ا
أنــــواع جــــديــــدة مـن كــــورونـــا)
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سجـلت وزارة الصـحة والـبيـئة 
اكـثـر من الـف اصـابـة بـفـايـروس
كـــورونــا وشـــفــاء  1487 حــالــة
وبواقع وفيات  9 حاالت جديدة.
ــــــــوقـف الــــــــوبــــــــائي واوضح ا
الــيـــومي الـــذي اطــلـــعت عـــلــيه
(الــزمـــان) امس ان (مــخـــتــبــرات
الـصـحـة الـعـامـة اجـرت اكثـر من
 35 الـف فـــحص مــــخـــتــــبـــري 
ورصــــد نـــحــــو الف  13 حــــالـــة
اصـابــة مـؤكــدة بـالــفـايـروس في
عـمـوم احملــافـظـات) واضاف ان
(مـعدالت الـشـفـاء مسـتـقـرة حيث
ســحـــلت  1487 حـــالــة وبـــواقع
وفــــيــــات  9 حـــــاالت جــــديــــدة).
وكـشف عــضـو الــفـريق اإلعالمي
الـطـبي في وزارة الـصـحـة وسام
حـســ عن مــوعـد وصــول لـقـاح
فـــايـــزر اخلـــاص بـــكــورونـــا الى
الـعــراق وحتــدث عن االجـراءات
اخلـاصـة بحـفـظه والـفـئـات التي
سيـخصـص لهـا.وقال حـس في
تــصــريح امس إن (لــقــاح فــايــزر
ســيــصل الـى الــعــراق في الــربع
االول مـن عـــــــــام  2021 اي في
ـقـبل كــحـد اقـصى  شـهــر اذار ا
وبــحــدود  1.5 مــلــيــون جــرعــة
وسيخصص لـشرائح محددة من
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االخـيــر بـرفـقــة اسـرة الـراحل).
موضـحا ان (الراحل كـان مقـيما
في تـــركــيـــا وظـــهـــرت اعــراض
كـورونـا عــلـيه و لـكـونه طـبـيـبـاً
عـــرف مـن االعــــراض اصـــابــــته
بــالــفــايــروس فــتــوجه الـى احـد
ــديــنـــة الــتي مـــســتــشـــفــيـــات ا
يـسكـنـها اال ان حـالـته الصـحـية
تـدهـورت حــيث عـانى من ضـيق
في الــتـنــفس ثم اصـيب بــعـجـز
كـــلـــوي الى ان فـــارق احلـــيــاة)
مـضـيفـا ان (حـسـ لم يـكن أخاً
ـــا ابـــاً روحــيـــاً لـــلــعـــائـــلــة وا
واالقـــربـــاء يــرعـــاهم ويـــتـــفـــقــد
ناهيك احوالـهم ماديـا ومعـنويـا
ــعــرفــة ولـديه عن كــونه واسع ا
 90 مــؤلــفــا فــضال عن بــحـوث

ومـقــاالت عـديــدة). من جـهـته
كـتب الـتـنـفـيذي قـال عـضـو ا
الحتـاد االدبـاء عــمـر الـسـراي
الذي شارك باستقبال جثمان
الـراحـل في مـطــار بـغـداد (أن
رحيل الـدكتـور حسـ سرمك
ـــثـل خـــســـارة لــــلـــثـــقـــافـــة
ـلك الـعـراقـيـة كـونه نـاقداً و
جتربـة عـراقيـة اصـيلـة فضال
ثله من بصمة فريدة عن ما 
 جلمعه مابـ الطب والنقد
فـهـو من الـنـقـاد الـذين قـامـوا
ــنــاهج بــطــريــقــة بــدراســة ا
قـــلــــمـــا اتـــبـــعــهـــا نـــاقــد في
الــنـقـــديـة احلـديــثـة) مـقـدمـا
(الـتـعـازي لـعـائـلـته ولـلـوسط

الثقافي).
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شـيع ادبـاء ومـثـقـفـون مـسـاء
امس الـثالثاء جـثـمان الـنـاقد
الـراحـل حـسـ ســرمك حـسن
الى مـثـواه االخـيـر في مـقـبـرة
وادي السالم بالنجف وكانت
ــثل عن عــائـــلــة الــفـــقــيـــد و
االحتاد العام لالدباء والكتاب
العـراقيـ باسـتقـبال جـثمان
الـــفـــقـــيـــد في مـــطـــار بـــغــداد
الــــدولي حــــيث  نـــقــــله من
تركيا الى بغداد بعد ان غيبه
ــوت في إحـد مــسـتـشــفـيـات ا
تــركــيــا اثــر إصـابــتـه بــعــجـزٍ
كــلــويٍّ نــتــيــجــة مــضــاعــفـات

جائحة كورونا. 
وتوجه شقيقه كامل الناصري
عـبـر (الـزمـان) امس (بـالـشـكـر
اجلـزيل الى رئـيس مـجـمـوعـة
سـتقل االستـاذ سعد االعالم ا
الـبــزاز عـلى الـرعــايـة االبـويـة
الســـرة الــفـــقـــيــد  ودعـــمـــهــا
مـعـنــويـا ومـاديـا ونـتـمـنى له
وفقـية الـدائمة) مـشيرا الى ا
ـعـنـيـة (الـطـلـب من اجلـهـات ا
تـأمـ سـيـارة لـنـقل اجلـثـمان
طار الى الـنجف لكن لم من ا
حتـصل اية اسـتـجـابة اال انه
وبـــدعـم من االســــتـــاذ ســــعـــد
البزاز  توفير السيارة التي
تولت نقل اجلثمان الى مثواه
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االصـلــيــة). وذكـرت الــوزيـرة إن (الــوزارة اطــلـقت
منـحـة الـعودة لالسـر الـعـائدة من الـنـزوح الـطار
ـوازنـة لـهـذا وبـعـدد مـحـدود نـتـيـجـة لـعـدم اقـرار ا
ـاليـة  مـضـيـفة (أن العـام وقـلـة الـتـخصـيـصـات ا
نحة يبلغ نحو الف و 600 ستفيدين من ا عدد ا
عـائـلــة عـائــدة) الفـتـة الى انـه ( اعالن االسـمـاء
وقع االلكتروني اخلاص بالوزارة وصفحات عبر ا
ـعـتـمـدة من قـبل الوزارة  التـواصل االجـتـمـاعي ا
لتشـمل جميع االسـر العائـدة في جميع مـحافظات
البالد). وشـددت  جابـرو على ان (الـوزارة عازمة
ــنح جلــمـيع الــعـوائـل الـعــائـدة بــعـد عـلى تــوزيع ا
ـوازنـة حـصـولـهـا عــلى االمـوال الـكـافــيـة واقـرار ا

قبل) . خالل العام ا
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هجرين ايفان فائق جابرو اعلنت وزيرة الهجرة وا
اطالق الـدفـعـة الـعـاشـرة من مـنح الـعـودة الـبـالـغـة
ـليـون دينـار لكل اسـرة عائدة من مليـون ونصف ا
الـنـزوح إلى مــنـاطق سـكــنـاهـا األصــلـيـة . واكـدت
ــــقــــدمــــة ـــــنح ا حــــرص الــــوزارة عــــلـى تــــوزيع ا
ـسـتــحـقـيــهـا من االسـر الــعـائـدة  مـعــلـنـة اطالق
الدفـعـة الـعاشـرة من مـنح الـعودة والـبـالـغة مـلـيون
ليـون دينار لكل اسـرة عائدة من النزوح ونصف ا
إلى مناطق سـكناهـا األصليـة وعبر مـنافذ الـبطاقة
االلـكـتـرونـيـة (كي كـارد) مــشـيـرة في بـيـان تـلـقـته
(الــزمــان) امس إلى ان (الــدفــعــة شــمــلت 2600
عـائـلــة عـائـدة من الــنـزوح الـطــار الى مـنــاطـقـهـا
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خـسر فـريق الزوراء بكـرة القدم
امـس الـثالثـاء امـام فـريق زاخـو
ــبـاراة بــهــدف من دون رد في ا
الـتي جـرت عـلى مـلـعب الـشـعب
الـــدولي وذلك ضـــمن االســبــوع
احلــادي عــشــر من مــنــافــسـات

متاز. الدوري ا
وســجل هــدف الـلــقــاء من فـريق
زاخـــو الالعب زيـــاد احـــمــد في

الدقيقة  70 من عمر اللقاء.
وحلــــســــاب ذات اجلــــولــــة قــــاد
الالعـب جـبـار كر فـريـق امـانة
ينـاء بنتـيجة بـغداد للـفوز عـلى ا
واجـهة بـهـدف من دون رد في ا
الـتي اقـيمـت ب الـفـريقـ الذي
احــتــضــنــهــا  مــلــعب الــبــصــرة
الــدولي   وســجل كـر الــهـدف
ــبـاراة بـتــسـديـدة الــوحـيـد في ا
صــاروخــيــة من خـارج مــنــطــقـة

اجلزاء في الدقيقة 65.
وبـهذا الفوز وصل رصـيد امانة
بـــغـــداد الى الـــنـــقـــطــة  17 في
ــركــز اخلــامس فــيــمـا تــوقف ا
ـيـنـاء عنـد الـنـقـطة 11 رصـيـد ا

ركز اخلامس عشر. في ا

مــــشـــيـــرا إلـى (ضـــرورة تـــقـــد
ـــســـاعـــدة لألشـــخـــاص الـــذين ا
تــــعـــــبــــوا من الـــــوبــــاء) ودعــــا
غــــيــــبـــريــــســــوس إلـى (تــــبـــادل
ــعــلـومــات الــوبــائــيـة مع األ ا
ــتـحــدة والــدول األخـرى). وفي ا
شــأن ذي صـــلــة رأت مــســؤولــة
ـنظـمة  مـاريا إدارة الوبـاء في ا
فــــــان كــــــيــــــركــــــوف أن حتـــــور
الفايـروس التـاجي سيسـتمر في
سـتقـبل.وأشـارت كيـركوف إلى ا
ـــنــظــمــة تـــواصل مــراقــبــة أن (ا
الـــوضع عـن كـــثب والـــعـــمل مع
اخلـــبــــراء حـــول الـــعـــالم الـــذين
يـــدرســون الـــطـــفــرات اجلـــديــدة
لـــلــفـــايــروس) مـــشــيـــرة الى ان
(الــطــفــرات ســوف تــســتـمــر هي
عـمـلـيـة طـبـيـعـيـة و هـذا ال يـؤثـر
بــشــكل خــاص عــلى الــفــايـروس
ذاته لـــــكــــنــــنــــا بـــــحــــاجــــة إلى
االســـــتــــمــــرار فـي دراســــة هــــذه
ا في ذلك من وجهة اخليارات 
نـظـر إمـكـانـيـة انـتـقـال الـعدوى)
وكـشــفت خـبـيــرة األوبـئـة عن أن
ـــنـــظـــمــــة الـــدولـــيـــة لـــديـــهـــا (ا
ـتـخـصـصـ مـجـمـوعــاتـهـا من ا
الذين يدرسون أنواعا جديدة من
الـفـايـروس) مـؤكـدة انـه (سـيـتم
اسـتالم نـتـائج عـمـلـهم في األيـام

قبلة). واألسابيع ا

نــهـايـة اخلـدمــة. في غـضـون ذلك 
ــــوظــــفـــ  ـــئــــات مـن ا طــــالـب ا
ـسـاس ـان عـدم ا احلـكـومـة والـبـر
ــقـبــلـة . ـوازنــة ا بــرواتــبـهم فـي ا
ـوظف لـ(الزمان) وقـال لفيف من ا
ـادة /3 امـس انه (اسـتــنـاداً الى (ا
الــفــقــرة ثــانــيــاً من قــانــون رواتب
مـوظفي الـدولة والـقطـاع العام رقم
 22 لـسنة  2008 الـذي ينص على
ان جملــلس الــوزراء تــعــديل مــبـالغ
ــنــصــوص عــلــيـهــا في الــرواتب ا
ــــلـــحـق بـــهـــذا جــــدول الـــرواتب ا
الــقـانـون في ضــوء ارتـفـاع نــسـبـة
الــتـضــخم لـتـقــلـيل تــأثـيــرهـا عـلى
عيشي الـعام للموظف ـستوى ا ا
 نــطـالـب بـزيــادة الـرواتب بــنـفس
نــســبــة رفـع ســعــر صــرف الـدوالر
مـقـابل الديـنـار العـراقي وحتـتسب
اعــتـبــاراً من تـاريـخ تـغــيـيــر سـعـر

الصرف).
مــــشــــددين عــــلى (اهــــمــــيـــة مــــنح
عيشة ـوظف مخصصات غالء ا ا
ـوظفـ اتـخاذ وبـعـكـسه من حق ا
الـتـدابـير الـدسـتـوريـة والقـانـونـية
وانــتـــهــاج كــافــة الــســبل النــتــزاع
حــقـــوقــهم من احلـــكــومــة كــونــهــا
ـسؤول األول والوحـيد عن تنـفيذ ا

الية في البالد). السياسة ا

يـتقـاضى راتباً يـتراوح ب مـليون
ومــلـيـون ونـصف مــلـيـون ديـنـار و
ــئـة عـن كل مـا زاد عن 1.5  30 بــا
مــلــيــون ديــنـار. وهــذه الــضــريــبـة
ـــدنـــيـــ ـــتـــقـــاعـــدين ا تـــشـــمـل ا
والـعسـكريـ وبنـفس النسب كـما
ئة مقطوعة تـفرض ضريبة  10 بـا
كـافآت الـتقـاعديـة ومكـافآت عـلى ا

الـقانون ضريبـة الدخل على جميع
مـنـتسـبي دوائـر الدولـة ويـستـثنى
مـن هذه الضـريبـة من كان إجـمالي
دخـله الـشهري  500 ألـف دينار أو
ـئة عن كل أقـل. وتسـتـقطع  10 بـا
مـن يــتــراوح دخــله الــشــهــري بــ

 500 ألـف ومـــــلـــــيـــــون ديـــــنــــار 
ئة على من وتفرض بنسبة  20 با

ـئـة على لـلـداخلـي وضريـبة 20 بـا
ــشـروبــات الـكـحــولـيـة الــتـبـوغ وا
ئة على مبيعات السيارات و10 بـا
ـوالت ونــفــسـهــا عــلى مــبـيــعــات ا
واالســـواق الــكــبــرى اضـــافــة الى
ـســتـحــقـات بــ بـغـداد تــسـويــة ا
وأربــيل لـلــسـنـوات من  2004 إلى
2020. كـــمــــا ويـــفـــرض مـــشـــروع

ان الـشـهر عـالوي داخل قبـة الـبـر
ــقــبل.وبــحــسب وثــيــقــة اطـلــعت ا
ان عـليهـا (الزمان) امس (فـإن البر
ـالـية سـيـقـوم بـاسـتـجـواب وزيـر ا
ـقـبل خـالل شـهـر كــانـون الـثــاني ا
ـقـدم من عـضو بـنـاءً عـلى الـطلب ا
حتــالف عـراقــيـون الـنــائب يـوسف
الـــــــــــكـالبـي الســـــــــــتـــــــــــجــــــــــواب
ـوازنــة الـتي الــوزيــر.وتـضــمـنـت ا
ان امس رفعتها احلكومة الى البر
الـــــثالثــــاء  االيـــــراد الــــكـــــلي 93
تــريـلـيـون ديـنــار  ومـعـدل تـصـديـر
الـنفط 3 25 مـليـون برمـيل يـوميا
بــســعـر  42 دوالر وحتــديــد ســعـر
ومـجـمـوع الـصـرف بـقـيـمـة  1450
ـوازنة يـبلغ  164تـريلـيون ديـنار ا
مـنـهــا الـنـفـقـات الـتـشـغـيـلـيـة 120
تــريـلـيـون ديـنـار وبـواقـع ايرادات
نفطية  73 تـريليون وغير النفطية
20 تــريـلـيـون  فــيـمــا بـلغ الــعـجـز
ـوازنـة االجــمـالـي اخملـطط له فـي ا
71 تـريـلـيـون وفجـوة الـتـمويل 47
تـريـليـون التي سـتـمول عـبر الـبنك
ــــركــــزي والـــقــــروض داخــــلــــيـــة ا
وخـارجـيـة. وكذلـك استـمـرار فرض
ــئـة عــلى كــارتـات ضــريــبـة 20 بــا
ـطار 25 هـواتف الـنـقـال ورسـوم ا
الـف لــلـســفــر اخلــارجي و 10االف
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مـــدد مـــجـــلس الـــنــواب  الـــفـــصل
دة شهر واحد الـتشريعي احلـالي 
ـقبل عـقب تـسـلـمه مـوازنـة الـعـام ا
التي تضمنت استقطاعات برواتب
ــــوظـــفــــ وضـــرائـب ورســـومـــا ا
جـديدة على كارتات الـهاتف النقال
ــــوالت واالســــواق والـــــســــفـــــر وا
الــــكــــبــــرى فـــضـال عن تــــســــويـــة
ــالــيـة بــ بــغـداد ــســتــحـقــات ا ا
واالقـليم  فـيـما رأى مـختـصون ان
ـعـدة من قـبـل احلـكـومة ـسـودة ا ا
ـواطـن خالل سـتـزيـد من اعبـاء ا
ان قـبلة اذا لم يـتدخل الـبر ـدة ا ا
ويـصحح بعـض الفقـرات اجملحفة.
ــان  مـــحـــمــد وقـــال رئـــيس الـــبـــر
احلـــلــــبـــوسي في بــــيـــان تـــلـــقـــته
(الـــزمـــان) امس ان (اجملـــلس مــدد
فـصـله التـشريـعي األول من السـنة
دة شهر واحد التشريعية الثالثة 
وذلـك إلكـــــــمــــــال الـــــــعـــــــديـــــــد من
ـهـمـة ومن ضـمـنـها الـتـشـريـعـات ا
ــوازنـة الــعــامـة مــشــروع قـانــون ا
ـالــيـة 2021 االحتــاديـة لــلــسـنــة ا
ــــان امس). الــــتي وصــــلـت الـــبــــر
ويــســتــعــد اجملــلـس  اســتــجـواب
ــالــيـــة عــلي عــبـــد األمــيــر وازنةوزيـــر ا Ëbł‰∫ نسب استقطاع الضرائب موضحة في جدول مسودة مشروع ا
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كل منا له احالمه وطموحاته فترانا نـسعى وجناهد لتحقيق هذه األحالم
طاف بأننـا فقدنا القدرة على والطموحات ولكنـنا نرى أنفسنـا في آخر ا
واصـلـة وانه نفـد صـبرنـا من االنـتظـار اعـواما طـويـلة من غـيـر أن جند ا
اليـد الـتي حتنـو عـليـنـا وتشـد من ازرنـا  ..اجل لـقد ضـاعت كل اجلـهود
ـا فـيهـا من احالم وطـمـوحات في سدى وتـبـددت مـعهـا مـعـالم الطـريق 
ـواهب الــتي حتـقق وقت كـان يــجب عـلى الــدولـة أن تــرعى الـكـفــاءات وا
اجنـازات لـلـوطن في كــافـة األصـعـدة عـلـمــا وادبـا واقـتـصـادا  ; انه أمـر
صعب ان نقف على مفترق الطرق دون أن نـرى ضوءا نستبشر به خيرا
; واصعـب منه ان تـضـيع سـنـوات عـمـرنا سـدى ..ايـة مـفـارقـة هـذه التي
حتتـويـنا  ! مـفـارقة تـثـير فـيـنا الـتـسـاؤالت  ..اذ كيف يـصل الـبعض إلى
ـؤهالت الالزمـة من مـوقع من مـواقـع الـدولـة سـريــعـا دون أن تـكـون لـه ا
ؤهالت بعيدون عن تلكون هذه ا معرفة وعلم وكفاءة في ح أن الذين 
ــواقع . هـو ذا واقع احلــال الـذي يـنــزلق فـيـه الـوطن إلى الــهـاويـة هـذه ا
..واقع مرير يفرض نفسه دون األخذ بأسباب الرقي والتقدم : ترى ماذا
يــفــعل هـــؤالء الــذين اكــمــلـــوا مــشــوارهم الــدراسـي ولم يــجــدوا صــدى
الحالمهم وطـمـوحاتـهم  .. انـهم على األقل يـبـحثـون عن ايـة فرصـة عمل
توفـر لـهم لقـمـة الـعيش.. اجل ايـة فـرصة عـمل حـتى من غـير أن
تـتــنــاسب مع مــؤهالتــهم أو انــهم يـخــتــارون الــطـريق
اآلخـر الذي ال يـرون طـريـقـا آخـر غـيـره وهـو الـفرار
إلى خــارج الــوطن لــعــلــهم يــحـقــقــون تــلك األحالم
والطمـوحات التي راودتـهم زمنا طـويال  ولم يجدوا

لها بابا مفتوحا في وطنهم.

UI¡∫ رئيسا النزاهة االحتادية وكردستان خالل لقائهما ببغداد
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التقى رئيس هـيئة النـزاهة االتّحاديَّة
عالء جـــواد حـــمـــيـــد رئـــيس هـــيـــئـــة
الـنــزاهـة في إقــلـيم كــردسـتــان احـمـد
انـور فـيـمـا اسـتـعـرضـا خالل الـلـقـاء
شترك ب سبل التنسيق والـتعاون ا

 . الهيئت
وتنـاول اجلـانـبـان مـضـامـ وفـقرات
قـانـون هـيـئـة الـنزاهـة والـكـسـب غـير
ُعدَّل شروع رقم 30 لسنة 2011 ا ا
ومـا أوجـبه من الـتـزامـات جتـاهـهـما
والطـرق والـتدابـيـر الكـفـيلـة بتـطـبيق
بنـوده وترجـمتـها عـلى أرض الواقع
ـادة (16) الـفــقــرة أوالً من ومــنــهــا ا
ن ـكــلـفـ  الـقـانــون الـتي حــدَّدت ا
ـناصب يشـغلـون إحـدى الوظـائف وا
ــهم احلــكــومـــيَّــة بــاإلفــصـــاح عن ذ
اليَّة وما تضمَّـنته الفقرة رابعاً من ا
ادة ذاتـها الـتي تـنص "على الـهيـئة ا
الـتــنـســيق مع هـيــئـة نــزاهـة االقــلـيم
ــــنــــاصب في اإلقــــلــــيم لــــشــــاغـــلـي ا
ــذكــورين في الـــفــقــرة أوالً من هــذه ا

ادة".  ا
Vł«u « dOÐ«bð

وقـال بـيــان تـلـقــته (الـزمـان) امس ان
(اجلـــانــــبـــ تــــطـــرَّقــــا إلى الــــســـبل
والتـدابيـر الواجب سـلوكـها; من أجل
تــيــســيــر خــطـــوات هــيــئــة الــنــزاهــة
االحتاديَّة ونزاهة اإلقليـم فيما يتعلق
بـاإلجــراءات الـتي تــنــبـثق من حــركـة
األصول واألشـخاص ضمـن جغـرافيَّة
ـركــز واإلقـلــيم وإمــكـانــيَّـة حتــقـيق ا
أفـضل اخلـطـوات واخلـطط الـكـفـيـلـة
بتسـريع وتيرة تـلك اإلجراءات وإزالة
العـقـبات الـتي حتـول دون حتـقيـقـها
فضالً عـمَّـا نـصَّت عـلـيه الفـقـرة ثـالـثاً

(الـزمـان) امس أن حتـقـيـقـات الـفـريق
عمل يقوم بـعمليَّة تكرير كشفت أن (ا
الـــزيت وإعــــادة تـــدويـــره بــــإضـــافـــة
حـبــيـبــات ذات مــنـشــأ رديء وإعـادة
تـعــبــئـته بــعــلب بالسـتـك أوحـديــديَّـة
بـأحـجــام مـخــتـلـفــةٍ فـضالً عن وضع
ــيَّـةٍ ــنــاشئ عــا مــلـصــقــاتٍ مــزورةٍ  
ـعمل). معـروفةٍ تـتم طبـاعتـها داخل ا
طـبـعة أثـناء وتابـعت إنه ( ضـبط ا
الــعـمـل وكـذلـك مـعــمـل يـضـم مـكــائن
لــــــصــــــنـع الــــــعــــــلـب احلــــــديــــــديَّــــــة
والبـالستـيـكـيـة مع االَالت كـافـة التي
ـنـاشئ تـسـتـخـدم عـمـلـيـات الـتـزويـر 

تصنيعها األصليَّة).
 واضــافت انه ( تــنـــظــيم مــحــضــر
ـــضــبـــوطــات في ضــبـطٍ أصــوليٍّ بـــا
الــعـمــلــيَّــة وعــرضــهــا رفــقـة األوراق
ـبـرزات اجلرمـيـة على التـحـقيـقـيَّة وا
ُــخـتص; الـســيـد قـاضـي الـتـحــقـيق ا
ـعمل والـتحرز عـليه الذي قـرر غلق ا

وعلى محتوياته كافة).
 كـمـا أعـلـنت الـهـيـئة عـن تـمـكُّنـهـا من
ضـبط مُــتَّـهمٍ بـتــرويج مـعــامالت نـقل
ملكيَّة عقاراتٍ بصـفةٍ غير قانونيَّةٍ في
مــحــافــظــة نــيـــنــوى مُــبــيّــنــةً ضــبط
عـامالت وصـور قيـد تلـك العـقارات. ا
وأفادت دائرة التـحقيقات فـي الهيئة
وفي مـعــرض حـديـثــهـا عن تــفـاصـيل
عـمـلـيَّــة الـضـبط الـتـي نُـفـذَت من قـبل
فـريق عـمـل مـديـريَّــة حتـقـيق نــيـنـوى
الــذي انــتــقل أعــضــاؤه إلى مــديــريَّــة
التـسجـيل العـقاري  –الزهـور أفادت
بتـمـكُّن الفـريق من ضـبط مُتَّـهمٍ أثـناء
قـيـامه بـتـرويج مـعـامالت نـقل مـلـكـيَّة
عــــددٍ من الــــعـــقــــارات بــــدون صــــفـــةٍ
قانونيَّـةٍ وبشكلٍ مُخـالفٍ للتعـليمات.

ـتبـع ـتأخـرين  ومن االتـباع واألضـداد  ومن ا ـتـقدمـ وا ليس من ا
والـبـاغـضـ  ومن الـعـلـمـاء واجلـاهــلـ  من ال يُـقـر بـزهـد عـلي " عـلـيه
السالم"  وعـدله  وقـسطه  وكـرمه  وبالغـته  وشجـاعتـه  ونبـله حتى
مع عدوه  تـولى اخلالفـة وهو بـاغض لـها  زاهـد فـيهـا  مـترفـع عنـها 
ـكـوث فيـهـا قـصـيـر  وخـطـرها قـانط من مـآلهـا  تـوالهـا وهـو يـعـلم أن ا
يسـير  وملـكهـا حقـير  كـما الـدنيا  الـسلـطة عـند عـلي  اختـبار وليس
ن بايع ونـاصـر وتصـدى وقاتل اختـيار  في مـسـتنـقعـهـا يهـوي كـثيـر 
وعارض وزج في غياهب الـسجون  فهي غـاوية مغريـة  تقطع الوصل 
ـحذور وتبـعـد القـريب  وتـقتل الـصـاحب والرفـيق لـيس أعلم من عـلي 
الــســـلــطــة وهـــو من عــايـش الــنــبـي  والمس الــفـــ الــتي الحـــقت حــكم
الراشـدين من اخلالفـاء  ولـيس أعلم مـنه بـتـاريخ احلكم واحلـكـام  قَبِلَ
السـلطـة طـمعـاً برضـا الـله  وقسط الـرعيـة  صّـد عنـها فـتـبعه الـعرش 
ـسجد حيث البـيعة . تصـدى لها وهو عالم نزل  فجيء به الى ا والزم ا
بفتنـتها  واختـبارها  وخطـرها  ومشقـتها  فأبى حـملها  لكـنها ألقت
بعـبـئـها عـلـيه فـكـان لهـا . فـراح الـتاريخ يـؤرشف حلـقـبة الـقـسط والـعدل

والنزاهة واحلكمة والترفع . 
فلم يُحدّث التاريخ عن قسط بالرعية كما قسط علي " عليه السالم " وهو
الذي يوصل الليل بالنهار للوقوف على حاجة الرعية  ورد الظلم عنها 
ن غصب واعتدى وأخذ بغير حق فقد مّر علي في إحدى وأخذ احلق 
ديـنـة واهلـهـا فـسمع بـكـاء أطفـال وقـد اسدل اللـيـالي احلـالكـات لـتفـقـد ا
الـلـيل ظـلـمـته وسـكن الـنـاس  وانـقـطع الـطـريق اال لـلـمـضـطـر واحلـارس
ـبتلى ـرأة تسأل عن الـطارق  فأجـابها ا واحلامي  فطـرق الباب واذا 
سـلم  ففتحت الباب وراح اإلمام يسأل بهم الدنيا وغمها  ولي أمر ا
ـؤمن أنـهم عيال أيـتام وقد قتل عما يُـبكي األطفـال  فقالت له يـا أمير ا
ـعارك  ولم يـترك لـهم ما يقـتاتـون علـيه  وقد وضعت أباهم في إحدى ا
ـاء عـلى النـار ألوهـمهم عـسى أن يـتعـبـوا من كثـر الـبكـاء فـينـامو  قدر ا
فخرج اإلمام عـلي مسرعـاً حيث بيـته فأحضـر ما فيه من مـؤنة  واعطاه
رأة إلطعام األطفال  وجالسهم حتى تنتهي من الطهي  وقد قرّبَ غده ا
من النـار حـتى اكـتـوى وراح يسـأل نـفـسه عن ظـلم الرعـيـة  والـصد عن
شأنـها  والـتـغاضي عن ظالمـاتـها  وابى الـذهاب اال أن يـطـعم اليـتامى
بيديه الشريفت  لكن أحدهم اكل وشبع وراح يبكي  فسأله وما يبكيك
فـقـال أن جلــاري حـصـان يــركـبه وأنــا لـيس لي حــصـان  فـأركــبه أمـيـر
ؤمن علـى ظهره وراح يدور فيـه حتى نام الطفـل  وخرج اإلمام يكمل ا
جولته لـتفـقد األمـانة . سلـماً عـليك سـيدي علي  يـوم ولدت ويـوم نُصّبت
ويوم اتخذت من الكوفة حاضـرة للمسلم  فسّـطرتَ فيها مباد كانت
وذجـاً للقـسط والعدل والنـزاهة والزهـد  فلم تخرج ا تزل وستـبقى إ و
مـنـهــا اال وأنت مـحـمـول عــلى االكـتـاف لــتـرتـقي الى بــار أعـلى ابـتالك
فأجتـزت واختبـرك فنجـحت  دخلتـها بلـباسك ولم تخـرج منهـا بسواه 
وأنت من قلت لو خرجت بغـيره خلنت األمانة  أُنـبئُكَّ إمامي  أن الغالب
ن أعتلى وتربع وتصدى وشارك في السلطـة بعد التغيير األكبر  راح
ذجاً يتخذ من الـدين غطاء  ومن سـيرتك ذكر للـتضلـيل  ومن زهدك ا
للحـاكم العادل  ومن عـدلك مثاالً لـلقسط  وقـد انتشـر الفقر  وازدادت
الـظالمـات  وتفـشى الـفـسـاد  وامـتـلـئت اخلـزائن بـالـسحـت  واضحت
ة تـسجل اعلى مـستويـاتها  بـعد غيـاب العمل  وحـلول البـطالة  اجلر
ال  وشح الفرص  حتى بغضت الرعية حديث الدين  ومظاهر وقلت ا
التـدين  فـراح اجلـمـيع في نـظـر الـرعيـة فـاشل فـاسـد  ودب الـيأس في
قــلـوب مـن قـاتـل الـظــلم  وتــصــدى لــلــظـالـم  وابى اال أن يــقـول احلق 
فكـوفئ بـاإلقصـاء واألبعـاد واالتـهام  بل اضـحى مُـستـهدف مُـسـتقـصد
مـخـرب  ويــحـدثــونك عن الـعــهـد اجلـديــد  وتـعـويض الــظالمـات  وطي
ـاضي  وقـد افـتـرشت األرامل الـشـوارع طـلـبـاً لـسـد الـرمق  صـفـحـة ا
وامـتألت الـتقـاطـعـات بـأطـفـال الـشوارع  الـذين امـتـهـنـوا الـتـسـول بحق
وباطل  ويحدثـونك عن طبقـات الشعب األولى بـالرعايـة وشبكات اإلذالل
 عجيب أمرك شعب العراق خرجت من حكم ظالم  فدخلت في نفق من
الظالمـات  عاصـمتك االسـوء عمـراناً  واألكـثر خـطراً  واألقل تـطوراً 
وغرافية  شعبك األغنى بثـروته  األفقر بدخله  شـعبك دخل الهبة الـد
وشبابك عاطل معـطل ال يجد حتى حقـير العمل  جامـعاتك تنتج وتخرج
وتبني وتـضخ االكفأ  وأجـيالك تفـترش الرصـيف ثم ساحات االعـتصام
ـستقبل والغد طلباً للكـرامة  وما سُرق من استـحقاق  ويحدثونك عن ا
وتعويض مـا فات  وقـد حل اليأس مـحل األمل  والبـطالة مـحل العمل 
ـواطنـة  والتـعلق والفـشل محل الـنجـاح والتـميـز  ويحـدثونك عن روح ا
ن بـالوطن والـتـشـــــــــبث بـاألرض  والـدفـاع عن الـعـرض  والـتـصدي 
كاد وراح يكيد  فال مـواطنة دون وطن يعز  وال وطن
يعز دون شعب قادر على الـتغــــــــيير  وال ازدهار
وغد مـشـرق  دون شعب يـؤمن إن الـله ال يغـيـر ما
صحح بساسة حتى يغيـر ما بشعبهم  فالـتغيير ا

ذلك الذي يأتي بيد شعب ال بيد أجنبي .

ـادة 16من الـقــانـون).  واضـاف من ا
وضوعات الـتي تناولها ان (من ب ا
الـلـقـاء تـسـلــيط الـضـوء عـلى عـددٍ من
مــواد الـقــانــون األخــرى الــتي أُلــزِمَت
الهـيـئـتـان بـتنـفـيـذهـا ال سيـمـا الـبـند
ادة 3 من قـانـون الـهـيـئة ثـامنـاً مـن ا
االحتاديـة النـافذ الـذي منح لـرئيـسها
صالحـيــة " إعـداد الـســيـاسـة الــعـامـة
كافحة الـفساد وتنـفيذها" فضالً عن
الـعـقـوبـات الـتـي تـقع عـلى اخملـالـفـ

ألحكام هذا القانون. 
ــــومـــة واتـــفـق اجلــــانـــبــــان عــــلى د
ُـستـمرة من التـواصل عبـر اللـقاءات ا
خالل مُــمــثـــلي الــهــيـــئــتــ وتــبــادل
ـعــلــومــات الــتي وجــهــات الــنــظــر وا
تــســهم في ارتــقـــاء الــعــمل الــرقــابي
ُشـتركة; لتـقليص وحتقيق غـايتهـما ا
ساهمة الفاعلة مع مسالك الفساد وا
مُـــؤسَّـــســـات الـــدولـــة األخـــرى; لـــدرء
مخـاطـره وانـعـكاسـاته عـلى مـسـتـقبل

الوطن بشكلٍ عام.
 وأعـلـنت هـيــئـة الـنـزاهــة الـعـامـة عن
ـعامل  تنـفيـذها عـملـيَّـة ضبطٍ كـبرى 
تـكــريــر زيــوت الــسـيــارات وتــصــنـيع
العبـوات البالستـيكيَّة واحلـديديَّة في

محافظة ديالى.  
وافادت دائرة الـتحقـيقات في الـهيئة
وفي مـعــرض حـديــثـهــا عن تـفــاصـيل
ـوجب عـمــلـيَّــة الــضـبط الــتي تــمَّت 
مُذكَّرةٍ قضـائيَّةٍ بتـمكُّن فريق عملٍ من
مــكــتب حتــقــيـق الــهــيــئــة في ديــالى
بـالـتـعـاون مع جـهـات إنـفـاذ الـقـانون
من ضـبط مـعـامل كـبـرى لـتـكـريـر زيت
السيارات احملترق وتصنيع العبوات
البالستيكيَّة واحلديديَّة في احملافظة.
واوضـحـت الـدائــرة في بــيــان تــلــقـته
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واضافت الـدائـرة إن فريق الـعـمل قام
ـــوجب مُــذكَّــرة ضــبطٍ الــتي نُــفــذَت 
قـضـائـيَّــةٍ بـضـبط مـعـامالتٍ  وصـور
قيـودٍ لعدَّة عـقاراتٍ ووصـوالت قبضٍ
ُـعـامالت فــضالً عن مـبـلغٍ خـاصَّـةٍ بــا
ُـتَّـهم. وأشارت إلى ال بـحـوزة ا من ا
تـــنـــظـــيم مـــحــــضـــر ضـــبطٍ وعـــرضه
ُـتَّـهـم عـلى الـسـيـد قـاضي بـصـحـبـة ا
ُـخــتـصَّـة مـحـكــمـة حتـقــيق نـيــنـوى ا
بالنـظر في قضـايا النـزاهة الذي قرَّر
توقيـفه وإجراء الـتحقـيق وفق أحكام
ـــادَّتـــ 289- 298 من قـــــــانــــــون ا

العقوبات.
WJ³ý pOJHð

واضاف البيـان أنَّ (الهيـئة أعلنت في
الـرابع عـشــر من الـشــهـر اجلـاري عن
تـمــكُّـنــهـا من ضــبط وتــفـكــيك شـبــكـةٍ
ُــتــاجـرة كـبــيــرةٍ تــقـوم بــالــتالعب وا
بأرقـام قطـع األراضي العـائـدة للـدولة
في احملــافــظــة وتــخــصــيــصــهــا إلى
أشـخـاصٍ مقـابـل مـبالـغ مـاليَّـةٍ خـالفاً
لـلـقـانـون والـضـوابط والـتـعـلـيـمـات).
وأعلنت دائـرة التحـقيـقات في الهـيئة
عن ضــبط حــاالت تـالعبٍ في أســعــار
ـوادّ ووصــوالت الــشــراء اخلــاصَّــة 
ُــنــفَّــذة في مــديــريَّـة ـشــاريع ا أحــد ا

بلديَّة البصرة. 
وافــــادت الــــدائـــــرة أن (فــــريـق عــــمل
مـديـريَّـة حتـقـيـق الـبـصـرة  تـمـكَّن من
ُــشــتــريـات ضــبط أعــضــاء جلــنــتي ا
واعـتـدال األسـعـار في مـديـريَّـة بـلـديَّة
الـــبـــصـــرة; لـــتالعــــبـــهم في أســـعـــار
ـواد ووصــوالت الــشــراء اخلــاصَّــة 
مـشـروع تـأهـيـل شـعـبـة الـواردات في

البلديَّـة. 
َّ ضبط خمسة مُتَّهم وأضافت إنه 

ـذكـورت في من أعـضاء الـلـجـنـتـ ا
ـوجب مُـذكَّرة العـمـلـيَّـة التي نُـفـذَت 
ضبطٍ قضائيَّـةٍ وعرضهم على قاضي
ُختصَّة بالنظر في محكمة التحقيـق ا
قضايـا النزاهـة في محـافظة الـبصرة
ادَّة الذي قـرَّر تـوقـيفـهم وفق أحـكـام ا

315 من قانون العقوبات). 
وقـالـت أن (رئـيـس الـهــيــئــة الــقـاضي

(عالء جـواد حمـيـد) أكـد أثـنـاء تـفـقَّده
مديـريَّات ومـكاتب حتـقيق الـهيـئة في
محـافظـات الـفرات األوسط واجلـنوب
على استراتيجيَّة عمل الهيئة الداعية
إلى مــضــاعـفــة اجلــهــود والــتـعــاطي
الــفـاعـل مع احــتـيــاجــات اجلــمــهـور
وتـفـعــيل عـمــلـيَّـــات الـضــبط بـاجلـرم

شهود). ا
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يـــضــــيف  األحتــــاد  الـــعــــام لالدبـــاء
والكتاب في العراق القاص والروائي
حنون مجيد لالحتفاء  بروايته (موت

االم) في جلسة أدبية . 
يـقدمـهـا  الـنـاقـد (عـلـوان الـسـلـمان) 
ويـشــارك فــيـهــا الـنــقــاد فـاضل ثــامـر
وعقيل مهـدي وعباس لـطيف وحمدي
العطار فضال عن شهادات ومداخالت
أخــرى. وذلك فـي الــســاعـــة احلــاديــة
عــشـــرة ضــحى الـــيــوم االربـــعــاء 30
كـــــانــــون االول اجلـــــاري فـي قـــــاعــــة
اجلـــواهــري- بـــاالحتـــاد الـــكـــائن في

حنون مجيدساحة االندلس.
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جـدد رئــيس حتـالف عــراقـيــون عـمـار
احلــكـيـم خالل لــقــائه رئــيس طــائــفـة
الــــكـــــلــــدان فـي الــــعـــــراق والـــــعــــالم
الـكــارديـنــال لـويـس سـاكــو الـتــهـاني
ـنـاسـبـة أعـيـاد ـسـيــحي  لـلـمـكـون ا
يالديـة مؤكدا يالد ورأس الـسنـة ا ا
أهـمـيّــة اسـتـحــضـار الـقــيم الـتي أكـد
ـسـيح فـي التـسـامح عـلـيـها الـسـيـد ا
واحملبة والـسالم وقال فـي بيان امس
ـسـيح إرث انـسانـي لكل ان (السـيـد ا
البـشـريـة. سـماحـته تـداول مع غـبـطة
الـــكـــارديـــنـــال في مـــعـــرض الـــلـــقـــاء
مـســتــجــدات الــوضع الــسـيــاسي في
الـعــراق مـؤكـدا اهــمـيــة اإلنـتــخـابـات
ـبــكــرة وإخـراج الــعــراق من أزمـاته ا
السـيـاسيـة) كـما لـفت (ألهـميـة زيارة
قداسة البابـا للعراق وما الى ذلك من
رسائل سـالم تطـلق لـلـعـراق والـشرق
ـا عـمـومــا داعـيـا لالســتـعـداد لــهـا 

يليق وحجم احلدث ورسائله).
وأعـــلن الــــبـــابـــا فـــرنــــســـيس األحـــد
كانة تخصيص "سنة للعائلة" تكرس 
الــعــائـــلــة في الــكـــنــيــســـة ومــرافــقــة
الراغب فـي الزواج في التـحضير له
ـواجـهـة صـعـوبـات احلـياة ودعـمـهم 
الزوجية.جاء هذا اإلعالن في مناسبة
ـالئكـي بـعد خـمس صالة الـتـبـشيـر ا
سـنـوات مـن اإلرشـاد الـرســولي "فـرح

احلب" عن جــــمـــال احلـب الـــعــــائـــلي
وفـرحه "أمــوريس لـيــتـيــسـيــا".وتـبـدأ
"سنة العائلة" التي حتمل عنوان سنة
"عـائـلـة فـرح احلب" في عـيـد الـقـديس
يـــــوسف في  19آذار/مــــارس 2021
وتــنـــتــهي في  26حــزيــران/يـــونــيــو
ي الـعـاشـر  2022خالل الـلـقـاء الــعـا
لـلــعــائالت في رومــا.واســهب الــبــابـا
فرنـسيس في عـظـته األحد من مـكتـبة
الـقـصـر الـرسـولـي في الـفـاتـيـكـان في
احلديث عن "الـقيـمة الـتربـوية لـلنواة
الـــعـــائــلـــيـــة (...) الـــتي تـــقـــوم عـــلى
احلب".ودعـــا الـــعــائـالت إلى إعـــطــاء
األولوية "للتسامـح على الفتنة". وقال
"ثـمــة ثالث كـلــمــات في األسـرة ثالث
: من كـلـمـات يجـب الـتعـلّـق بـها دائـمـاً
فـضــلك وشـكــراً لك وآسف".وأصـدرت
دائرة الـعـلمـانـي والـعـائلـة واحلـياة
في الـفــاتـيــكـان 12 اقـتــراحـاً تــتـولى
الرعـايا واألبـرشيـات تنـفيـذها.وتـركز
هـذه االقـتـراحـات عـلى تـعـزيـز "الـدعم
الـــراعـــوي لــلـــتـــحـــضـــيـــر لـــلــزواج"
ومسـاعـدة األزواج بـشـكل أفـضل بـعد
احتــادهـم وفي تـــربــيـــة أطـــفـــالــهم 
وإقـامــة حـلــقـات تــأمل ونـقــاش حـول
"جمال احليـاة األسرية وصعـوباتها"
وأخـــــيـــــراً دعـم األزواج في األزمـــــات
والــــوقــــوف إلى جــــانـب "الــــعــــائالت

اجلريحة"
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اكد وزير التخطيـط خالد بتال النجم
ــسـتــدامــةَ بــجــمـيعِ  إن الــتـنــمــيــةَ ا
اهدافِـهـا وتوجـهـاتِـها تـمـثلُ مـنطـلـقاً
ِ حـقـيــقـيـاً لـتــحـقـيقِ الــعـيشِ الـكـر
ـثلُّ محورَ  الـتنـميةِ للمـواطن الذي 
وهــدفــهــا  واضــاف في كــلــمــة خالل
افتـتـاح ورشة عـمل عن تـعزيـزِ تـكاملِ
ـستدامةِ في سياقِها اهدافِ التنميةِ ا
الــوطـــنيِ الـــتي نـــظـــمــتـــهـــا الــوزارة
ائي لأل بالتعاون مع البرنامج اإل
ــتـحــدة:  فـي ظلِ االلــتــزامـاتِ الــتي ا
قطـعها الـعراقُ امـامَ اجملتـمعِ الدولي
بــان يــعـــملَ عــلـى تــوطــ وحتـــقــيقِ
ــسـتــدامـةِ بــقـدرِ اهـدافِ الــتـنــمــيـةِ ا
تعـلـقِـها  بـواقـعنـا  الـوطـني فإن ذلكَ
يلقي عـلينا جـميعـا التزامـاتٍ كبيرةٍ
ـساراتٍ محـددةٍ وتوقـيتاتٍ مرتبـطة 
زمـــنـــيـــةٍ واضــحـــةٍ مـــشـــيـــرا الى ان
العـراقَ يواجهُ الـيـومَ ظروفـاً صعـبةً
للغاية ُتلقي بظاللٍ سلبيةٍ قاتمةٍ على
االقتـصاد الـذي عانى كـثيـرا ولعـقودٍ
طويـلةٍ  من اخـتالالتٍ هيـكلـيةٍ كـبيرةٍ
اوصـلـتـنـا  الى طــريقٍ شـبهِ مـسـدود
ـفـرطِ عـلى الـنفط نـتيـجـةَ االعـتـمـادِ ا

وعدم االلتفات).
W¹œUB² «  UŠö «

واضاف ان (الـفـرصـة  باتت مـنـاسـبة
لـلمـضـي قدمـا فـي اجراءِ االصـالحاتِ
ـطــلـوبــة وتـصــحـيحِ االقـتــصـاديــةِ ا
مـسـاراتِ الــتـنــمـيـة وفـي مـقـدمــتـهـا
اخــــراج االقــــتــــصــــاد مـن ريــــعــــيــــتهِ
من خالل تـنـويع واحـاديـتهِ الـنـفـطـيـة
مصـادرِ الـتـمـويل وحتسـ مـسـتوى

 .dJ « gOF « oOI×²  wIOIŠ oKDM  W «b² *« WOLM² « ∫jOD ² «

…b×²*« 3_« Z U½dÐ l  ÊËUF² UÐ qLŽ Wý—Ë

ثل اداء القطاعات االنـتاجية وهذا 
تـرجـمــةً حـقـيــقـيــةً لـتـحــقـيقِ اهـدافِ
ـســتـدامــةِ الـتي تــتـطـلبُ الـتــنـمـيــةِ ا
ـــســتــدام حتــقـــيقَ االمنِ الــغـــذائي ا
وتـهـذيـب الـسـلــوك االسـتــهالكي لـدى
واطن وهذه من االسـاليبِ الفـعالةِ ا
حملــاربــةِ الــفــقــرِ وحــمــايــةِ الــبــيــئــةِ
وحتـقـيقِ احلــكمِ الـرشــيـد واالهـداف
االخرى مـبـينـا  ان رؤيـتنَـا لتـحـقيقِ
ستدامةِ تستندُ الى اهدافِ التنميةِ ا
أُسسِ الـشـراكـة الـثالثـيـةِ بـ الـدولـةِ
ـدني والـقـطـاعِ اخلــاصِ واجملـتـمع ا
صلحةِ من ِ جميعِ اصـحابِ ا وتمك
ـشــاركـةِ في عــمـلــيـاتِ الــتـخــطـيطِ ا
ـارسـةِ دورٍ والـتـنــفـيــذِ والـرقـابــةِ و
مــــنـــاسـبٍ إلمــــكـــانــــاتِــــهــــا في تــــلك
العـملـيات) مـؤكدا  ان (الـعراقُ يـبذل
جـهــوداً كــبـيــرةً لــلـتــعــاون مع الـدول
اجلــــارة والــــصــــديــــقــــة لــــتــــجــــاوز
الـتـحـديـات الـتـي تـواجـهُه السـيـمـا
مـايــتـعــلقُ مـنــهـا بــالـتــنـمــيـةِ واعـادةِ
ِ الـعــودةِ الـطــوعـيـةِ االعـمــار وتـأمــ
). مـوضـحا ان ـسـتـدامـةِ لـلـنـازحـ ا
(وزارةَ الــتــخـــطــيط مـن خالل خــطــة
الــتـــنـــمــيـــة الــوطـــنـــيــة اخلـــمــســـيــة
وســـتـــراتــــيـــجـــيـــة خـــفـض الـــفـــقـــر
وستراتـيجـة تطويـر القـطاع اخلاص
والــوثــيـقــة الــوطــنــيــة لــلــســيــاسـات
الـسـكـانــيـة تـؤكـد  الـتــزامـهـا الـقـوي
ــضي قـــدمــاً في حتـــقــيقِ بــوجـــوبِ ا
ـستدامـةِ عبـر قيامِ اهدافِ التـنمـيةِ ا
جـمـيع الـوزارات ومـؤسـسـات الـدولـة
اخملــتــلــفــة بــوضعِ خــططٍ واضــحــةٍ
تتـبـنى تـلكَ االهداف بـقـوةٍ ووضوح

من خالل العملِ عـلى استـكمالِ اسسِ
بــنـــاء الــدولــةِ االحتـــاديــةِ وتـــعــزيــزِ
ــقــراطــيــةِ وســيــادةِ الــقــانــونِ الــد
وشـيــوعِ االمنِ الــداخــلي  فــضالً عن
ـواردِ االسـتـثـمـارِ االمــثلِ لـلـطـاقـةِ وا
ـائـيـةِ وهــذه  جـمـيــعـهـا تـؤدي الى ا
تقـويـةِ االقتـصـادِ وتـوفيـرِ اخلـدماتِ
وحتـــقـــيـقِ الـــتـــنــــمـــيـــةِ الــــبـــشـــريـــةِ
واجملتمعية في ضوء الرؤية الوطنية
مـبـيـنا ـسـتـدامة 2030).  للـتـنـمـيـة ا
(انــطالقِ الـــعــمـلِ بــإعـــداد الــتـــقــريــرِ
الــوطـــني الـــطـــوعي الـــثـــاني  الــذي
سـيـقـدمه الـعـراقُ لـلـمـجـتـمعِ الـدولي
خالل االجـــتــمـــاع الــســـيــاسـي عــالي
ــتــحـدة فـي الــعـام ــســتـوى لـأل ا ا
ــقـبـل الفـتــا  الى ان هــذا الــتــقــريـر ا
يتطلب منا عمالً وجهداً كبيرين ألننا
نـريـد من خالله ان نــوصِل  رسـالـتـنـا
الى اجملـــــــتـــــــمعِ الـــــــدولـي وهي ان
الــتـــحــديــاتِ والـــظــروفَ الــصـــعــبــة
تـمـثلـةَ بـجائـحـةِ كوفـيـد ١٩ واالزمةِ ا
ـالــيــةِ لم تُــثْـنِــنــا عن الــتـزامــاتِــنـا ا
ستدامة). بتحقيق اهداف التنمية ا
ـــقــيم ـــمـــثل ا من جـــانــبـــهـــا قــالت ا
ائي في ـتـحـدة اال لبـرنـامج  اال ا
العراق زينـة علي احمد  في كـلمة لها
ـنـصة االلـكـتـرونيـة :أن تـوط عبـر ا
ـستـدامة مؤشـرات أهـداف التـنـميـة ا
وضـــــمـــــان ادمـــــاجـــــهـــــا في اإلطـــــار
االسـتراتـيـجي الـوطـني تـمـثل مـدخال
اســاســيــا لــتــبــني مــنــهــجــا وطــنــيـا
كن ستـراتيـجـيا وفق اطـر منـطـقيـة 
ان تــسـهـم في اعــداد نــظم الــتــقــاريـر
ووضع اليات مـتطورة لـقياس الـتقدم

احملرز في حتقـيق كل هدف على وفق
رؤيــة الــعــراق 2030. مــضـــيــفــة  ان
ــهـمـات ــؤشـرات تــعـد من ا تـوطـ ا
االسـاسـيــة الـتي تــعـمل عــلـيــهـا فـرق
ـسـتـدامـة  الـتـقـنـيـة  عـلى الـتـنـمـيـة ا
مــســتــوى الــقــطــاعــات واحملــافــظـات
ــركـزي لإلحـصـاء ومالكـات اجلـهـاز ا
مع الــلــجـــنــة الــوطــنــيــة لـــلــتــنــمــيــة
ـسـتـدامـة بـالــشـراكـة والـتـعـاون مع ا
ـــائي ــــتـــحـــدة اإل بـــرنـــامج األ ا
والشـركـاء الدولـيـ واحملـليـ كـافة.
واكدت زيـنة ان إنـشاء جلـان التـنمـية
سـتـدامـة عـلى مسـتـوى احملـافـظات ا
تعد خطوة مؤسسية مهمة إلى األمام

شعـبـنا جـرت خالل هـذا العـام فـاذكر
مـنــهـا اضـافــة الى جـائـحــة كـورونـا
الذي تركت ومـازالت آثارهـا السلـبية
عـلى اجلـمـيع ومـنـهـا ابـنـاء شـعـبـنـا

نذكر منها:
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ـيالد ـان الـعـراقـي عـيـد ا إقـرار الـبــر
(25 كـانـون األول) من كل عـام عـطـلـة

رسمية وطنية.
قـراءة مشـروع قـرار اعـتـراف وإحـياء
ذكـرى مـذبـحـة سـمـيل عـام 1933 في
ــئـة ـؤتــمــر الـســادس عـشــر بــعـد ا ا
لـــلــكـــونـــغــرس االمـــريـــكي في دورته
الثـانـيـة يوم الـثـاني من كـانون االول
2020. ان مشـروع هذا الـقرار تكـللت
خــطـــوته االولى الـــيــوم بـــالــنـــجــاح
ونـــأمل ان يــــخـــتـــتم هـــذا الـــنـــجـــاح

باالعتراف الرسمي باجملزرة.
نـزوح عـدد من قـرى شـعـبـنـا الـقـريـبة
من الشريط احلـدودي لتركـيا بسبب
ـــقــرات الـــقـــصف اجلـــوي الـــتـــركـي 
وأوكار حزب العمال الكردستاني

بيـنـمـا ب الـسـيـد عمـاد سـالم جـجو
مـديــر عـام الــدراسـة الــسـريـانــيـة في
وزارة التـربـية  الـعراقـيـة عن انشـطة
مـديــريـته خالل الــعـام  حــيث قـال ان

معظم الفعاليـات التي اقمناها  كانت
مهـمة النـها بالشك تـصب في تطـوير

ونشر اللغة السـريانية واحلمدلله 
تــطــبـــيق كل مــاكـــان مــوجــود ضــمن
اخلـــطـــة بـــالــرغـم من الـــصـــعـــوبــات
والــــتـــحــــديـــات مـن جـــراء كــــورونـــا
والـتقـشف رغم ان مـعـظم الـنـشـاطات
كانت على النـفقة اخلاصـة كما برزت
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يوشـك عام  2020 على نـهـايته رغم
مــا شـهــده من تــوقف  خـالل عـدد من
اشهـره بـسـبب االجراءات والـتـدابـير
التي اوجـبـتـها اجـراءات الـوقـاية من
فايروس كورونا والشك في ان احتاد
االدباء والكـتاب السـريان تاثـر بشكل
ا وبـاخـر من جـراء تـلك االجـراءات 
اسـهم بـايــقـاف الـعـديــد من انـشـطـته
التي اضطـلع باقامـتها خالل االعوام

اضية . ا
{ رئــيـس احتــاد االدبـــاء والــكـــتــاب
السريان روند بولص حتدث عن ابرز
مـا اجنــزه االحتـاد من انــشـطـة خالل
الــعـــام  الــذي يـــوشك عــلى الـــرحــيل
اضافة البرز االحداث التي حظي بها
ابناء شـعبـنا خالل الـعام وفق رؤيته

وهذا ما افصح لنا عنه :
بـــالــــرغم من جـــائــــحـــة  الـــكـــورونـــا
وتـداعيـاتـهـا الـسلـبـيـة عـلى اجملـتمع
واحلياة العامة.. اال ان االحتاد اجنز
الــعــديــد من الــنـشــاطــات الــثــقــافــيـة
ــهــمــة ولـكـن بــحــضـور ــيــدانــيــة ا ا
ومـشـاركـة مـحــدودة .. ومـنـهـا إقـامـة
مهـرجان بـرديـصان الـسادس لـلشـعر
الـــســـريـــانـي في بـــلـــدة  بـــغـــديـــدا /

قـرةقـوش و تـنـظـيـم مـلـتـقى الـثـقـافي
الــشــبــابي في بــرطــلــة  واالحــتــفــاء
بــالـــذكــرى 171 لـــيــوم الـــصـــحـــافــة
السـريانـية فـي برنـامج ثقـافي خاص

في عنكاوا . 
وعـقـد جــلـسـة طــاولـة مـســتـديـرة في
ذبـحـة سـميل ايـضـا عـقد ذكرى 87 
االحتاد جـلـسـة طـاولة مـسـتـديرة عن
قــرار احلـكــومــة الــتــركـيــة بــتــحـويل
كـاتـدرائـيـة آيـة صـوفـيا الـى مـسـجد.
وفي سابقة من نـوعها شارك االحتاد
في مـعـرض الـعــراق الـدولي لـلـكـتـاب
في بغـداد ضمن جـناح االحتـاد العام

لألدباء والكتاب في العراق.
ــــنــــشــــورات اصـــدر وفي مــــجــــال ا
االحتـاد مـجــلـد (أنـطــلـوجـيــا الـشـعـر
ه الـــثـــقــافي الـــســريـــاني ) وتـــقـــو
ناسية اعياد أكيتو وراس السنوي 
الـنـسـة الـبـابـلـيـة االشـوريـة واصـدر
االحتاد ايـضا عـدد جديد  ( 16 -15)
ركـزية (سفـروثا ) كذلك من مجلـته ا
ـــكـــتب الـــثـــقـــافي بـــالـــتـــعـــاون مع ا
الـسـريــاني في االحتـاد الــعـام اصـدر
عـــدد جــــديـــد (36-35) من  مــــجـــلـــة

الكاتب السرياني.
ـا يـتـعـلق بـاهم احـداث تـخص امـا 

خالل الـعـام اسـتـخـدامـنـا لـلـتـقـنـيـات
احلــديــثـــة في ســبــيـل الــتــواصل مع
كوادرنا فاقمنا في خريف العام دورة
تـطويـريـة لـكـوادرنا من الـتـدريـسـي
ـادتي الـلـغـة الــسـريـانـيـة والـتـربـيـة
سيحية عـبر نظام الفصل الدراسي ا
 كما اقمنا على مـنصة الغوغل مييت
ـــنــاهج الـــلــغــة ــؤتـــمــر الـــســابع   ا

السـريانـيـة والذي اقـمنـاهـا منـتصف
الشهر احلالي  و تسجيل القرارات
ـــؤتــمـــر من خالل  الـــتي شـــهــدهـــا ا
ــقـتــرحـات من الـتــوصــيـات وكــذلك ا
خالل الـلقـاءات الـتـربـويـة والـزيارات
ــؤســسـات ــيــدانـيــة لــلــمــدارس وا ا
التـربوية والـثقـافيـة كمـا اعتـبر حول
اهم االنــشــطـة الــتي اقــمــنــاهـا خالل
الـعـام  هــو مـهـرجــان الـشـعـر واالدب
الــســـريــانـي الــذي اقـــيم عــلـى قــاعــة
اجلـواهــري في مــقـر االحتــاد االدبـاء

والكتاب في العراق.
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اما ابرز االحداث التي واجـهها ابناء
شعـبنـا بشـكل عام فـمن وجهـة نظري
الـشــخــصـيــة ارى  انـعــودة الــعـوائل
ـهجـرة الى مـكـان سـكـنـاهم واعـمار ا
ـــنــــاطق احملـــررة واعــــادة تـــأهـــيل ا
ــدمــرة من جــراء اجـتــيـاح ـدارس ا ا
ــشــاريع داعش وكــذلك أســتــكــمــال ا
للـبـنى الـتحـتـيـة من تبـلـيط الـشوارع
وينـاء مدارس وتـشكـيل قوات حـماية
من ابـنـاء شـعـبـنـا لـلـمـنـاطق احملـررة
واخـــيـــرا تــرمـــيم وتـــاهـــيل عـــدد من
ـوصل او ـديـنـة ا الـكـنـائس ســواء 

في مناطق سهل نينوى ..

 عماد سالم
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لـتـوطــ وتـكــيـيف أهــداف الـتـنــمـيـة
سـتدامـة لتـنـاسب احلقـائق احمللـية ا
في األطــر واخلـطـط االسـتــراتــيــجــيـة
وهــذا أمـــر بــالغ األهـــمــيـــة لــضـــمــان
أولويات الـتنـمية الـوطنـية.  واشارت
الى أن عمـليـة تقـييم فـجوة الـبيـانات
ــسـتــدامــة الـتي ألهـداف الــتــنـمــيــة ا
ــركـزي لإلحــصـاء أجـراهــا اجلـهــاز ا
ـتـحـدة بـدعم فـني من بـرنـامج األ ا
ــائي في الــعـــراق تــمــثل خــطــوة اإل
أولى ضرورية في التعاطي مع بعض
هم الفـجوات. اذ يـوفر هـذا التـقريـر ا
حتليال مفصال لفـجوة بيانات أهداف
ستدامة احلالية في العراق التنمية ا
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الـسعـادة مـفهـوم مشـتـرك ب كل اخملـتلـفـ من حيث (األثـر) ولكـنـهم يخـتلـفون
عليه من حيث (الوسيلة) التي حتققه  فلكل طريقته وادواته في بلوغ سعادته.

عروفة بـ العامة ـدافع عن صور الـسعادة الدارجـة وا جدل قـد عميق ب ا
 وبـ دعـاة السـعادة احلـقيـقيـة  والتي تـوصف بـأنهـا سعـادة عمـيقـة دائمـية ال
يـتـبعـها مـنـغض وال تسـتـلزم تـعـاسة جلـوانب أخـرى من خالل حتقـيـقهـا  ولعل

. أبرز ما يوصف من الوسائل لبلوغ هذه السعادة هو اليق
تركض حـياتـنـا مسـرعة وهي تـسـحب كل شيء معـهـا ومع هذا االسـراع تتـبدل
فـاهيم ومـحددات الـقيم حتت طـائلـة اشتـراطات مخـتلـفة وفي ظل الكـثيـر من ا
صيري فهل نـحن بحاجة العادة تعريف السعادة هذا الـتسارع يأتي السؤال ا
لـنـتحـصـل علـى مفـهـوم جـديـد يـخـتـلف في جـوهـره ومـظـهـره عـمـا سـبق أم انـنا

نحتاج العادة ترتيب سلم الوصول الى السعادة في ظل متطلبات جديدة ..?
حـيـاة متـخـمة بـاحلـاجات والـسلـع النـوافـذ واالمكـانات ومـع انخـفـاض مسـتوى
ـقـيدة بـالـقـيـاس لـصـورة احليـاة فـيـمـا سـبق فـنـحن اما سـؤولـيـات ا االلـتـزام وا
تـدد ليـربك كل مناحي احلـياة ومع كل هذا شعـور عام بتـعاسة عـميقـة وقلق 

زيد من موردات هذه التعاسة. عظم يع على نفسه جتاه ا ال يزال ا
اعتـقد انـنا بـحاجة لـلحـظات من االنـانيـة االيجـابية أو قل
االنحـياز الى الذات لغرض استشعار حقيقة االوضاع
التي يـعيـشها كل مـنا والتـفكـير في جدول االلـتزامات
ــفــروض في ظل تــرسـيــمــة خـاصــة لــلـمــظــهـر الــعـام ا
حلـيــاتــنـا ثـم الـبــحث عن نــوافــذ خالص قـد يــحــتـاج

البعض منها لسلوك ثوري ولو في احلدود الضيقة.
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يـبـدو الـسـؤالُ غـريـبـاً لـلـغـايـة ذلك أنَّ االمـوال تـسـرق واالفـكـار تـسـرق فـكم مِنْ
سارق عَـمَدَ الى ديوانٍ أو كتابٍ أو بـحثٍ وَنَسَبَهُ لنفـسه ولم يكن له منه االّ النسخ

فقط ..!!
- هل يُـمـكن أنْ ولـكنّ االعـمـار - وهي آجـال مـقـدرة من قـبل اخلـالق لـلـمـخـلـوقـ

تكون مورداً للسرقة ?
ـرحوم الـعالمـة الــسـيـد جواد شـبر أجـابـنا عن هـذا الـسؤال اخلـطيـب الشـهيـد ا

فقال :
زارني كاسِل فَضَيَّع وقتي 

ومكاني قد ضاقَ بي ثُمَ صدري 
قلتُ : يا ذاكِرَ اللصوصِ بسوءٍ 

أنتَ منهم اذ جئتَ تسرقُ عمري 
الروض اخلميل للدكتور جودت القزويني ج 257/ 6

فاذا جَـاءَكَ مَنْ ضيّع وقَـتَكَ فكأنـه سرقَ عُمَـركَ النّ العـمر في احلقـيقـة ما هو االّ
الدقائق والساعات التي نقضيها والتي البُدَّ أنْ تُستثمر من دون تفريط بها .

ألم تسمع بقول الشاعر 
رءِ قائلة له : دقاتُ قلبِ ا
إنَّ احلياةَ دقائق وثواني

فالعمر : هو الوعاء الزمني الذي يشتمل على تلك الثواني والدقائق 
رحـوم السـيد جواد شـبر في بَـيْتـيهِ حرص الرجل الـساعي الغـتنام ولقـد عكس ا
فرصة الـعمر بعيداً عن التضييع والتفريط وبالفعل فقد ترك لنا عدة آثار أهمها

موسوعة ادب الطف في عشرة أجزاء .
هـذا فـضالً عن خُـطَـبِه ومـجـالـسه الـقـيّـمـة التـي ازدانت بـها احملـافل والـتي كـانت

كارم والفضائل في النفوس . تزرع ا
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وكاتب السطور شبّه العمر بالكتاب فقال :

ما العمر االّ كتاب 
سطورُه األيامُ 

فـكـما أنّ الـكـتـاب يـشـتـمل عـلى عـدد من االوراق  –قلّ او كـثـر  –وكل ورقـة مـنه
ـثابة يوم تنتـظم فيهـا السطـور  فكذلك الـعُمر فـانه كالكـتاب وكل سطـر منه هو 

من أيام هذا العمر 
وقال أيضا :

ا االعمارُ كاألشجِار  وا
واخليرُ كلُّ اخليرِ في الثمارِ 

ثمرة هي وحدها التي حتظى باألهمية  وانّ ما يُنفق مِنَ العمر في انّ الشجرة ا
ـثابـة الـثمـار الـطيّـبـة لشـجرة ا هـو  مـضامـيـر خدمـة الـدين والشـعب والـوطن ا

العمر .
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ولكاتب السطور :
وما العمرُ االّ غصة وابتسامة 

وبَيْنَ األسى والبِشْر أيامُنا جتري 
ليسـت أيامُ العمر كلها على وتيرة واحدة  فهناك أيام الرخاء التي قد تنقلب الى

أيام عناءٍ وبالءٍ ... 
ـطـمـئـنـة اآلمـنـة الـتي قـد تـتـحـول الى فـتـرات شـديـدة االضـطـراب وهـنـاك األيـامُ ا

واألهوال .
وهكذا .

وموطن العبرة من هذا كله :
وجـوب احلـرص عــلى الـعــمـر بـحــيث ال تـنــقـضي ســاعـاتُه وأيــامُه دون أنْ تُـثـري

ساعي احلميدة والنتاج النافع  صفحاتِه باألعمال الصاحلة  وا
فالـعمـر يوفر لـنا فـرصة احلـصول عـلى مفـتاحٍ من مـفاتيح
اجلنـة  مـتى مـا كـان عامـراً بـالــــــطاعـة وبـــــعـيداً عن
مهـاوي العصيان واستفراغ الوسع في تقد ما ينفع

الناس هو من أكبر الذخائر وأغالها 
تنافسون . وفي ذلك فليتنافس ا
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ناطق احلضرية كن للمرء مشاهدتة في جميع ا يعد رمي النفايات خطر شائع 
واد الغذائيه  حيث األرصفة والشوارع والطرق السريعه اغلبها مغطاة باغلفة ا

شروبات الغازيه واعقاب السجائر وغيرها .   وزجاجات ا
ـكن ان تستـمر لعـقود  حيث تـستغـرق حاوية مشكـلة بيـئية لـها عواقب وخـيمة 
التـايرونوم اكثر من مليون سنه لكي تتحلل  كذلك فوط االطفال حتتاج الى اكثر
من خمسـمائة سنـة لتتحلل  كـذالك السجائر تـستغرق اكثـر من عشر سنوات و

وز والبرتقال قد تبقى الكثر من شهر . حتى قشور ا
رمـي النـفـايـات ايـضـا من شانـه ان يجـذب احلـشـرات و الـقـوارض  التـي حتمل
القـمامة واجلـراثيم وجتـذب اجلرذان  وعادة مـا حتمل مـعها انـواعا مـتعددة من
رض واالعـتالل للنـاس  واضرار  رمي العـشوائي للـنفايات االمراض وتـسبب ا
تـتــحـدد بـالـتـلـوث الـبـيـئي  والـقـضـاء عــلى الـتـنـوع الـبـيـولـوجي وضـهـور االفـات

وانتشار االمراض وتلوث التربة 
يـثان الذي يـتصاعـد إلى طبـقات اجلو الـعليا  تشكل اخملـلفات والـنفايـات غاز ا
ا يـؤدي إلى تلوث الهـواء الذي يستـنشقه اإلنـسان والكائـنات احلية اخملـتلفة 
وتنـتج بعض األضـرار بسـبب هذا الـتلـوث مثل األمـطار احلـمضـية  واالنـحباس
احلــراري  وأمـراض اجلــهــاز الـتــنـفــسي  وتــزيـد نــســبـة اإلصــابـة بــاألمـراض
الـصـدرية والـقـلـبـيـة  كـمـا تـقل مـناعـة اإلنـسـان ويُـصـبح أكـثـر عـرضـة لإلصـابة

يكروبية باألمراض ا
انـتـشـار االمـراض يُــهـدد تـراكم الـنـفـايـات فـي الـشـوارع صـحـة األهـالي وأفـراد
ـواد البـكتـيـرية والـفـيروسـية اجملـتـمع  ألنّ أكوام اخملـلفـات تـشجع عـلى تـكاثـر ا

ـا يؤدي إلى تـفشي وتنـشر اجلـراثـيم والقـوارض والبـعوض 
األمراض واألوبـئة ب سكان اجملتمع مثل الهباء احليوي
رتبـطة مـع النفـايات في  فتـتحـرك الكـائنـات الدقـيقـة ا
الهـواء وتتكاثر بشكلٍ كبير  وعند استنشاقها بكميات
كبـيرة لفتـرة زمنية طـويلة يُصـاب اإلنسان باحلـساسية

فرطة . ا

ساعدة نهجيات واالليات ا ويقترح ا
تاحة البديلـة لتوفـير البيـانات غيـر ا
ا يـسمـح وييـسر لـصـانعي حالـيـا 
الــقــرار حتـــديــد أولــويـــات مــســارات

التنمية االستراتيجية بكفاءة .
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مبينة ان تقييم فجوة البيانات تهدف
الى توسـيع قـدرة الـرصـد اإلحـصائي
ـستـدامة في البالد ألهداف التـنمـية ا
ـــنـــظـــمــات من خالل الـــدعـم الــفـــنـي 
دني في العراق والوزارات اجملتمع ا
واإلدارات الـتــنـفــيـذيــة لـتــقـيــيم مـدى
ـتــوفـرة حــالـيًـا  كـفــايـة الـبــيـانــات ا
ـفـقودة. وتـابعت وحتديـد البـيـانات ا
ــــنــــصـــة بــــالـــقــــول :  تــــطــــويـــر ا
تـعلقة االلكترونـية لتـبادل البيـانات ا
سـتدامة ؤشرات أهـداف التـنميـة ا
عــبـــر اإلنــتـــرنت بــجـــهــود وخـــبــرات
ـركـزي لـإلحـصــاء وخـبـراء اجلـهــاز ا
ــائي . مـشـيـرة الى ان الـبـرنـامج اال
ــنـصــة سـتــشـكل خــطـوة اولى هـذه ا
لتـقـويـة منـظـومـة البـيـانـات الوطـنـية
وستساعد في تسـهيل تدفق البيانات
ـؤسـســات وتـعـزيـز الـدراسـات عـبـر ا

واالبحاث بهذا الصدد    .
ـؤتمر إلى ذلك شهد الـيوم األول من ا
عقد الـعديـد من جلـسات الـعمل التي
تـنــاولت تـوطــ مـؤشـرات الــتـنــمـيـة
تعلقة بالبعدين البيئي و ستدامة ا ا
االقـــتـــصـــادي  فـــضـال عن مـــســـارات
ـسـتـدامـة ضـمن احملـتـوى الـتـنـمـيـة ا
الوطني. كـذلك شهـدت الورشة اطالق
تــقــريــر فــجــوة ومــنــصــة الــبــيــانـات

ستدامة . التنمية ا
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صرفية لبنك عَوده في العراق.  صرف األهلي العراقي اليوم عن استحواذه على العمليات ا صرفي العراقي أعلن ا    في خطوة رائدة تعد األولى من نوعها في القطاع ا
صرف األهلي العـراقي معالي السيد باسم خليل السالم ورئيس مجلس إدارة بنك عَوده السيد سمير حنا بحضور أعضاء من ووقّع اتفاقية االستحواذ كل من رئيس مجلس إدارة ا

صرف األهلي العراقي وبنك عَوده.  اإلدارة التنفيذية في كل من كابيتال بنك ا
ـصرف األهـلي العراقي لـتعزيـز مركزه صرف األهـلي العـراقي معالي الـسيد بـاسم خلـيل السالم: "هـذا االتفاق يـأتي ضمن اسـتراتيـجية ا نـاسبة  قـال رئيس مجـلس إدارة ا وبهـذه ا
صـرف األهلي العراقي فيه. صرفي العراقي وتـدعم نشاط ا التنافسـي وتوسيع انتشـاره اإلقليمي واحمللي فـي العراق. وتعد هـذه اخلطوة الرائدة أول عـملية اسـتحواذ في القطـاع ا
بتـكرة وذات الـكفـاءة العالـية لـلعـمالء على مـستوى الـشركـات واألفراد واالرتـقاء الدائم صـرفيـة ا ـاليـة مع مواصـلة تقـد اخلدمـات ا األمر الذي يـعزّز من مـتانـة مؤشرات الـبنك ا

نتجات واحللول مدعومة بسياسة التحول الرقمي التي ينتهجها كابيتال بنك منذ سنوات". با
ـصرف األهلي الـعراقي عـلى عملـيات فروع بـنك عوده في الـعراق والبـالغ عددها  5 فروع ليـرتفع بـذلك عدد الفـروع اإلجمالي الـتابـعة للـمصرف إلى 18 وجب االتفـاق يسـتحوذ ا و
ركزي على تمثل بـالسيد مصـطفى غالب االكرم محـافظ البنك ا ركزي الـعراقي وا ناسبة ألقـدم الشكر للـسادة البنك ا فرعاً في مختـلف أنحاء العراق.  وأضـاف السالم: "انتهز هـذه ا

ستمر الذي قدموه للمصرف االهلي العراقي .” الدعم ا
صرف األهلي العراقي البالغ  210 مالي دوالر.  لك 61.85 % من رأس مال ا صرف األهلي العراقي بنكاً تابعاً جملموعة كابيتال بنك الذي  ويعدّ ا

ا يـتوافق مع خطـطنا ن أبو دهـيم: "خطوة رائـدة إلى األمام بـالتوسع في عـملـياتنـا وفروعنـا وخدمـة عمالئنـا  ـفوض للـمصـرف األهلي العـراقي السـيد أ من جـانبه قـال الرئيس ا
ـوثوقية ا يسـهل من جتربة الـعمالء ويـوفر لهم ا ـنتجـات التكنـولوجيـة  صرفـية واالعتـماد على أحـدث احللول وا ; االرتقـاء بالعـمليـات ا االسـتراتيـجية الـتي تمضي في اجتـاه

صرفي العراقي". واألمان والراحة وفي االجتاه اآلخر مواصلة التوسع واالنتشار وتعزيز حضورنا في القطاع ا
صرفـية احمللية صرفية الـرائدة في العراق وقد خـطى خطوات واسعة فـي تعزيز عمـلياته وأنشطـته ووضع بصمة في الصـناعة ا ؤسسـات ا صرف األهلي الـعراقي أحد ا ويعتبـر ا
صرف األهلي العراقي خطة متكاملة صممة لتلبـية متطلبات العمالء من الشركات واألفراد. ونـّفذ ا صرفية االستثـمارية والتجارية ا ه حزمة متكـاملة من احللول واخلدمات ا بتقد
واقع االستراتيجية في البالد كما ولعب دوراً محورياً في استراتيجية الشمول دن وا لتطوير منتجاته وخدماته ليعزز من موقعه في السوق العراقية عبر تواجد فروعه في كبرى ا

الي عبر عدة خطط كان من أبرزها تشجيع أفراد القطاع العام واخلاص على توط الرواتب من خالل تقد برامج وحوافز فريدة. ا
- انتهى - 
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تـــــواصـل اإلدارة االمـــــريـــــكـــــيــــة 
حتــشـيــداتـهـا فـي مـنــطـقــة الـشـرق
االوسـط وحتـــديـــداً في مـــنـــطـــقـــة
فــقــد ســبق وأن اخلــلـــيج الــعــربـي
أرسـلت حـامـلـة الـطـائـرات يـو اس
اس نــيـمــيــتـز وبــعـدهــا قــبل أيـام
طـــائــــرات الــــبي 52 واســـراب من
طـــائـــرات احلـــمـــايـــة لــهـــا وأمس
ومـعها أرسلت الـغواصـة النـووية 
سـفن حـربــيـة مـحـمّــلـة بـصـواريخ
وهــو (رســـالــة لــردع تـــومــا هـــوك 
إيــــران اذا أقـــدمت عـــلـى حـــمـــاقـــة
ـــصـــالح األمـــريـــكـــيــة وضــربـت ا
(تـصريح مـسؤول وقوات اجلـيش)
إذن ما ألذي يجري في البنتاغـون)
هـل هـــو في اخلــــلــــيج الــــعــــربي.?
ــواجــهـة أي إســتـعــراض لــلــقـوة 
ــــصــــالح حتــــرك إيــــراني ضـــــد ا
أم هــــو تـــــخــــوّيف االمــــريـــــكــــيـــــة
وإيــقــافــهــا عن تــهــديـد دول إيــران
بــوصــفــهــا أهم اخلــلـــيج الــعــربـي
أم حــلــفــائــهــا في الــشــرق االوسط
اإلســتــعــداد لــعــمل عــســكــري ضـد
إيـران قـبل مغـادرة الـرئـيس ترمب
ـتـحدة سـدة احلـكم في الواليـات ا
ونـــقـــصـــد بــالـــعـــمل االمـــريـــكـــيـــة
هــو ضـــرب وتــدمــيــر الــعــســـكــري
فاعالت النووية االيرانية حسب ا
التـسريبـات األمريكـية في صحـفها
ومــــواجــــهـــة أذرع الــــرئــــيــــســـيــــة
مـيــلـيـشــيـات إيـران وأحــزابـهـا في

الـتي ــنــطــقـة وحتــديــداً الــعــراق ا
تــقـــصف بــالــســـفــارة االمــريـــكــيــة
كل هــذه االســـئــلـــة تــقــلق يــومــيـــا
الـــشــارع الـــعــراقـي قــبل الـــعــربي
خــاصــة وإن هــنـاك والــراي الــعــام
تـسـريـبـات ومـعـلـومـات وتـهـديدات
ـــرشـــد إيـــرانــــيـــة عـــلى لــــســـان ا
االيراني وقادة طهـران من مدني
تــؤكـد( أنـهــا سـتــنـتـقم وعـســكـرين
لــقـاسم ســلـيــمـان شــرَّإنـتــقـام وفي
ـا يـقـصـدون ور ـنـاسب) الـوقـت ا
ـــنــاسـب هــو الـــذكــرى بـــالـــوقت ا
االولى إلغـــــتــــيــــال ســـــلــــيـــــمــــاني
هـذا ــطـار ـهـنــدس في حـادثـة ا وا
في وقت يراقب احملللون (السكوت
ــريب) عــلـى تــهــديــدات وقــصف ا
الـــفــصـــائل الـــوالئــيـــة لـــلــســـفــارة
وتـفجـيـر أرتال االمـريـكيـة بـبغـداد 
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ـراقبـون مـا يـحصل داخل ويـرى ا
أمــريــكــا من تــرقّب وتــخــبّـط بــعـد
اإلنــتـخــابــات الـرئــاســيـة الــتي لم
بـــــــ تــــــــرمب حتــــــــسـم بـــــــعــــــــد 
إضافة الى تعرّض وزارات وبايدن
حـسـاسة( لـسرقـة مـعلـومـات عالـية
اخلــطــورة واالهــمـيــة ) وتــهــكــيـر
ــــؤســــســـــات أمــــريــــكــــيــــة واسـع 
إســـتـــخـــبــاريـــة وأمـــنـــيــة بـــالـــغــة
احلــســـاســيــة مـــتــهــمـــة (روســيــا
والـصـ لـصـالح ايـران) وخـاصـة

بـعـد مـقـتل ابــو الـقـنـبـلـة الـنـوويـة
االيــرانــيــة مـــحــسن زادة  ونــائب
ن الـــــظــــــواهـــــري في شـــــوارع ا
طـهــران وإتـهــمت إيـران صــراحـة
إذن أمريكـا وإسرائيل في مقـتلهما
هـنـاك صــراع وحـرب خـفــيـة غـيـر
وما سيبـرانية ب الـطرف معلـنة
ـؤســسـات يـجــري من تـفــجـيــرات 
الـطــاقــة الــكـهــربــائــيـة والــنــوويـة
يــدخـل في بــاب إعالن اإليــرانـــيــة 
حــرب عـلى طـهـران ولــكن يـشـاهـد
الـــعــالم كـــله الــســـكــوت االيــراني
ـــزّلّـــزل  عـــلى وتـــوعـــده بـــالـــرد ا
إعـتــداءات الـطــيـران اإلسـرائــيـلي
عــلى مــيــلـيــشــيــات تـابــعــة إليـران
وفـــيـــلق الـــقـــدس االيـــراني داخل
وقـــــــتل االراضـي الـــــــســـــــوريــــــــة 
عـناصـرهـا وتـدمـيـر مـعـسـكـراتـها
دون أن نــــرى رداً واحــــداً إليـــران
الــيـــوم ونـــحـن نــراقـب االنـــهـــيــار
االقـــــــتــــــصـــــــادي فـي الـــــــعــــــراق
وإسـتــهـداف مــصـطــفى الـكــاظـمي
رئـــــيس الـــــوزراء مـن قـــــبل كـــــتل
وأحـزاب والئــيـة تــابـعــة لـلــمـرشـد
االعــلى خــامــنــئي وحتــاول خــلط
االوراق علـيه ودفعه الى مـواجهة
الـــــشــــعـب بــــقـــــضــــيـــــة تــــعــــو
ورفع ســـعـــر الـــديـــنـــارالـــعــــراقي 
وإفتـعال الـدوالر إلسقـاط حكـومـته
أزمــة بــعـــد أخــرى وهــو جــزء من
مــواجـــهــة أمــريــكــا الــتي تــدعــمه

بـــــشــــكـل عــــلــــنـي بل تـــــهّــــدد من
لــهـــذا كــان تـــصــريح يــســـتــهـــدفه
الـــــــكــــــاظـــــــمـي أمس واضـــــــحــــــاً
وامـــــا ومــــــحــــــذّراً(إمــــــااالصـالح 
وهـذا الـفـوضى وإنـهـيـار الـنـظـام)
يــــــأس وفــــــشـل في مــــــواجــــــهــــــة
مـايضـمره ويـعمل عـليه خـصومه
ـان إن انــهـيــار الـديــنـار في الـبــر
الـعـراقي قـد أحـدث هـزة في بـنـية
وأحـرج ـان مـعـاً احلـكـومـة والـبــر
الــكـاظــمي أمــام الـشــعب بــعـد ان
أدخــله خــصـومه فـي نـفق إرتــفـاع
الــــــدوالر وإحـــــتــــــراق الـــــســـــوق
الــــعـــــراقي األمـــــر الــــذي أجــــبــــر
الــــكـــــاظــــمـي بــــإعـالن إجــــراءات
احـــتــرازيـــة كـــحلٍّ لالزمـــة  وهي
ان تقليص روتب الرئاسات والبر
ـائة والوزراء بـنسـبة 40 و30 با
الــــكـــاظـــمـي ورقـــة رابـــحــــة بـــيـــد
االمـريـكــان وقـنـبـلــة بـيـد خـصـوم
بإفشاله  األمريكـان يلوحون بهـا 
إذا لم تنسحب أمريكا من العراق
إذن اآلن اتـــــــضــــــــحت الـــــــرؤيـــــــة
االمـريـكــيـة  في حتـشـيــد قـواتـهـا
وإعـــطـــائـــهـم لـــلـــجـــيش والـــقـــوة
واجـهة إحـتمال النـووية االنـذار 
إنـهـيـار كـامل لــلـعـراق لـكي تـنـقـذ
الـكـاظــمي وتـبـرّر الـتــدخل ثـانـيـة
وإنـهـاء مـاتـسـميّـه ( الفـوضى في
الـعـراق ) التـي تقف خـلـفـها أذرع
إيــران وفــصـائــلــهــا اخلــارجـة عن
السـيّـما وأن اخلـنـادق قد الـقـانون
كـــشـــفـــتـــهـــا إجـــراءات واضـــحــة
االرض وهي مـــحـــاولـــة أمـــريـــكــا
فـــصل(احلــشـــد الــتــابع لـــلــمــرجع
عن احلـشــد الـتـابع الـسـيــسـتــاني
والــذي ـــرشـــد االيــرانـي ألوامـــر ا
يــسـمـونه ( حـشـد الـنـجف وحـشـد
قم) بـــعــد عـــزل ألــويــة وفـــصــائل
عن هيئة احلشد العتبة العباسية 
وإلتـحاقها بوزارة الدفاع الشعبي
ومازال  لـفصل اخلـنـادق بيـنـهمـا
هـــا الـــلـــغـــزمـــحـــيـــراً وغـــامـــضـــاً
بـكل تـأكـيـد هـنـاك صراع لـلـجـمـيع
أمــــريـــكي –إيـــراني فـي الـــعـــراق
ــواجــهــة بـ يــســبق عــاصــفــة ا
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وصل ا

الــطـرفــ والــدلـيل مــايــجـري من
ـان صـراع بــ احلـكــومـة والــبـر
وهـذا (كــتل تـابـعــة اليـران تـقـوده)
مؤشر خطيرعلى أن العراق ذاهب
الى اجملهول واإلنهياراالقتصادي
بدايـة لهذا االمـروحتذير الـكاظمي
ـستـفيد من دليل عـلى ذلك  فمَن ا
إنـــهــــيـــار الــــعـــراق وذهــــابه الى
أنا اقول أمـريكا أم إيـران اجملهول
هـمـا مـسـتـفـيدان من االثـنـ مـعـاً 
هذه الـفوضى واإلنهـيارالـسياسي
واإلقتصادي واألمني السيمّا وأن
الـــتـــحـــالـف األمـــريـــكي واجلـــيش
الـــعـــراقـي مـــا زال يالحق فـــلـــول
داعش الـتـي تـظــهـر هــنـا وهــنـاك
وتــهـــدّد مــدنـــاً غــربـــيــة  إلثـــبــات
وجودهـا وهو تـهديـد فعـلي تلوّح
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من وجهـة نظـر شخـصيـة نرى أن
الـــصـــراع االمـــريـــكي- االيـــراني-
وليس حتّـمي- بطريـقة أو بـأخرى
ـواجـهة الـعـسـكـرية بـالـضـرورة ا
وإنْ لـم أسـتـبـعـدهـا  بـعـد وصـول
الـغـواصــة الـنـوويــة الى احلـلـيج
الــــعـــربي الـــتـي التـــخـــرج خـــارج
ـواجـهة االراضي األمـريـكـيـة  إالَّ 
خـطـر داهم ألمـريـكـا ومـصـاحلـهـا
في الشـرق األوسط والـذي أصبح
واضـحــاً ويـهــددّ اإلسـتــراتـيــجـيـة
األمــريـــكــيـــة ومــشـــروع أمــريـــكــا
بــإقـامــة مـشــروع الـشـرق االوسط
الــوضـــــع في اخلـــلــيج الـــكـــبــيـــر
الــــعــــربـي في غــــايــــة اخلــــطــــورة

القصوى.
الســيـمّــا وإنّ دول اخلـلــيج ذاهـبـة
وسط الـى الـتـطــبـيع مع اســرائـيل
تـهديـدات إيـرانيـة مـباشـرة وعلى
إن كـان تــرمب أو بــايـدن أمـريــكــا 
فــعــلــيّــهـــا حــمــايــة هــذا( اإلجنــاز
التاريخي) ألمريكا وإسرائيل معاً
وضــمـان الــسـيــطـرة عــلى الــنـفط
الـعـربي وأمن وسالمـة اسـرائـيل
ـــقـــابل الـــتـــهــدّيـــد اإليـــراني في ا
هـو من مــهـمـة إلفـشــال الـتـطــبـيّع 
ــواجــهــتــهـا أمــريــكــا وإســرائـيل 
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بـتفـاقم جائـحة كـوفيد-19 كورونـا" التي شـهدت أرقـاماً قـياسـية كـبيرة خالل
اضية فقـد داهمت العراق جائـحة جديدة ال تقلّ خـطراً عن جائحة األسابـيع ا
"كورونـا" أال وهي جائحة الدينار; وهـو ما أخذ يتندّر به الـعراقيّون خصوصاً
ّ خفض سعر باشر عـلى الفقراء ألنـها تتعلّق بـقُوتهم اليومي فـقد  تأثيـرها ا
ركزي في 20 ديسمبر (كانون األول) الدينار مقابل الدوالر حيث بدأ البنك ا
ـنـخـفض لـلـدوالر الـبـالغ 1450 ديـنـاراً عـوضـاً عن الـسـعـر تـطـبــيق الـسـعـر ا
الـسـابق الـبالغ 1190 دينـاراً عـراقـيًّـا لـكل دوالر أمـريـكي وعـمـدت احلـكـومة
العراقيّة على اتخاذ هذه اخلطوة بعد عجزها لشهرين متتالي من دفع رواتب
وظـف إضافـة إلى استـمرار األزمـة مع إقلـيم كردسـتان وتعـقيـداتهـا بشأن ا
دفع الـرواتـب من جـهـة وواردات الـنـفط من جـهــة أخـرى تـلك الـتي اسـتـمـرّت

بالتعتّق منذ سنوات.
وعلى الـرغم من أن احلكومة تقول أنّهـا اتخذت هذه "القرارات الصـعبة" لكنّها
من أجل تصـحيح األوضاع بتبرير أنّ الـتأسيس كان خاطئاً لـلنظام السياسي
ُـهـدّد بـاالنـهـيـار بالـكـامل فـإمّـا الـفـوضى الـعارمـة وإمّـا عـمـلـيّة واالجـتـماعي ا
قيـصـريّة لإلصالح كـمـا ورد على لـسـان رئـيس الوزراء مـصـطفى الـكـاظمي.
ـاليـة عـلي عالوي أكـثر من ذلـك ح يـعـتبـر "الـورقـة البـيـضاء" ويـذهب وزيـر ا
ـثـابـة "مانـيـفـستـو" اإلصالح الـذي يـعـني "حكم الـضـرورة" اال أنّ "جتـربته"
ـوظـف بـخـفض سـعـر الـديـنـار الـذي أثـار مـوجة تـفـتّـقت عن اقـتـطـاع رواتب ا

عاصفة من ردود الفعل. 
أمّـا حـركـة االحـتـجـاج الـتـشـريـنــيّـة فـقـد نـدّدت بـتـلك اإلجـراءات وشـدّدت عـلى
ـتّهـم ـحـاسبـة الفـاسدين ووضـع حدٍّ لـلفـساد ومـسـاءلة ا حتـقيق مـطـالبـها 

بـارتـكاب جـرائم أودت بـحـيـاة أكـثر من 600 إنـسـان وجرح وإعـاقـة نـحو 20
ألف آخرين علماً بأنّ هذه االنتهاكات ما تزال مستمرة دون رادع أو حسيب
مثلـما يستمـر قصف مواقع الهـيئات الديبـلوماسية وانـفالت السالح وهشاشة
الوضع األمني وما ضاعف من معاناة الناس هو انحدار الوضع االقتصادي
عـاشي وتدهور الوضع اخلـدمي الصحّي والـتعليـمي وتآكل البُـنية التـحتيّة وا
خـصـوصاً فـي فتـرة الـشتـاء وتـساقط األمـطـار. إن قرار خـفض سـعر الـديـنار
تـهـالك أصالً إذْ سـيـسبّب يـضـيف عـبئـاً إضـافـيًّـا على االقـتـصـاد الـعراقـي ا
موجـات تضّخم اقـتصادي جديـدة بتراجع مـستوى الـدخل في العراق بـنسبة
ئة وألنّ االقتصاد العراقي في مجمله هو اقتصاد استهالكي يقوم 22.5 با
على االسـتيراد فستكون نتائج خفض سعـر العملة احمللية فادحة وباألساس
على الطـبقة الوسطى التي سينحدر الكثير من أوساطها إلى الطبقات الفقيرة
سـحوقـة بينـما يـبقى األغـنيـاء يزدادون غـنىً سواءً من الـقوى احلـاكمة أو وا
وارد الهائلة والتي الي واإلداري الذي بدّد ا القـريبة منها باستمرار الفساد ا
ا يزيد عن  700 مـليار دوالر خالل الفترة من العام 2005 إلى العام تُقدّر 
2014 فلم يبقَ أمام احلكومة سوى تخفيض سعر الدوالر واالقتراض من
ركزي واللجـوء إلى االقتراض اخلارجي وهي الـسياسة التي اتّـبعتها البـنك ا
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إنّ تخفـيض سعر الدينار يعود إلى أسباب تتعلّق بـالسياسة النقدية للحكومة
فـروضة على سـوريا وإيران فضالً عن جـانب موضـوعي يتعـلّق بالـعقوبـات ا
ـنـفذ األسـاسي لـهـذين البـلـدين لـلحـصـول عـلى الدوالر حـيث يـشـكّل العـراق ا
وإنعـاش احـتـيـاطـيّـيـهـمـا الـنـقـديّـ مـنه وإذا تـركـنـا جـانـبـاً زيادة الـطـلب عـلى
هـمّة هو الدوالر وهـو ما يـؤدي إلى ارتفاع سـعر األخـير فـإنّ أحد األسبـاب ا
ــركـزي لـلــدوالر يـومـيًّـا تـهــريب الـعـمــلـة الـصــعـبـة من خالل مــبـيـعــات الـبـنك ا
ـزاد الـيومـي للـدوالر حتت عـنوان "إنـعاش صـارف فـيمـا يُـسمى ا ألصحـاب ا
الـسـوق" بالـدوالر بـزعم تثـبـيت سـعر الـديـنـار بحـدود مـعيّـنـة عـلمـاً بـأنّ بعض
ركزي حلساب آخرين جزء منهم يتبع التـجار يقوم بشراء الدوالر من البنك ا

تنفّذة. للقوى السياسية ا
ـواد االسـتهـالكيـة وغـالـبيّـتـها لـقـد سبّب ارتـفـاع قـيمـة الـدوالر في رفع قـيمـة ا
الساحـقة مـستـوردة ألنّ الدوالر يـعتـبر العـمود الـفقـري للـتجـارة العـراقيّة في
ظل النـظـام الذي اتّـبع مـا بعـد االحـتالل والـذي أطلق عـلـيه "االقتـصـاد احلر"
ومع ارتفـاع سـعر الـدوالر أصـبح كل شيء بـاهظ الثـمن في الـسوق ال سـيّـما
ألصحـاب الدخل احملدود وبالفعل فقد تأثّـر السوق بذلك على الفور وتقلّصت
ـيالدية احلـركـة فيـه على الـرغم من االسـتعـداد السـتقـبـال عيـد رأس الـسنـة ا

وغالباً ما ترتفع احلركة خالل هذه الفترة من السنة.
ـتشائمة لقد ازدادت مـعدّالت الفقر إلى مـستويات مريـعة وتستمـر التوقعات ا
في ظل اســتــمـرار "جــائـحــة كـورونــا" وانـخــفــاض أسـعــار الـنــفط وانـكــمـاش
الي واإلداري وغـياب اخلطط االقتـصاد يضـاف إلى ذلك استـشراء الفـساد ا
االقتصـاديّة الـعقالنـيّة الـبعـيدة النـظر نـاهيك عن الـترهّل الـوظيـفي في أجهزة
الدولـة مع وجود مـوظّف وهـميّـ أو موظّـف يسـتلـمون أكـثر من راتب وعدم
الشروع بـتنمية القطاعات اإلنتاجية احمللـيّة وارتفاع نسبة البطالة. وقد توقّعت
ـتـحدة فـي بغـداد جـانـ هـيـــــنس بالسـخـارت خالل إحـاطـتـها ـثـلـة األ ا
األخيـرة أمام مـجلس األمن الـدولي "انـكمـاش االقتـصاد الـعراقي بـنسـبة 9.7
ئـة في العـام احلالي 2020 ـئـة مع ارتفـاع معـدّالت الفـقر إلى نـحو 40 بـا با
فضالً عن تـوقّـعات حـدوث انخـفاض في الـفـرص االقتـصــــاديـة" وقـــد تـزيد
ــقرّرة في جائـحة الدينار الوضع سوءًا خالل فترة التحـــــضير لالنتخابات ا

قبل. شهر يونيو (حزيران) ا
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زعزع وحتجيّم دورها اإلقـليمي ا
لالمن واالسـتــقـرار وتــهـديــداتـهـا
التـي تستـخدم أذرعـها وفـصائـلها
نــعم األوضـاع ـنــطــقــة بــهـا فـي ا
مــقــبــلــة عــلـى حــدث إســتــثــنــائي
نـطقة كـلّها وخطـير تدفع ثـمنه ا
وتـــمـــولّـــهـــا دول اخلـــلــيـج وهــذا
ــفــتــرض لــهــا اخلــطــر اإليــراني ا
صـــنــعـــته إدارة الـــرئــيـس تــرمب
إلجبـار دول اخلليج والـعرب على
التطـبيّع وعزّزه التـهديد االيراني
الــغـبي وتــغـوّل مــيـلــيـشــيـاته في
ـنـطـقة عـمـومـاً والعـراق خـاصة ا
فــــقــــبل رحــــيـل تــــرمب البــــدّ وإن
يـــحـــصـل حـــدث تـــخـــطط له إدارة
تـرمب لـهـدفـ األول خـلط أوراق
بـــــايـــــدن وإحـــــراجه فـي الـــــداخل
االمريكي وتأديب حكام ايران كما
يـقول تـرمب نفـسه) في مـقابل كلّ
هـــذا  وصل الـــتــهـــديّـــد اإليــراني
ذروته وعـلى لسـان قادتـها  أنـها
شـرَّ سـتـنـتـقم إلغــتـيـال سـلـيـمـاني
إنــتـقــام  وســتـردّ رداً قــاســيـاً في
ناسب فهل إقترب الوقت الوقت ا
ناسب ونحن نرى التمهيّد لهذا ا
ــزلــزل لــســفــارة الــرّدّ الــقـــصف ا
امريكا ببغداد بعشرين صاروخاً
هـزّتْ بـغـداد أعـتـقـد الـردّ سـيـكون
طار ولن بحـجم حادثة وأهـميـة ا
تـــســـكتْ إيـــران وتـــســـتـــغّـــني عن
ولـــــكـن ســــتـــــدفع ثـــــمـــــنــــا ردّهــــا
باهـــــــــظاً جـداً وستورّط أذرعها
بـــــــالـــــــرّدّ وســـــــتـــــــكــــــون األرض
الــعـراقـــــــــــيـة ســاحــة لـهــذا الّـردّ
األحــمـــــــــق واإلشـارة مــا حـصل
مـن رفع صـورة قــاسم سـلــيـمـاني
ــهـنـدس داخل وأبــــــــــو مـهـدي ا
ـــان الــعـــراقي وهي أروقـــة الــبـــر
أن رســــاله لــــلــــرئـــــيس تــــرمــــــب
التـــتــورّط فـي مــواجـــهــة وعـــلــيك
الــــرحــــيل من الــــعــــــــــــراق فـــهل
يـستـمع الرئـيس لهـذه النـصيـحة
أم سيـركب رأسه  والـتـهـديـد مـعـاً
ويَـــقــــــْـــدَم عـــلى حـــمـــاقـــة أخــرى
تـشـبه حمـاقـة سلـفه اجملـرم بوش

اإلبن عندما غزا العراق..

ســيـوفـر فـرص عـمل جـديـدة ويـقـلل
مـن حـــجم الــــبـــطــــالـــة في الــــبـــلـــد
دفـوعات وبـالتـدريج يعـود ميـزان ا
ـشـكـلـة الى الـتـوازن ويـقل تــأثـيـر ا
االقــــتــــصــــاديــــة الـــتـي حــــدثت في
الـبــلـد,أي ان هــذا اجلـراء ســيـؤدي
ـــو اقــتــصــادي مـــحــتــمل في الى 

البلد.
—«d  –U ð«

اتـخـاذ مثل هـذا الـقرار يـحـتاج الى
دراسـات دقــيـقـة ومــفـصـلــة لـلـواقع
االقـــتـــصـــادي ودراســــة الـــنـــتـــائج
احملــتــمـلــة وتــثــبــيت الــتــوقــيــتـات
الــدقــيـقــة لـتــطـبــيـقه بــحـيث يــكـون
تــــطـــــبــــيــــقه تــــدريـــــجــــيــــاً وعــــلى
مــــــراحل,والــــــعـــــديــــــد مـن الـــــدول
استخدمت هـذا االجراء االقتصادي
ومــعـــظــمــهــا فـــشــلت فــيـه ومــنــهــا
بـريطـانيـا الـتي كانت نـتائـجه فيـها
عــكـســيـة وأثــر بـشــكل سـلــبي عـلى
االقــتـــصـــاد ولم يــحـــقق الـــنـــتــائج
ــرجــوة ويـــرى اخملــتــصــون بــأنه ا

اصالح خـــلـل كـــبـــيــــر في مـــيـــزان
ـدفـوعات لـلـبلـد أي عـندمـا تـكون ا
حــجم الـواردات أكــثــر بـكــثــيـر من
حــجم الــصــادرات فــيــحــدث خــلالً
ـــدفــوعــات واضـــحــاً في مـــيــزان ا
وبالتالي حتـدث مشكلـة اقتصادية
كـبـيـرة تـؤثـر عـلى حـجم الـنـقـد في
مـــوازنــة الــدولــة وعــنــدمــا تــقــوم
الـدولـة بـتـخـفـيض سـعـر عـمـلـتـهـا
احملـلـيـة يـحـدث ارتفـاع واضح في
ـــســتـــوردة من أســـعـــار الـــســـلع ا
اخلارج وبالـنتيجة يـنخفض حجم
ــقـابل يــرتـفع الــطـلب عــلـيــهـا وبـا
نتجات احمللية حجم الطلب على ا
وهــذا يـــؤدي الـى انــعـــاش واضح
لــلـــمــنــتـــجــات احملــلـــيــة حملــاولــة
الـــوصــــول الى تـــلـــبــــيـــة الـــطـــلب
الـكـبـيـرعـلــيـهـا ومن احملـتـمل جـداً
انـشـاء مشـاريع ومـصـانع ومـعامل
جــديـدة من قـبل الــقـطـاع اخلـاص,
وبالنـتيجة الطـبيعيـة عندما يزداد
ـــنـــتج احملـــلي ويـــنـــتــعـش فــانه ا

عمـلـيـة تخـفـيض قـيـمة الـعـمـلة هي
ــيـاً إجـراء اقــتـصــادي مـعــروف عـا
ويـعني قـيام دولـة ما بـخفض سـعر
الصرف الرسمي لعـملة البلد مقابل
ـية مـثل (الدوالر مـرجعـية عـملـة عا
األمـيــركي أو الــيـورو) بــحــيث يـقل
عـدد الوحـدات من العـملـة األجنـبية
كن احلـصـول علـيـها مـقابل الـتي 
وحــــــدة واحـــــدة مـن الـــــعــــــمــــــلـــــة
الوطـنية,ويعرف كـذلك  بأنه عـملية
تــعــديل تـنــازلـيــة مـتــعـمــدة لـســعـر
الصـرف الرسـمي تؤدي إلى تـقليل

قيمتها مقابل عمالت أخرى.
ويصـح احلديث عن تـخفـيض قيـمة
الــعـمــلـة (Devaluation) حــيـنــمـا
يكون سعر الصرف خاضعاً لإلدارة
ـبـاشـرة لـلــدولـة الـتي حتـدد هـذا ا
الـســعـر عــبـر قـرار حــكـومي ,وهـذا
االجــراء والــذي يــســمى ايــضــاً من
قـبل بـعض االقتـصـاديـ ب (إجراء
الـصـدمـة) تـلـجـأ الـيه الـدول لـسـبب
هـام ورئـيـسي ولـتـحـقـيق هـدف هو

جــمـــيع الــقـــطــاعـــات احلــكـــومــيــة
واألهليـة منذ عام 2003 وحلد اآلن
وألســــبـــاب مـــعــــروفـــة لـــلــــقـــاصي
والداني ,وبـالنـتيـجة احلـتمـية فان
هـــذا الـــقــــرار لن يـــصــــلح مـــيـــزان
ـــنـــتج ــدفـــوعـــات ولن يـــنـــعش ا ا
احمللي ولن يؤدي الى فتح مشاريع
ومصانع ومعـامل جديدة ولن يوفر
فـــرص عـــمل جـــديــدة واليـــقـــلل من
معدالت الـبطالـة في البلـد وستبقى
صـنـاعـتـنـا وانــتـاجـنـا الـوطـني في
سـبــات لـعــدم وجـود ارادة وطــنـيـة
حقيقية للـنهوض بها ولعدم وجود
أي دعم للقطاع اخلاص حتى يأخذ
دوره احلــقـيــقي في ذلك ولن يــفـكـر
أي مــســـتــثــمــر أجــنــبي او مــحــلي
ـغامـرة في انشـاء مشـروع جديد با
ألنه يعلم مـسبقاً أن مـصيره الفشل
وألن جــمـــيع مـــقـــومــات الـــنـــجــاح
مـعـدومـة وخـاصــة الـكـهـربـاء الـتي
أصـبـحت تـزورنـا كـل سـتـة سـاعات

مرة واحدة وبشكل متقطع.
الـنــتــائج احلــتــمــيــة لــهــذا الــقـرار
ــتــســرع والــغــيــر مــدروس بــدقـة ا
واضـحــة لـلـعـيــان فـالـصــدمـة الـتي
يـجب أن تـصـيب االقـتـصـاد وتـعـيد
انــتــعـاشـه لن تــصـيب اقــتــصــادنـا
مـطـلـقــاً ولن تـنـعـشـه بل سـتـصـيب
ـواطن العـراقي وخـاصة من ذوي ا
الدخـول احملدودة ,فـاسعـار الـسلع
سـتوردة سـترتـفع وهي تـمثل كل ا
ـواطن في مــعـيــشـته مـايــحـتــاجه ا
لـــعــدم وجـــود بـــديـل مــحـــلـي لـــهــا
والــفـوضـى في الــسـوق الــعــراقــيـة
ســـتــعمّ وســيـــزداد جــشع الـــتــجــار
حلمايـة أرباحهـم وسيسـود احتكار

يجب توفر عامل رئيسي في بلد
ما لتطبيق مثل هذا االجراء وهي :
1- مـــدى قـــدرة اآللـــة اإلنـــتـــاجـــيــة
الــوطــنـيــة واحملـلـي (تـكــنــولـوجــيـا
وماليا وبشريا) على تصنيع السلع
ـــســـتـــوردة مـن اخلـــارج بـــجــودة ا
ــاثـــلــة أو مـــعــقـــولــة وبـــأســعــار
مـنـافـسـة وإحالل مـنـتـجـات وطـنـية

مكانها.
ــــرونـــــة الــــســـــعــــريــــة 2- مــــدى ا
ـعـنى لـلــصـادرات والـواردات أي 
مدى جتاوب الطلب على الصادرات
والواردات مع تغير األسعار الناجت
عن تــخــفــيض قــيــمــة الــعــمــلــة.لــو
ناقشنا بـهدوء هذا االجراء مع قرار
احلكومة العراقية األخير بتخفيض
سعر الدينار العراقي مقابل الدوالر
األمريكي ونتسائل هل هو صحيح?
وهـل سـيـخـدم االقـتــصـاد الـعـراقي?
وهل سـيــعـيــد الـتـوازن الـى مـيـزان
ـدفـوعـات الـعـراقي? وهـل سـيـعـيد ا
للصناعـة الوطنية مـكانتها ودورها
احلـقــيـقي? وهـل سـتــفـتح مــشـاريع
ومـصــانع ومـعـامل جـديـدة من قـبل
الــقـطـاع اخلـاص? وهـل سـيـقـلل من
مـعدالت الـبطـالـة في البـلد? اإلجـابة
عــلى هـــذه الـــتــســـاؤالت الــعـــديــدة
اليـحـتـاج الـى تـعـمق كــثـيـر الى كل
مــطـلـع عـلـى مـايــحــدث في الــعـراق
فــمــيــزان مــدفـــوعــاتــنــا وكــمــا هــو
مـعــروف لـيس فــيه صـادرات تــذكـر
ـيل الى غـيــر الـنـفط والـبـاقي كـله 
كـــفــة الــواردات ألنــنـــا واحلــمــدلــله
نــســتــورد كل شيء من اخلــارج من
اإلبـرة الى الـطـائـرة لــتـوقف عـجـلـة
الــصــنــاعــة واإلنــتــاج الــوطــني في
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بغداد

الــــســــلـع في ظـل قــــلــــة الــــرقــــابــــة
احلــكـــومـــيـــة وســتـــزداد مـــعـــانــاة
ــواطن الـعــراقي بـشـكل كــبـيـر في ا
ظـل الـــقــــرارات اجلــــديــــدة لـــوزارة
ــــالـــــيــــة في تـــــخــــفـــــيض رواتب ا
وظفـ ورفع الدعم احلكومي عن ا
الــوقــود والــتـي ســتــطــبق في عــام
2021 والـــتـي  تـــثـــبـــيـــتـــهـــا في
وازنـة اجلديـدة وأعتـقد أن بوادر ا
هذه الـنتائج واضـحة مـنذ أول يوم
العـالن الـقــرار حــيث بــدأت أســعـار
ــواد الــغــذائــيـة جــمــيع الــســلع وا

واألدوية باالرتفاع.
—«d  ZzU²½

هنا أتسائل باسم كل العراقي هل
فكرت احلكـومة العراقـية في نتائج
ــواطن هــذا الــقــرار وآثـــاره عــلى ا
ــسـكــ وعــلى الــقــطــاع اخلـاص ا
الــعـراقي? وهل فـكــرت في خـطـوات
واطن الفقير من مدروسة حلماية ا
النـتائج الـتي ستـهدد لـقمـة العيش
له ولــعــائـلــتـه وهل فــكـرت بــأن من
األولى لـهــا اتـخـاذ إجـراءات أخـرى
مـتاحـة غـير الـتالعب بقـوت الـفقـير
وأهـمهـا ضغط الـكثـير من الـنفـقات
ـــلــيــئــة بــهــا الــغــيــر ضــروريــة وا
ـوازنة مـثل مخـصصات صفـحات ا
الـدرجات الـعلـيـا ونفـقات الـضيـافة
واآللــيـات وااليــفـادات واحلــمـايـات
وغــيــرهــا الــكــثـيــر والــتي كــان من
ـمــكن تـقــلـيــصـهــا وتـقـلــيل حـجم ا
الـيـة بدالً من ـوازنـة ا الـعجـز في ا
الـلجـوء الى قـرار تخـفـيض الـعمـلة
واطن العراقي الذي سيدفع ثمنه ا
وهــو اخلــاســر الـوحيد دائــمـاً في

هذا البلد.
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األنــتــخـابــيــة بـســيــاسـة األعــتـدال
شـابتـها الـوسطـية من خالل مـسكه
ـنتـصف التي مـهدتــه العـصا من ا
بـــأنــــتـــــزاع األصـــــوات اخلـــاصــــة
بـالـطبـقـة الـعـامـلـة الـبـيـضـاء ضمن
واليــــات حـــزام الــــصـــدا1 وطـــرحه
ــتـــمــرس في حـــلــحـــلـــة قـــضــايــا ا
ومــلـفــات مـهــمــة مـنــهـا الــضـرائب
الـــنــظـــام الــصـــحي والـــتــعـــلـــيــمي
وغـيـرها ومـن ثم أمتـالكه الى كادر
ـيز في قـيـادة حمـلتـه األنتـخابـية
مــــثل الـــــيــــزابــــيـت وارن و بــــرني
ســانـدرز  وأخـتـيــاره الـصـائب الى
ـتــمــثل بــالـسـيـدة نـائب الــرئـيس ا
كـــــــامـــــــاال هــــــاريـس ذي األصــــــول

الـــســيــاسي مـــقــابل رئــيـس قــلــيل
ـــتـــمـــثل بـــالــرئـــيس اخلــــبــرة و ا
دونـالد تـرامـب حينـمـا كان بايدن
ــــنــــكــــوبـــة يــــواسي الــــعــــائالت ا
بـفيـروس كـورونا مـتعـهـداً بالـعمل
ـقـابل كان عـلى الـقـضـاء علـيه  بـا
الرئـيس احلـالي يسـخر وال يـعطي
أهمية للفيروس أعاله. لذلك صدق
من قـال بـأن جزء من الـسـيـاسة أن
تـــكــــون جـــيــداً واجلـــزء اآلخــر أن
تــكـون مــحــظــوظـاً فــعالً كــان جـو
بـايـدن مــحـظـوظـاً لــوجـود رونـالـد

ترامب خصماً له. 
جميع الدالئل أشارت بأن  الرئيس
نـتخب بـايدن تمـيز خالل حـملته ا

صوت اجملـمع األنتـخابي األمـريكي
في الــرابع عـــشــر من كــانــون األول
احلالي للسيناتوربايدن من احلزب
ـقـراطي بـ 302 صـوت مـقـابل الـد
232 صوت للرئيس احلالي دونالد
ترامب من احلزب اجلـمهوري لذلك
يصبح جو بايـدن الرئيس السادس
تحدة. وهناك واألربع للواليـات ا
عـــــدد من األســـــبـــــاب والـــــدوافــــع
رشح الـفعـلـية الـتي أدت الى فـوز ا

قراطي بايدن منها. الد
تــمــيــز جـــو بــايــدن خالل حـــمــلــته
األنـتــخـابــيـة كــرجل دولـة مــتـمـرس
وذو حنكة سياسية خلبرة تفوق الـ
50 ســــنــــة قــــضـــاهــــا فـي الـــعــــمل

عــلى أهـــمــيــة الـــشــعـــور الــوطــني
في بـــعـض خـــطـــابـــاته األمــــريـــكي
ـعـركـة األنـتـخابـيـة يـأنـها وصف  ا
مـعـركة مـن أجل روح أميـركـا. بـهذا
التـصرف الـهاد أدى فـسح اجملال
أمام  الرئيس دونالـد ترامب ليكون
فـي الـــصـــدارة ومن خـاللـــهـــا يـــقع
األخــيـــرفي الــفــهــوات اخلــطــابــيــة
ـتـســمـة بـطـابع الــسـخـريـة وعـدم ا
اجلــديـــة في  أغــلب األحـــيــان لــكي

تعود على ترامب بالضرر.
ـعـركة الـعـامل األكـبر تـأثـيـراُ على ا
األنـتـخابـيـة هـو أزمة وبـاء كـورونا
وأنتـشاره السـريع في أميـركا  هو
الــذي أضــحى الــســـبب في تــراجع
شــعـبــيـة الـرئــيس تـرامب وذلك من
خالل فشـله الـذريع في التـعامل مع
األزمـــة واحلـد من الـفـيـروس وعدم
أعــطــاءه األولـــويـــة في بــرنــامــجـه
النـتخـابي والتي أدت األزمة أعاله
الـى وفــــــاة اكـــــثــــــر من (235000)
أمـيـركي و ألـقت ظاللــهـا الـسـلـبـيـة
عـلى األقـتــصـاد األمـيــركي سـبـبت
أزمــــة كـــوفــــيـــد 19 الى تــــقـــيــــيـــد
احلمـالت الشـــخصيـة والتصـويت
بـصــورة مـبـاشـــرة مـع اجلـمـاهـيـر
واألســتــعــانــة بــوســائل األتــصـــال
ـــرئـــيـــــــة والـــدوائـــر األعالمـــيـــة ا

األجـــنــبـــيــة.  أمـــا بــالـــنــســـبــة الى
الــــرئـــيس رونـــالــــد تـــرامب بـــرغــم
شـعـبـيـته اِال اِنـه لم يـكـن موفـقـاً في
الـــوصـــول الى قـــلب الـــكـــثـــيـــر من
النـاخـبـ ألن الـغـالـبـيـة أعـتـبـرتـه
شــخص غير طبيـعي وسـلبي نحو
األعـــراف الــــســــائـــدة وذو ســــلـــوك
عدواني وأستخدامه لغة العنصرية
في كالمه تـميـز بالـعمل الـسلـطوي
ـبـني عــلى الـتـفــاخـر واألنـفـراديـة ا
حـيث قــام بــطـرد أبــرز صــقـوره في
احلـــكـــومـــة عن طـــريق تـــغــريـــداته
الـعـجـيـبـة في الـتـويـتـرعـلى ســبـيل
ثـال طرده وزير اخلـارجية الـسيد ا
تـيـرلسـون و من ثم مـسـتـشار األمن
القـومي جـو بولـ وغيـرهم وبذلك
أعـتـبـر شـخص غـريب اخلـصال عن

ؤسسة السياسية. ا
تمـيـزت حـمـلـة جـو بـايـدن بـالـهدوء
وبـــدون ضـــجــــيج بـــحــــيث أغـــلب
خـطـاباتـه كانت مـوزونـة ومـدروسة
ورغم قـلـتهـا اِال اِنـهـا كانت خـاطــفة
لألضــــــواء لـــــطـــــرحـــــهـــــا بـــــعـض
ـــواضــــيـع الـــتي تــــهم الـــنــــاخب ا
ــشـاكل ــتـمــثـلــة بـا األمـــيـركــــي وا
األقـتــصـاديــة فـيــروس كـوفــيـد 19
ســيـاســة الـتــهـدئــة ومن ثم قـضــيـة
مـقتل جـورج فلـويـد وقد أكـد مراراً
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ـقــابـل وضع بــايـدن األخــرى. فـي ا
ملـف كورونـا ضمن أولـيات األدارة
األمـريـكـيـة الـقـادمـة والـتي طـمأنت
نفـوس الكـثير من الـناخـب والتي
مـن خـاللـــــهــــــا أعــــــطى الــــــضـــــوء
األخـضـرالى جـو بـايـدن أن يـهـرول
الـى الــــبـــــيت األبــــيـض في اآليــــام

القادمة.
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وهـــكــذا أســـدل الـــســـتـــارعـن أحــد
ــهـمــة في ــعــارك األنــتــخــابــيــة ا ا
تحدة األمـيركية يتولى الواليات ا
نـتـخـب جو من خـاللهـا الـرئـيـس ا
بــــايـــدن زمـــام األمـــور فـي الـــبـــيت
البيضاوي في الـعشرين من كانون
الــثـاني 2021 حــيث أكـد الــرئـيس
ــنـــتــخب بــعـــد أعالن فــوزه بــأنه ا
ســـــوف يــصــبح رئــيـــســــاً لــكــافــة
األميركي من مختــلف األنتمائات
وخـاطب الـسـيــاسـيـة والـعـقــائـديـة
بـايــدن اجملـتــمع الــدولي مـصــرحـاً
بعزم أميركا في قـيادة العالم جنباً
ـعـاجلــة الـكــثـيـرمن مع األصـدقــاء 
ـشاكـل العـالـقة في الـعـالم . وكان ا
ـــنـــتــخـب مـــوفــقـــاً في الـــرئـــيس ا
همة أختيارعـدد من الشخصـيات ا
ومن مــخـتــلف األعــراق حلــكــومـته
الـسيـدة ديب هاالند اجلديـدة منهم
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بغداد

ـنصب وزيـرة الـداخلـيـة(اول وزير
من أصـــول الــــهـــنـــود احلــــمـــر في
الـتـاريخ األمــيـركي)  الـشــخـصـيـة
الثـانية تـمثـلت باجلنـرال األميركي
ـنصب وزير تـقاعد لـويد أوس  ا
الــدفـاع(اول أمـيـركي أفـريـقي بـهـذا
ـــنــصـب وعــمل قـــائــد اجلـــيــوش ا

يركية في العراق).  ا
وقـد أستـقبل الـشـارع العـراقي فوز
الرئـيس بايـدن بردود فـعل متـباين
حــسـب األنــتـــمــاءات الـــطـــائــفـــيــة
والــــوالءات احلـــزبـــيـــة بـــأخـــتالف
ألــوانــهــا الــطـائــفــيــة وقــد طــبـلت
الــكـثــيــر من الــتــكــتالت واألحـزاب
فــرحـــاً  ونــخـص مـــنــهــا األحــزاب
الـقـريـبـة أيدلـوجـيـاً مع دولـة أيران
اجلـــارة وبــادرت الــكــثـــيــر مــنــهــا
بـالـتعـلـيقـات األيـجابـية ومـنـها من
أرسلت برقيات التهنئة له  وأغلب
ـــســألــة اآلراء كــانـت تــؤول عــلى ا
ـهــمـة حـول الــسـيـاســة اجلـديـدة ا
ألمــيــركـا من خـالل أخـراج الــعـراق
من دائـــــرة الــــصــــراع األمـــــيــــركي
األيـراني ومــســاعـدة الــعــراق عـلى
لـفات العـائقة حلـحلـة العديـد من ا
ــنـي واألقــتــصـادي ــلف ا مــنــهــا ا

لفات.  وغيرها من ا
اود أن أعبـرعن رأي الشـخصي من

خالل حـــدسـي الـــســـيـــاسي في اِن
ــقـبـل سـوف الــرئــيس األمــيــركي ا
ــنـتــخب تــكــون نــائــبــة الــرئــيس ا
احلــالي الـــســيــدة كــامــاال هــاريس
خـالل الـدورة احلـالـيـة بـعـد تـقـاعـد
الرئيس جو بايدن الى أسباب عدة
مـنـهـا الـصـحـيـة  او تـسـتـلم زمـام
ــا في الـدورة الـثــانـيـة ـبـادرة ر ا
ــقـبـلـة لـتـكـون أول لألنـتـخـابـات ا
ــتـــحــدة أمـــرأة تــقـــود الــواليـــات ا

األمريكية .   
∫g «uN «

ـــــثل حـــــزام أو نــــطـــــاق الــــصــــدا  -1
كـمـصطـلـح جغـرافـي غيـر رسـمي يـطـلق
ـتــداخـلـة الـعــلـيـا شـمـال ــنـطـقـة ا عـلى ا
ــتـــحــدة األمــريــكــيــة شــرق الــواليــات ا
الـبحيـرات الكبـرى وواليات الغـرب. يبدأ
احلـزام أعاله من مدينـة نيويـورك ويتجد
الى الـغـرب من خالل واليـة بنـسـلـفـانـيا
فـرجـيـنــيـا الـغـربـيـة أويـاهـو اِنـديـانـا ثم
ينـحدر الى شبه جزيرة مشيغان وينتهي
فـي شـــمــــال اِيــــلــــنــــوي و شــــرق واليـــو
ـنطقـة معروفة ويكـسونسن. كـانت هذه ا
ـنـطــقـة الـصـنـاعـيـة سـابـقــا بـاسم قـلب ا
نطقة األمريـكية تراجعت الصناعة في ا
مـنذ منتصف القرن 20 بـسبب مجموعة
مــتــنـــوعــة من الـــعــوامل االقــتـــصــاديــة.

(منقول من صفحة ويكيبديا).  
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أكثر الـيوم إنه تعـادل على أرضنا
ـباريـات لكن نريـد الفـوز في هذه ا
اجلــهــد واألداء كـان أفــضل الــيـوم
احلــــالـــة الـــذهـــنـــيــــة هي الـــعـــامل
الـــــــــرئــــــــيـــــــــسـي وقـــــــــد كـــــــــانت
أفـــضـل".وأضـــاف: "ســــنـــحـت لـــهم
فرصة واحدة وسجلوا منها نشعر
بـخـيـبـة أمل ألنـنـا لم نـفـز لـكن كان
عـرضــا أفـضل بــكـثــيـر بــعـد فــتـرة

قصيرة من عرض مخيب".
وقـــدم تــشـــيـــلـــويل أداء جـــيــدا من
الـنـاحـيـة الـهجـومـيـة وكـاد يـسجل
هــدف الـفــوز في مـنــاسـبــتـ وعن
ذلك علق: "في تشـيلسي يـتطلب من
الظهيـرين التقدم لألمام أحب ذلك
من الــواضح أن األولــويــة لـلــدفـاع
لكـنني عـندمـا أتقـدم أحاول فـعل ما

بوسعي".
: "في هــذه الــلــحــظــة ال نــقـدم وأ
أفـضل مـا لـديـنـا لـكـنـنـا سـنـواصل
الـعـمل بـجـد لـديـنـا تـشـكـيـلـة قـوية
لـلـغـايـة لـديـنـا العبـان أو ثالثـة في
ـعايـيـر وهذا كل مـركز يـطـابقـون ا
مــــا تــــريــــده في نــــاد مـن الــــطـــراز

الرفيع".
uOM¹—u  Í√—

يتطلع الـبرتغالي جـوزيه مورينيو
مـدرب تـوتنـهـام هـوتسـبـيـر إلعادة
الـعـمل مع أحـد جنـوم ريـال مـدريد
ـوسم خالل ا

قبل. ا

ويــسـتـهـدف مــوريـنـيـو
الــتــعـاقــد مع ســيـرجــيـو
رامــوس بـاجملـان بــعـدمـا
سبق ولعب حتت قيادته في

الــــفــــتــــرة بـــ 2010 و2013
خـاصة أن اإلسـبانـي يخـوض عامه
األخـــــيــــر فـي عــــقـــــده احلـــــالي مع
رينجي بحسب ما نقلت صحيفة ا

"ذا صن" البريطانية.
وأثــيـــر في وقـت ســابـق من شـــهــر
ديــســمــبــر/كــانــون األول اجلــاري
ـدافع اإلسباني في الرحيل تفكير ا
عن ريــال مـدريــد الـذي انــضم إلـيه
ــــــلك عـــــام 2005 خــــــاصــــــة أنه 
عـــروضًـــا مـن أنـــديـــة إجنـــلـــيـــزيــة
وإيـطـاليـة بـجانـب اهتـمـام باريس
ســـان جــيـــرمــان.ويـــطـــلب رامــوس
ــدة مـوسـمــ لـكن جتــديـد عــقـده 
يرجني برئاسة فلورنتينو إدارة ا
بــيـريــز تـرفض األمــر وفق قـواعـد
الـنــادي الــتي تـؤكــد أن الــتـجــديـد
لالعبـ األكـبر من 30 عامـا يـكون

اجلميـع لتصل الـغازي اخلالي من
الـرقــابـة الـذي تـابـعـهـا بـ سـاقي

احلارس مندي.
وحـاول تــشـيــلـسي الــرد سـريــعـا
عـنـدما وجّه بـولـيـسيـتش عـرضـية
من الــنــاحـــيــة الــيــســرى وصــلت
ألزبــيــلــيــكــويــتـا
الـذي هـيـأها إلى
ــنــدفع كــانـتي ا
فـــــســـــدد الالعب
الـــفـــرنـــسي كــرة
ســيــطــر عــلــيــهـا
احلـــــــــــــــــــــــــارس
ــــيـــــلــــيــــانــــو إ
مــارتــيــنــيـز دون
مشاكـل بالدقـيقة

Æ59
وأبــعــد كــونــســا
مـــــــــحـــــــــاولـــــــــة
بولـيسـيتش قبل
أن جتـــــتــــاز خط
مــــرمى أســـتـــون
فيـال في الدقـيـقة
67 وكـاد أسـتون
فـــــيـال يـــــبـــــاغت
تشـيـلسي بـهدف
ثـان في الـدقـيـقـة
69 لـكن تـسـديدة
ماكـج البـعيدة
ارتــــــــــــــــــــدت مـن

العارضة.
ـانـيـان ودخل األ
تــيـمـو فــيـرنـر وكـاي
هافرتز إلى تـشكيلة تـشيلسي بدال
من جـيرو وجـورجـيـنيـو وتـصدى
هـارة لتـسديدة بـعيدة مارتـينـيز 
دى من بوليسيتش فأبعد الكرة ا
ــرمى بــأطـــراف أصـــابـــعه فـــوق ا

بالدقيقة 79.
وارتـدت تــســديــدة تــشــيـلــويل من
دفـاع أستـون فـيال في الدقـيـقة 80
وحــصل فــيـرنــر عـلى الــكـرة داخل
منطقة اجلزاء لـيسددها عاليا في

83 لتمر الدقائق بال جديد.
q « W³Oš

بدا ظـهير تـشيلـسي بن تشـيلويل
مـــــرتــــاحـــــا من أداء فـــــريـــــقه رغم
الــتـــعـــادل مع أســـتـــون فــيال 1-1
بـافـتـتـاح اجلـولـة  16 من الدوري

متاز. اإلجنليزي ا
وقـدم تشـيلـسي عـرضا جـيدا لـكنه
لم يــسـتـطـع احلـفـاظ عــلى تـقـدمه
فـواصل إهدار الـنـقـاط بعـد يـوم
فـــقـط من اخلــــســـارة أمــــام جـــاره
اضية. آرسنال 3-1 في اجلولة ا
وقـال تــشـيــلـويل في تــصـريــحـات
نـقلـتـها هـيـئة اإلذاعـة البـريـطانـية
ـدرب كـان راضـيا (بي بي سي): "ا

لــصـالح أسـتــون فـيال في الــدقـيـقـة
الـسادسـة عـندمـا حصـل جريـليش
ناسبة ساحة ا على الكرة ليمهد ا
لــلــتـســديــد إال أن احلـارس إدوارد

مندي تصدى لكرته.
وخسر أستون فيال الكرة ليلتقطها

بــولـيـســيـتش ويـشق طــريـقه نـحـو
األمـــام قـــبل أن يـــطـــلـق تـــســـديــدة
Æ12 رمى في الدقيقة ابتعدت عن ا
ومــضى جـــريــلــيش بـــالــكــرة عــلى
ـرمى ـلـعب بـجـانب ا حـدود خط ا
ـررها داخل مـنطـقة جزاء قبل أن 

Æ16 لم تلق متابعا في الدقيقة
وفــشل هــوس في تـوجــيه رأســيـته
نحو مرمى تشيـلسي إثر ركلة حرة
في الدقيقة 25 ولم ينجح كاش في
اسـتغالل كـرة مـشتـتـة من احلارس

Æ30 مندي في الدقيقة
وسدد بـوليـسيتـش الكرة بـالدقـيقة
32 إثـر تـمـريـرة من جـيـرو وتـمكن
األخــيـر من افـتـتـاح الــتـسـجـيل في
الــدقـيــقـة 34 عــنــدمــا قـابـل بـرأسه

عرضية تشيلويل في الشباك.
واحـتـفظ مونت بـكـرته عـنـد دخوله
مـنـطـقـة جـزاء أسـتـون فيـال قبل أن
يـــســـدد من زاويـــة ضــيـــقـــة نـــحــو

Æ39 درجات في الدقيقة ا
وبــــعـــــد مــــرور 5 دقـــــائق مـن زمن
الـشوط الـثـاني عادل أسـتـون فيال
الـكـفة بـعـدما أرسـل كاش عـرضـية
من النـاحية الـيمـنى مرت من فوق
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أعلن نادي مانشستر سيتي تأجيل
مــواجــهــة الـــفــريق أمــام إيــفــرتــون
ــقـررة  بــاجلــولـة  16من الـدوري ا

متاز. اإلجنليزي ا
 وبـعد إجـراء العـديـد من اختـبارات

فـيـروس كــورونـا عـانى الـفـريق من
عدد من احلـاالت اإليـجابـية إضـافة
إلى احلــــــاالت األربع الـــــتـي كـــــانت
إيـجـابيـة بـالـفـعل في الكـريـسـماس
ــــوقـع الــــرســــمي وذلـك بــــحــــسب ا

للسيتي.
وبـنــاء عـلى االســتـشــارات الـطــبـيـة
ـيـرليج الـقـويـة قـررت رابطـة الـبـر
بـالــتــشـاور مع مــانـشــســتـر ســيـتي
ـباراة خوفًا من وإيفرتـون تأجيل ا

تفشي الفيروس بصورة أكبر.
ـــصـــابــة وســـتـــدخل كـل احلـــاالت ا
بـالــفـيــروس فــتـرة من الــعـزل وفــقًـا
لـبـروتوكـول احلـكومـة الـبـريطـانـية
كم سيـتم غلق مقـر تدريبـات الفريق
لفـترة على أن جتـرى قائمـة الفريق
االخــتـبـارات اخلــاصـة بـالــفـيـروس
قــــبل اتــــخــــاذ قــــرار اســــتــــئــــنـــاف

التدريبات مرة أخرى.
اسـتـمرت نـتـائج تـشـيلـسي اخملـيـبة
في األســابـيـع األخـيــرة بــالــتــعـادل
عـــلـى أرضه مع أســـتـــون فـــيال 1-1
بـافــتـتـاح اجلــولـة الــسـادســة عـشـر

متاز. للدوري اإلجنليزي ا
هدف وسـجل أولـيفـيـيه جـيرو (34© 
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اعلن االحتاد العراقي للسباحة تعاقده مع مدرب اوكراني لقيادة
قبلة. نتخبات الوطنية في االستحقاقات ا ا

وقـال رئــيس االحتــاد خــالــد كـبــيــان في بــيــان إن وزيـر الــشــبـاب
والـريـاضـة عـدنـان درجــال اوعـز بـالـتـعـاقــد مع مـدرب الـسـبـاحـة

االوكراني سيرجي بيليتيوك.
واوضح ان  بيليتيوك سيـتولى تدريب سباحي منتخـباتنا الوطنية

وتطوير مهارات مدربينا حسب اساليب التدريب احلديث.
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والروزنامات
حلن سمفونيات النحيب

والــــرب الـــــكــــر الـــــذي ســــيـــــصــــفع
الفايروس قبل تأثير اللقاح.

عند نقطة الضوء في ع النجمة
أتمنى ربيعا هادئا لفقراء سومر

اؤلـــــئك الــــذين يـــــضــــربــــون احلــــصى
باحلصى

لتشع نار دفء أرواحهم
مزامير لصدى رسائل الغرام

مكتوبة بخط كوفي
وتــنـطق بــلــهـجــتـهــا األكــديـة عن احلب

لتشفي رئات الكورونا
وتون من وباء الغفلة هذا أما الذين 
ـشـافي فـهم شـهـداء حـروب أعـلـنـتهـا ا

والكمامات
ودموع أحمد راضي

نـتـذكـر من ايـام خـلت وحتـديـدا يـوم كـنـا نـلـعب ضـمـن تـشكـيـلـة مـنـتـخب
ــدرب عــبــد الــله عــبــد االمــيــر في نــهــايــة شــبــاب بــغــداد حتت قــيــادة ا
اضـي   في احـدى الوحـدات الـتـدريـبـيـة التي السـبـعـيـنـات من الـقـرن ا
وصل حتضيرا للمباراة النهائية لبطولة اجلمهورية مع جرت في ملعب ا
ـدافع جـاسم ابـو ريشه وصل  ارتـطـمت كـرة براس ا مـنتـخب شـبـاب ا
فسقط على االرض بعد ان فقد توازنه  بشكل عفوي كنت ضحكت على
درب عـبد الـله عبـد االميـر ابعـدني من الـوحدة الـتدريـبية شـهد ولـكن ا ا
ـنـتخب شـبـاب بغـداد مع العـب امـثـال علي بـرغم من كوني كـنت قـائدا 
جـاسم وكر هادي وباسم رسن واحلـارس علي حس مـشربت وسليم
خـشن وامير عبـد الرضا واخريـن  اعتذرت للـمدرب ورحت قبلت  رأس
ـدرب بـالـعـودة الى زمـيـلي ابـو ريـشه وانــتـهى االمـر بـعـد ان ســمح لي ا

التدريب ?
ـباراة التي جمعت ب فـريقي القوة اجلويـة والنجف يوم االحد قام في ا
احـد العبـي فريـق القـوة اجلـويـة بـتـصـرف يـنم عن جـهل وفـقـر كـبـير في
ــبـاراة كـانت تــبث عـبـر الــسـلـوك والــتـعـامـل مع الالعـبـ  خــاصـة ان ا
كان شاشـات التـلفـزيون ويـشاهـدها عـددا كبـيرا من الـناس  لـو كنـت 
ـدرب ايوب اوديشـو لقـمت على الفـور باخـراج هذا الالعب بالعب اخر ا
في اشـارة الى رفض هذا الـتصـرف الذي ابـسط مايـقال عنـه انه  مش

وغير منضبط  ?
 لم نشـاهد العبا محليا تصرف هكذا منذ مدة طويلة ونستطيع القول ان
مالعبـنا تكاد تكون خالية تماما من اي سلوك عدواني من العبينا اال في

حاالت نادرة جدا 
دربـون الـكبـار يتـصـرفون بـشكل سـريع من اجل الـتعـبـير عن رفـضهم ا
ـكن ان يسيء الى سمـعة الكرة العـراقية ولكل من له ـثل هكذا سلوك 
ــكن ــبــاراة والــذي ال ــسيء جنم ا شــان بــهــا حــتى لــو كــان الـالعب ا
ـا فيهم عـظماء تعـويضه  بـبساطـة شديدة الن االنـسانـية فوق اجلـميع 
ـدرب ايـوب اوديـشـو وهو وعـبـاقرة كـرة الـقـدم  اشـارة نـضـعـهـا امـام ا
ليس بيدي امر معاقبة او استبدال وقف متفرجا وكأن لسان حاله يقول 

ا شاهده امام عينيه ? الالعب وقد يكون االخير ليس له رأي 
في وقت نـعـرف بـه  عن قـرب  ان اوديـشـو وقــبل ان يـكـون مــدربـا فـهـو
انـسـان مـحـتـرم يـرفض وبـشـكل قـاطع ايـة اسـاءة من العـبـيه مـهـمـا كـان
ـاذا سـكت ايوب عن الـتـصرف االرعن حـجم ونوعـيـة هذا الـالعب ولكن 
ـدرب عـبد الـله عـبد االمـيـر مدربـا لـفريق الـقوة للـعـاني النعـلم ?لـو كان ا
اجلويـة لنـال تقـديـر واحتـرام ومحـبة جـماهـير كل الـفرق احملـليـة النه  ما
كـان ليـسكت عن تـصـرف يعـود عـليه بـالنـقـد الشـديد
ـســــؤولـيــة لــكـون الالعب  من ـا يــحـمــله ا ور
درب في ـثل سلوك ا وجـهة نظر شـخصية  
ســاحــة الــلــعب وحــتى خــارجــهــا في الــعـرف
الــصــحـــيح لــلــريــاضــة واحلـــيــاة الــعــامــة مع

االخرين .
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دوسلدورف

يأخـذ الفايروس وجوها كنا نتعود على
صورها

وتـأخـذ الـصـور ذكـريـات كـنـا نـعـيـشـهـا
ـــرح الــدشــاديش وفــراشــات حــدائق

بيوت أثرياء الناصرية.
واهب تلك األيام كنا نتمتع 

واهب تأخذ دموعنا وا
وكنا نحلن بادخارها حلزن اخر

لكن يبدو ان موعدها اآلن ..
ــشـافـي كل يــوم تـمــنــحـنــا عــشـرات وا

الزهور الذابلة لنضعها في نعوش .
وتـذهب من دون مـأ الى دفـاتـر مـنـكر

ونكير
هي حلظة يؤشرها الفراق
وأقدار الهة الط والشاي
حيرة أتاها عام جديد

ومـن رحـــلـــوا هم أصــــدقـــاء الـــكـــهـــنـــة

UI¡∫ حسن كر الكعبي خالل لقائه عدداً من الرياضي 

تشيلـسي بينمـا أحرز أنور الغازي
Æ©50) هدف أستون فيال

وارتقى رصيد كال الفريق إلى 26
نـقـطـة لـكن أسـتـون فـيال يـتـقدم في
ـركز اخلـامس عن مـنافـسه بـفارق ا

األهداف.

وأجــرى مـــدرب تــشـــيــلـــسي فــرانك
المـبــارد بــعض الــتـغــيــيــرات عـلى
اني تشـكيـلته األسـاسيـة فوقف األ
أنــــتـــونـــيــــو روديـــجـــر إلـى جـــانب
ـاركي في عـمق اخلط اخلـلفي الد
بـــإســنــاد مـن الــظـــهــيــريـن ســيــزار
أزبـيلـيـكويـتـا وبن تشـيـلويل وأدى
اإليــطــالي جــورجــيــنــيــو دور العب
االرتــكــاز وحتــرك جنــولــو كــانــتي
ـلعب ومـايسـون مـونت في وسط ا
ــكــون من خــلف ثالثـي الــهــجـــوم ا
كالوم هودسون أودوي وكريستيان

بوليسيتش وأوليفييه جيرو.
ـقـابـلـة جلـأ أسـتـون في الـنـاحـيـة ا
فــيال إلى طــريــقــة الــلـعب 4-2-3-1
حــــيث تــــكـــون اخلـط اخلـــلــــفي من
الــربـــاعي مـــاتي كـــاش وكـــورتــني
هــــــوس وإزري كـــــونـــــســـــا ومـــــات
تــــارجــــيت وتـــــواجــــد الــــثــــنــــائي
دوجالس لـويـز وجـون مـاكـجـ في
ـلـعب فـيـمـا حتـرك الـثالثي وسط ا
بـيـرتـراند تـراوري وجـاك جـريـليش
ــــهـــاجم وأنــــور الـــغـــازي خــــلف ا

الصريح أولي واتكينز.   
الــفــرصــة األولى في الــلــقــاء كــانت

جوزيه
مورينيو
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أكــد حــمـيــد الــشــيــبـانـي رئـيس
جلـنــة الـتــفـتـيش الــتي شـكــلـهـا
احتــاد كـــأس اخلــلــيـج الــعــربي
لــزيــارة الــعـراق مـن أجل تــفــقـد
ـــــدنــــيــــة ـــــرافق اخلـــــاصــــة  ا
البصرة الستـضافة النسخة 25
من كـــأس اخلـــلـــيج أن الـــزيــارة
ستكـون خالل الفتـرة ما ب 24
ـقـبل حـتى  27كــانـون الـثــاني ا
من أجل الـوقـوف عـلى جـاهـزيـة
العب ـــديــــنـــة من نــــاحـــيــــة ا ا
والـبـنى الـتـحـتـيـة الـتي تـتـعـلق
بــاالسـتــضــافـة وســتــكـون وفق
ـعاييـر التي تنص الضوابط وا
عــلــيــهــا الئــحــة بــطــوالت كــأس

اخلليج.
وقــال الــشــيـــبــاني في بــيــان إن
الـــعــــراق له تـــاريـخ كـــبــــيـــر في
بـطـوالت كأس اخلـلـيج وعـنـصر
فـاعل فـيـها ومـنـتـخـبه سبق أن
فـــاز بـــالـــبـــطـــولـــة عـــدة مـــرات
ونــتـمــنى أن يـكــون األشـقـاء في

العراق قد استـفادوا من الفترة
ـتـطـلـبات الـسـابـقـة في إكـمال ا
ـــضي في إكـــمــالـــهـــا عــلى أو ا
طـلوب ..لقد وسبق أن النحو ا
قــمـنـا بـزيـارة قـبل سـنـوات إلى
مـديـنـة البـصـرة واطلـعـنـا على

دينة الرياضية. ا
وتــــابع ان الــــشـــــروط لــــيــــست

ـــدة مــــوسم واحـــد فــــقط.ويـــراقب
مـوريـنــيـو مـوقف رامـوس مع ريـال
مدريـد خاصة أن الـبرتـغالي يرغب
ـلك خـبرة في الـتـعـاقـد مع مـدافع 
كـمـا فـعل تــشـيـلـسي بــضم تـيـاجـو
سيلفا وفي حـال فشل السبيرز في
ضم اإلسـبـاني فسـيـوجه بـوصـلته
جتاه ميالن سكرينيار مدافع إنتر.
يــذكــر أن زين الــديـن زيــدان مـدرب
ريــال مــدريــد صـــرح مــؤخــرًا بــأن
ــــريــــنــــجي قــــائــــده لن يـــــغــــادر ا
وسـيــتــواجـد فـي صـفــوف الــفـريق

لكي لسنوات عديدة مقبلة. ا
أيـام قـليـلـة تفـصلـنـا عن نـهايـة عام
2020 الــــذي شـــهــــد الـــعــــديـــد من
ـيـرلـيج خـيـبـات األمل لـكـبـار الـبـر
وبـعض الـنـجـوم وكـان االسـتـثـنـاء
األبــرز هـو تـتـويج لـيــفـربـول بـلـقب
الدوري الغائب عن خزائنه منذ 30
عــامًـــا.ويــســتـــعــرض كــوورة أبــرز
خيـبات األمل في الـكرة اإلجنـليـزية

عام 2020:
b²¹U½u¹ d² A½U

لـــلـــعـــام الــثـــالـث الــتـــوالي غـــابت
األلقاب عن قـلعة الـشياطـ احلمر
وهو أمـر لم يحدث لـلنـادي منذ 31
عــامًــا وأتى ذلـك بــعـد خــســارة كل
ـــاضي "كـــأس ـــوسـم ا بـــطـــوالت ا
الــرابـطــة وكـأس االحتــاد والـدوري

األوروبي في نصف النهائي".
وبـــعـــد أن ضـــمن الـــتـــأهـل لــدوري
أبـطـال أوروبـا في اجلـولـة األخـيرة
اضي ودع مانـشستر وسم ا من ا
الـبـطـولـة األوروبـيـة من مـرحـلـة
اجملــمــوعــات لــتـتــواصل

خــــيـــبـــات أمل

الــــشــــيـــاطــــ احلـــمــــر الـــذي
يـــســتـــهـــدف لــلـــتــعـــويض في
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مر اإلسـباني بـواحد من أسوأ
ــــــواسـم فـي مــــــســـــــيـــــــرته ا
الــتـدريـبـيـة حــيث لم يـتـمـكن
ســوى من الـــتــتــويـج بــلــقب
وحــيـد وهــو كـأس الــرابـطـة
اإلجنـــلــيــزيــة ولم يــنــافس
نـهـائــيًـا عـلى لـقب الـدوري
ــاضـي بــعــدمــا ـــوسم ا ا
خـسـره بـفـارق 18 نـقـطـة
عن ليـفربـول وهو أكـبر

فــارق نـقــاط يـخــسـر بـه جـوارديـوال
دوري في مسيرته.

كــمــا تـواصــلت مــعــانـاته مع دوري
األبـطال بـاخلـروج من ربع الـنـهائي
من جــــديـــد وأمــــام خـــصـم بـــدا في

تناول وهو ليون الفرنسي. ا
كمـا يعاني فـريقه هـجوميًـا بصورة
وسم على الرغم من واضحة هذا ا
شهرة الفرق الـتي يدربها اإلسباني

بالقوة الهجومية الضاربة.
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ـوسم تـمــكن آرســنـال فـي نـهــايــة ا
اضي من الـتتويج بـكأس االحتاد ا
ـشــاركـة في اإلجنــلـيــزي وضـمــان ا
وسم الدوري األوروبي واسـتـهل ا
اجلـاري بــالـفــوز بـالــدرع اخلـيــريـة
ـدفعجية خيرًا لتستبـشر جماهير ا
في إمكـانيـة عودة الـفريـق للـواجهة
درب ميكيل أرتيتا. من جديد مع ا
لــــكن آرســــنــــال عــــانـى من ضــــعف
ـوسم الــنــتــائج في الــدوري هــذا ا
حــيث سـجل أســوأ بـدايـة لــلـمـوسم
مــنــذ 46 عــامًـــا وبــات قــريـــبًــا من
مــراكــز الــهـــبــوط أكــثــر من مــراكــز

قدمة. ا
ÂUNMðuð

اعــــــــــتـــــــــاد
تــوتــنــهـام
عــــــــــــــــــلـى
ــشــاركــة ا
فـــي دوري
أبـــــــطــــــال
أوروبا في

السنوات األخيرة ولم تغب شمس
الــسـبـيـرز عن الــبـطـولـة األوروبـيـة
مـــــنــــذ مــــوسم (2017 -2016) بل

ووصل للنهائي في 2019.
وعانى توتنهـام من ضعف النتائج
اضي والذي ـوسم ا في الدوري ا
ـركـز الـسادس لـيـشارك أنـهاه في ا

في الدوري األوروبي.
وعــلى الــرغم مـن بــدايــته الــقــويــة
ـوسم ووصوله إلى للـدوري هـذا ا
صـــدارة جـــدول الــــتـــرتـــيب إال أن
نــتــائج الــفــريـق تــراجــعت بــشــكل
واضح مـؤخـرًا بـفـشـله في حتـقـيق
أي انتصار في آخر  4جوالت أمام
كريستال باالس وليفربول وليستر
سـيتي ووولـفرهـامـبتـون.انخـفاض
مــســتـوى الــنــجــومــلم يــكن 2020
عـامًـا جــيـدًا لـلــكـثـيـر مـن الـنـجـوم
حـــــيـث تـــــواصل اجلـــــدل بـــــشـــــأن
مــــســـــتــــقــــبل بـــــول بــــوجــــبــــا مع
تــصـريــحــات وكــيل أعــمــاله بــعـدم
وجود مستقبل للنجم الفرنسي مع
الــفــريق إضــافــة إلى عــدم تــقــد
بــوجـبـا نـفـسـه أي مـسـتـوى طـيب
ولم تـعــد مـشــاركـته في الــتـشــكـيل
األســاسـي أمــر مـــفـــروغ مــنـه مــثل

زميله برونو فيرنانديز.
كـمـا قـرر مـيـكـيـل أرتـيـتـا اسـتـبـعاد
ـاني مـسـعـود أوزيل من الـنـجـم األ
وسم وخرج قائمـة آرسنال لـهذا ا
ديـــلي ألي مـن حــســـابـــات جـــوزيه
مورينيو مع توتنهام كما فقد كيبا
مـــــــركــــــزه األســـــــاسـي في
حــــــــراســـــــة مــــــــرمى
تــشـيــلـسي; بــسـبب
أخــطـائه الــفـادحـة
الـــــــــتـي دفــــــــــعت
البلوز لـلتعاقد
مــــع إدوارد

ميندي.
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دعـا  الـنـائب األول لـرئـيس مـجـلس
النـواب حسن كـر الكـعبي  وزارة
الـــشــبـــاب والــريـــاضــة  واإلحتــاد
ركزي لكرة القدم وجميع اجلهات ا
ـعـنــيـة الى تــهـيـئـة ـؤســسـات ا وا
ـناسـبة لدعم نـاخات والـظروف ا ا
ــــدربـــ وتـــطــــويـــر كـــفــــاءاتـــهم ا
ومـهاراتـهم التـدريـبيـة  واسنـادها
بإسالـيب علمـية تعـزز من خبراتهم

لصناعة جيل رياضي متميز.
ـه لـلـمـدرب وجـاء ذلك خالل تـكـر
قــحــطـــان چــثــيــر وعـــمــاد مــحــمــد
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صعـبة وال تـخرج عمـا تضـمنته
الالئحة من اشـتراطات مـرتبطة
بــالــبــنـى الــتــحــتــيــة من مالعب
وفـــــنـــــادق وطـــــرق واجلـــــوانب
ـــــا يـــــدخل من األمـــــنــــيـــــة ور
ضمنها البرتوكول الطبي جراء
جــائـحـة كـورونـا إذا مـا اسـتـمـر

الوباء ال سمح الله.

واوضـح الـشـيـبــاني أن الـفـتـرة
ــتـبــقـيــة عـلـى مـوعــد انـطالق ا
نافسة ليست طويلة وحتتاج ا
إلى جـهـد كـبـيـر جـدا الفـتا الى
احــتــمـالــيــة أن يــحـضــر الــوفـد
ـتوقع تنظـيمها خالل باراة ا ا
ــنــتــخــبـ هــذه الــفــتــرة بــ ا

العراقي والكويتي.

½ZzU²∫ يواصل فريق تشيلسي نتائجه اخمليبة في الدوري االنكليزي

بــحـــضــور رئــيس جلــنــة الــشــبــاب
والريـاضة الـنيـابية  عـباس عـليوي
وعـدد من الـســادة اعـضـاء الــلـجـان
النيـابية اخملـتلفة  حلـصولهم على
شـهـادة الـدورة الـتـدريـبـيـة الـدولـية
فــئــة بـرو .ورأى الــكــعــبي حــصـول
درب العراقي على شهادات دولية ا
رصينة وعليـا في العلوم الرياضية
ـنــتـخــبـات اخملــتـصــة في تـدريـب ا
الـوطنـية سـينـعكس بـشكل ايـجابي
على مستـوى التدريب من النواحي
الـبــدنـيـة والـنـفـسـيــة والـتـكـتـيـكـيـة
والــعــلــمـــيــة  واصــفــا نـــيل هــذين

ـدربــ لـهــذه الـشــهـادات في ظل ا
ـوجودة الـتـقاطـعـات واالشكـاالت ا
في الــوسط الـريــاضي وازمـة وبـاء
كـورونــا بـاالجنــاز الـكــبـيــر ا الـذي
يــــســــهـم في االرتـــــقــــاء بــــالــــواقع
الرياضـي و رفع راية البالد في كل

احملافل الدولية .
ـــدربــ وطـــالب الـــنـــائب االول  ا
زيد من والرياضي الشباب الى ا
ـثـابـرة وخـلق الـفـرص واحلـرص ا
عــلى تــقـد االفــضل بــإعــتــبـار ان
ا الوحيد تنفس ر الرياضة هي ا
لـكل ابـنـاء الـبـلد  مـوجـهـا حتـياته

دربـ والريـاضي وتقـديره لـكل ا
الــسـابــقـ الــذين نــالـوا شــهـادات
ــيـة رصــيــنـة  فــيــمــا ثـمن دور عــا
اإلعالم الـريـاضي لـتـغـطـيـته جـميع
االنــشــطــة ذات الــصــلـة والــبــرامج
فـاصل الـريـاضـية  الـداعـمـة لـكل ا
ــا مـــبــديـــا في ذات الـــوقت اســـفه 
يـعــانـيه الــريـاضــيـ والـقــطـاعـات
الـريــاضـيــة بـشــكل عـام مـن اهـمـال
حــكــومي وعــدم وجــود ســيــاســات
ورؤى جــــديـــة لــــلـــنــــهـــوض بــــهـــا
ومـواكـبـتـهـا لـلـتـطـور احلـاصل في

دول العالم .

 حميد الشيباني
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UŽU ∫ لقطات من افتتاح القاعات في نقابة الفنان

دبي - الزمان
تـــألـــقت عـــارضـــة األزيـــاء جـــورجـــيـــنـــا
رودريـغز فـي حـفل (غـولـدن سوكـر) في
دبي الــذي  اخــتـــيــار خــطــيـــبــهــا فــيه
الالعب كريستـيانو رونـالدو العب القرن
وكـمـا كـان هـو حــديث الـنـاس من خالل
اجلـائـزة الــتي حـصل عــلـيـهــا نـالت هي
نصـيـبـها مـن التـعـلـيقـات خـصـوصا في

اخلليج العربي بسبب اطاللتها.
واخــتــارت رودريــغــز فــســتــانــاً بــالــلـون
اعـًا بـرز قوامـها بـفـتحـة طويـلة االحمـر 
ــا اعـــتـــبــره في اجلـــزء األســفـل مــنـه 
البـعض جـريـئـاً جـداً في مـنـاسـبـة كـهذه
في بلد عربي.  وأكـملت اطاللتـها بحذاء
مـفــتــوح ذو كـعب عــال بــالـلــون االحــمـر
ومجوهرات باهـظة الثمن مـرصعة بقطع
من حــجــارة الــروبي أمــا تــســريــحــتــهـا
فكانـت بسيـطة جـدا ومكـياجـها كـالعادة
ـوقع الـفن.أما اخلـطـا الـذي قامت وفقـا 
به في هـــذه االطـاللـــة هـــو اخـــتـــيـــارهـــا
حلـقـيـبـة بـيـضـاء لم يـلـيق
ســــتـــــايــــلـــــهــــا مع
الــفــســتــان وال
حـــــــــــــــــــتـى

لونها.
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الـشــاعـرة الـسـوريــة شـاركت في الـلـقــاء الـذي أقـامـته
جـمـعـيـة صــفـصـاف اخلـابـور الـثـقــافـيـة بـالـتـعـاون مع
ركز الثقافي العربي مطـرانية السريان الكاثوليك في ا

يالد. دينة احلسكة . ضمن االحتفاالت بأعياد ا
wKON « fO

وسـيقية والـغنائية الشـاعر العراقي شـارك في االمسية ا
ـنـتـدى الـعـراقي في بـريـطـانـيا والـشـعـريـة الـتي اقـامهـا ا

يالد ورأس السنة. اضي أحتفاء ً بأعياد ا االثن ا
 WK¹U³Ý s Š
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ي االردني  حتــدث في الــنــدوة الـتـي نـظــمــهـا االكــاد
مــلــتـقى إربــد الـثــقـافـي بـالــتـعــاون مع رابـطــة الـكــتـاب
األردنيـ فرع إربـد بعـنوان (في رحـاب اللـغة الـعربـية

وآدابها).
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والــتـلــفــزيـونــيــ اخملـرج االذاعي
بـاسم اجلبـوري الـذي توفي مـساء
ــــــــاضـي في االحــــــــد ا
احــدى مــســتــشــفــيــات
العاصمة بغداد بسبب
اصـــابـــته بـــفـــايـــروس
كورونا قـبل عدة ايام .
وقـال االحتـاد في بـيان
( بـــــــكـل حـــــــزن واسى
نتلقى نـبا وفاة الزميل
وعـضــو االحتـاد بـاسم
عبـد الوهـاب اجلبوري
الـــذي خــطـــفه الـــوبــاء
الـلعـ كـورونـا  حيث
كـــــــــــان الــــــــــراحـل مـن
اخملــــرجــــ والــــزمالء
واظبـ على حضور ا
ــــلـــتــــقى جـــلــــســــات ا
وصـــديـــقــا لـــلـــجـــمــيع
وعـرفـنـاه يـحـمل خـلـقـا
ويــــــــــســــــــــاهـم فـي كل
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نــــــــــعـى احتــــــــــاد االذاعــــــــــيـــــــــ
لتـقى ويتفـقد اصدقائه نشاطـات ا
رضى واليـوم بعد ان خاصـة من ا
تـلقـينـا نبـأ وفاته واليـسعـنا اال ان
نـبتـهل للـباري عـزوجل ان يتـغمده
بـرحـمتـه الواسـعـة وان يـلهم ذويه
الـصـبــر والـسـلـوان وانــا لـله وانـا

اليه راجعون ) .
واجلـبـوري من مـواليـد بـغـداد عام
 1961وجنل رئـيس قـسم الـفـنـيـ
فـي اذاعـــة بـــغـــداد الــــراحل عـــبـــد
الـوهـاب اجلـبـوري وعـمل مـخـرجـا
اذاعـيا في مـطلع الـثـمانـينـيات في
عـــدة اقــــســـام اذاعــــيــــة وكـــان من
ـتواصل اخملرج اجملـتهدين وا
ـونـتـاج االذاعي واكـتـسب خـبـرة ا
من والـــده فـــحـــقق بـــرامج بـــقــسم
ــنـوعــات في اذاعـة بــغـداد وبـقي ا
متـواصال ليـختـتم مشـواره عضوا
ـــلـــتــقى وقـــريـــبــا من زمـالئه في ا
االذاعي والـــتـــلــفـــزيـــوني واحتــاد

االذاعي .
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طـربـة اللـبنـانيـة  نوال الـزغبي فاجـأت ا
ـنـشور في متـابـعـيـهـا بعـد أن أعـلـنت 
صـفحتهـا اخلاصة عـلى موقع التواصل
اإلجـتماعي أنها حتضّر لعمل جديد في
أول أسـبوع من عام 2021 وكـتبت قـائلة
ً(أوّل أسـبـوع من الـسـنـة اجلـديدة 2021
رح تـتصوّر أوّل سـينـغل مصـري  كليب)
وعبـر متابعيـها عن حماسهم لـلعمل اجلديد
وإنـتـظـار عـرضه. وتـوجـهت الـزغـبي مـؤخراً
يالد اجمليد ناسبة عـيد ا تـابعيها بـالتهنئـة 
وذلك عــبــر حــســـابــهــا اخلــاص عــلى مــوقع
الـتواصل االجـتمـاعي وحرصت عـلى ارتداء
زيّ مــامــا نــويل واخــتــارت فــســتــانــاً أحــمــر
طـويـالً وقـد بــدت جـالــسـة عــلى عـلــبـة هــديـة
عمالقـة إلى جانبـها علب هـدايا صغـار وكلها

باللون األحمر.

ال تتجـاهل رأي االهل في عالقتك الـعاطـفية فـهو مهم
بالتأكيد. رقم احلظ  22.

qL(«

حــــاول ان تـــقـف الى جــــانب من حتـب و ان تـــدعــــمه
بقراراته. رقم احلظ 3.

Ê«eO*«

الـية في حتـسن مسـتمـر بعـد االزمة التى اوضـاعك ا
مررت بها.رقم احلظ  9.
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ال تقـم بايـة تـصـرفـات متـهـورة الـيـوم و خـذ وقتك في
التفكير .رقم احلظ 7.
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ـــاضي  تــــســـعى جــــاهـــدا الصـالح مـــا حـــدث فـي ا
بعالقتك مع من حتب.
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مــعـامـلـتك لـلــشـريك قـد يـشـوبــهـا بـعض االخـطـاء في
ساء لعنادك معه.  ا
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حاول ان ال تـتخذ اليوم اي قرار او مبادرة الن احلظ
لن يكون حليفك .

ÊUÞd «

يـوم جـيـد وبــاالخص لالعـمـال الــتي سـتـلــحظ تـقـدمـا
ملحوظا .رقم احلظ.7
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تـشــعـر بــالـكــابـة و احلــزن عـلى فــراق من حتب. يـوم
السعد االربعاء.

bÝô«

ال حتــاول الــســيــطــرة عــلى من حتب وتــمــلــكه فــهــذا
سيبعده عنك. رقم احلظ 67.
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تـرتـاح مـؤقـتا من فـتـرة الـضـغوطـات الـتى مـررت بـها
. .يوم السعد االثن

¡«—cF «

توقفة ستركز عـلى حياتك العـملية و تـمشية االمـور ا
منذ مدة . رقم احلظ 8.
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ـذكـورة ادناه اكتـب مرادفـات لـلـكـلـمـات ا
أفقيـا لتـحصل عـلى الكـلكـة الضـائعة في

العمود رأسيا:
WOÐ—Ë« W Ëœ

1- أناب الغير

2- معركة

3- طوابق سكنية

4- مجتهد

5- الهة احلب عند البابلي

6- معتقد سماوي

7- مفرح

اخملرج االردني الـذي يديـر مخـتبـر زعل وخضـرة للـفنون
اإلبــداعــيـة مع اخملــرجـة رانــيـا اســمــاعـيل بــدءأ بـتــنـفــيـذ
مشـروع (وعي) في مـحافـظـة الزرقـاء عـبر ورشـات عمل

تدريبية للشباب الراغب في تطوير قدراتهم التمثيلية.

التدريـسية في قسم اللـغة العربية بـكلية التربـية للبنات
في اجلـامـعـة الـعـراقـيـة شـاركت فـي ورشـة الـكـتـرونـية
اقـامـتـهـا الكـلـيـة مـؤخرا بـعـنـوان (الـتسـامح من اسس

التعايش السلمي في اجملتمع).

مـثلة السـورية اعلنـت إصابتها ا
بـفـايـروس كـورونـا وذلك بـعـد أن
جـاءت نتـيجـة حتالـيلـها واألشـعة
ـــقــــطــــعــــيــــة الــــتي أجــــرتــــهـــا ا
ــرجح أن تـكـون ومن ا إيـجـابــيـة

مراد التقطت الفايروس أثناء تصوير أحد أعمالها.

ــصــري بــعــلم الــنــفس يــشــارك في االخــتــصــاصي ا
عـضــويـة جلــنــة حتـكــيم جـائــزة قــاسم حـســ صـالح

لشبكة العلوم النفسانية العربية 2020.
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ي الـعـراقي تلـقى تعـازي االوساط الـصحـفي واالكاد
ــيـة واالعالمـيـة لـوفــاة اخـيه حـا في بـولـنـدا. االكـاد

سائل الله تعالى ان يسكنه فسيح جناته.

نوال الزغبي

بــــريـــدجـــرتـــون كــــريس فـــان دوسن
بــاســتــمــرار مع شــركــة شــونــداالنـد
س. لإلنتاج التـي تملكـها سوندا ر
وتـتـولى الشـركـة اإلنـتـاج التـنـفـيذي
لــلـمـسـلــسل الـذي تــوفّـر نـتـفــلـيـكس
حلقاته الثماني اعتباراً من اجلمعة.
ـنتـجة وكـاتبـة السـينـاريو وشاءت ا
األمريكية اإلفريـقية البالغة  50عاماً
أن تـدور أحــداث عـمــلـهــا األول عـلى
نتفليـكس في عصر سابق وحتديداً
عـام  1813في إنــكــلــتــرا حــ كـان
أمير ويلز وصياً على العرش بسبب
لك وهي حـقبة شهدت عجز والده ا
حركـة ثقـافيـة ناشـطة كـانت من أبرز
وجــوهـهــا الـكــاتـبــتـان جــ أوسـ
وماري شيلي.وفي هذا اجلو يحكي
ـسلـسل قـصـة دافني بـريـدجـرتون ا
وهي امرأة شابة نتطلع إلى الزواج
كــمـــعــظم نــظــيــراتــهــا من اجملــتــمع
األرستقـراطي وتقـيم عالقة ظـاهرية
ون بـاسيت تـتحول مع الدوق سـا

{ نـــــيــــويــــورك (أ ف ب) - يــــشــــكّل
مـسـلـسل بــريـدجـرتـون الـرومـانـسي
الــذي تـطــرحه نــتـفــلـيــكس اجلـمــعـة
س عـلى بـاكـورة أعـمـال شـونـدا را
مــنـصــة الــبث الــتـدفــقي بــعـد ثالث
سنوات من تـوقيع الشـبكة الـعمالقة
عـقـداً ضــخـمـاً مع مـنـتــجـة مـسـلـسل
غـريـز أنـاتـومي هـذه اآلتيـة من عـالم
الـتــلـفـزيـون الـتـقــلـيـدي.واسـتـغـرقت
شوندا وقتاً طويالً لتستهل إنتاجها
نصة الفيديو على الطلب العمالقة
في حــ عــرض أول عــمل لــلــمــنــتج
نصة النجم اآلخر الـذي انضمّ إلى ا
رايـن مـــــورفـي بـــــعـــــد  18شـــــهـــــراً
فــحـسـب.واحـتــاجت مــنـتــجـة غــريـز
أنـــاتـــومـي و ســـكـــانـــدال وهـــاو تــو
غـــيـــتـــواي ويـــذ مــوردر  40شـــهــراً
نصة لتسليم أول مسلسل لها إلى ا
التي بـلغـت قيـمة عـقدهـا معـها 150
ملـيون دوالر وفـقـاً لعـدد من وسائل
اإلعالم األمـريــكـيـة.ويـتــعـامل مـؤلف

ليس درساً في التـاريخ. على ما نقل
لف اإلعالمي للمـسلسل عن كريس ا
فـــان دوسن.وأضــاف (مـــســلــســـلــنــا
مـــــصـــــمـم جلـــــمـــــهـــــور عـــــصـــــري
ـوضـوعـات وشـخـصـيـات حـديـثـة.
لـــذلـك أخـــذنــــا احلــــريـــة فـي إعـــادة

مصـدر سـوء تـفاهم وتـطـورات. على
عكـس مسـلـسالت أخـرى عرضت في
اآلونـــة األخـــيــــرة حـــرصت عـــلى أن
تكون أمـينـة جداً للـحقبـة التاريـخية
الـتـي تـدور فـيـهــا أحـداثـهــا ومـنـهـا
داونــتــاون آبي  فــإن بــريــدجــرتـون

الــــــتــــــخــــــيّل).وإذا كــــــانـت األزيـــــاء
والـديـكـورات وفـيـة لـلـحـقـبة وكـذلك
ـؤلـفـ الـسـيـاق االجــتـمـاعي فـإن ا
ـسـة مـخــتـلـفـة عــلى الـلـغـة أضـفــوا 
وسلـوك الشـخصـيات الـتي غالـباً ما

تبدو وكأنها من العصر احلالي. 
ـقتـبس من ويـنـدرج بريـدجـيـرتـون ا
الــروايــات الــتـاريــخــيـة لـألمـريــكــيـة
جـولـيـا كـوين ضـمن تـوجّه يـتـرسخ
يــومـاً بــعــد يـوم كــمـا فـي مـســلـسل
ديكـيـنسـون عبـر آبل تي في وإيـنوال
ــز عـبـر نـتــفـلـيـكـس. وغـالـبـاً مـا هـو
ــســلــسـالت بــخــطـاب تــتــسم هــذه ا
ــبـاد نــســوي بــارز يــتــوافق مـع ا
احلــالــيــة ويـــتــنــاقض مع تـــقــالــيــد

العصور اخلاصة بها.
وتـتــسـلل احلــداثـة إلى الـتــفـاصـيل.
فـفي بـريـدجرتـون تـعـزف أوركـسـترا
احلجرة في افتتاح حفلة على سبيل
ـثـال حلن أغـنـيـة ثـانك يـو نـكـست ا
التـي أصدرتـهـا جنمـة الـبوب أريـانا

غـرانــدي عـام .2018حـتى أن كــتّـاب
سـلسل بعنصر السيناريـو طعّموا ا
مــســتــوحى من مــســلــسل غــوســيب
غـــــيــــرل الـــــذي يــــتـــــمــــحـــــور عــــلى
البـرجوازية الـعلـيا في نـيويورك إذ
أدرجـوا ضــمن الـشـخــصـيـات راويـة
غـامــضـة هي مـؤلّــفـة أصـدرت بـاسم
مستعار مـنشوراً عن أسرار اجملتمع

اخململي البريطاني وفضائحه. 
س في ولم يـتـردد فريـق شونـدا را
اعـتـمـاد قـدر كــبـيـر من الـتـنـوع عـلى
مثل إذ استعان بعدد من صعيد ا
الـــســـود رغم كـــون ذلك خـــارجــاً عن
اإلطـــــار الـــــتـــــاريـــــخي إذا لـم تـــــلغَ
الـعـبـوديـة في إنـكـلـتـرا إال في الـعـام
 ?1833بــيــنـمــا كــانت الــعـنــصــريـة
حاضرة جداً في بداية القرن التاسع
عشـر.وأوضح كـريس فان دوسن (أن
ـمثل في شونداالنـد تختـار دائماً ا
مسلسالتها عـلى نحو يعكس العالم

الذي نعيش فيه).
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شــــهـد مقر نقـابة الفـنان الـعراقي
في شــارع الــرشــيـــد  جتــمــعــاً فــنــيــاً
وجـماهـيـريـاً خالل حفل افـتـتاح ثالث
قـــــاعــــات خــــاصــــة لـــــعــــروض الــــفن
الـتــشـكــيـلي مـوزعــة عـلى اركــان مـقـر
الـنـقـابـة وكـان احلــفل بـرعـايـة رئـيس
مـجـلس الــوزراء مـصـطـفـى الـكـاظـمي

وبـحـضـور مـسـتــشـار رئـيس مـجـلس
الوزراء حس الهنداوي .

واكـد نقـيب الـفنـانـ جبـار جودي ان
(الـنـقابـة مـنذ اسـتالمـها تـسـير بـنهج
عــمـرانـي جـمــالي من ضــمــنه عــمـران
وتــأســيـس هــذه الــقــاعــات اخلــاصــة
بـالـفن الـتشـكـيلي إذ صـنـعت بطـريـقة
فـنـيـة رصـيــنـة من الـنـاحـيـة الـتـقـنـيـة

والذوق اجلمـالي وهي منـصة وفضاء
الحتضـان أعمال رواد الفن الـتشكيلي
الـعــراقي).من جـانــبه اشــار امـ سـر
ــركــزي الـــنــقــابــة وعــضـــو اجملــلس ا
لـلـنقـابـة الـفنـان فـاضل وتوت الى (ان
شارك في عدد الفنان التـشكيل ا
تـــظـــاهـــرة افـــــــتـــتـــاح قــاعـــات الـــفن
الـــتــشـــكــيــلـي في نــقـــابــة الــفـــنــانــ
العـراقيـ اكثر من 300 فنـان وفنـانة
يتميزون بعـطائهم واسمائهم الالمعة

وتاريخهم احلافل).
اضية وشهد حفل االفـتتاح اجلمـعة ا
الـذي حــضـره أمــ بـغــداد عالء مـعن
ومــســتــشــار رئــيس مــجــلس الــنـواب
شــاكــر حــامــد ونــقــيب الــصــحــفــيــ
الـــعـــراقــيـــ مـــؤيـــد الالمـي ونــقـــيب
االطباء العراقيـ عبد األمير الشمري
ورئـيس احتـاد الغـرف الـتـجاريـة عـبد
الرزاق الزهيـري  ورئيس رابطة جتار
ــديـر الــعــراق اســمــاعــيل مــنــشــد  وا
صـارف اخلـاصة الـتـنفـيـذي لرابـطـة ا
الـعـراقــيـة عـلي طـارق عــضـو مـجـلس
األمــنــاء في شـــبــكــة اإلعالم الــعــراقي
حـكــيم جـاسم شــهـد فـعــالـيـات فــنـيـة
ومــوســيــقــيــة حــيث شــاركت الــفــرقـة
وسيقية التي يتراسها الفنان جمال ا

يـة والعربـية وحصدت عارض الـعا ا
خاللهـا اجلوائـز والدروع اضـافة الى
ـــشــاركـــ من الـــفــنـــانــ اعــجـــاب ا
ـي دفـعـهـا الى ان تـبدع في كل الـعـا
لـوحـة تقـدمـهـا للـمـشاركـة في مـعرض
مـحلي وخـارجي  ومن مـدينـة كربالء
الـتــشـكــيـلي عــايـد مــيـران شـارك في
ــعـرض بــثالث لــوحـات تــمــيـزت ا
حتـمـل افـكـارا جـديـة بــاحلـداثـة 
واعـمـاال رمزيـة  وايـضا الـفـنان
سـالم الــــبـــازي شــــارك بــــعـــدة
لــــوحــــات واقـــــعــــيــــة ونــــالت
اســتـحــســان اجلـمــهــور الـذي
تــــابع بــــاهــــتـــمــــام االعــــمـــال
الــــتـــشــــكـــيـــلــــيـــة بـــرغم عـــدم
ـــكـــان جلــمـــيع اســـتــيـــعـــاب ا
االعــمـال لـكن عــبـر عن سـعـادته
ــا عــرض من اعــمــال نــحــتــيــة

وخزفية وخط وزخرفة .

ــعـزوفـات مـوســيـقـيـة عـبــد الـعـزيـز 
ية واغاني فلكلورية عراقية وقطع عا
عـلى نظـام االوركـستـرا  وشـارك فيـها
الـعـازفـات رانـيـا نشـات وشـهـد جـمال
وهــديـــر ســعــد وفــاديــة خــلــيل حــيث
شكلن فرقة مـوسيقية اجادت وابدعت

في العزف واالداء .
عرض شـاركات في ا ومن الفنـانات ا
الكبير الـتشكيليـة اسيل سعد الطائي
وشاركت بلوحة جتسد صعود الروح
راة اجلميلة التي الى عالم البرزخ وا
جتـــــمـع االنــــــســــــان بـــــســــــيــــــئــــــاته
وحسناته.كـما شاركت الفنـانة الشابة
فـاتن فـاروق بـلوحـة عن وبـاء كـورونا
واخـتــارت اجلـانب االيـجـابي وبـدايـة
احلـجــر واالصـابــات ومـا رافـقــهـا من
احـداث مـروعه اصـابت عـمـوم الـناس
والـفـنانـة فـاتن هي ابـنـة الـتـشـكـيـلـية
اجملــتــهــدة فــاطــمــة الــعــبــيــدي الــتي
ـعـرض حتـدثت عن مـشــاركـتـهــا في ا
وفي لوحـة جسـدت معانـاة العـراقي
خالل جــائـحــة كــورونــا وركــزت عـلى
اجلـانـب الـتـفـائـلي واالمل في احلـيـاة
الـذي يـعـطي روح الـتــفـاؤل لـلـمـتـلـقي
الذي يتابع اللوحـة ويقينا ان لوحات
العبيدي التي شاركت بها من قبل في
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كلنا - ونحن اكبر من عمر التلفزيون -تربينا على االعالن مثلما احفادنا
االن ; ولقـد اخـبرني صـديق ان ابـنه من زوجـته الـثانـيـة الينـام اال بـعد ان

تهدهده امه على صوت اعالن جنمة 100 مربع . 
امـا اوالد االولى; فـقــد كـبــروا وتـزوجـوا وخــلـفـوا لــكن االعالنـات صـارت
تزعـجـهم وهـو يـقاطـعـون اي بـسكـوالتـا تـظهـر اعالنـاتـهـا بشـكل مـتـكرر .
ويـغــضب مـدرس لــلـغـة الــعـربــيـة من االخــطـاء الـكــارثـيــة الـتي تــظـهـر في
االعالنـات . فـطـلـبـته اذا مـا ارادوا ان يـتـمـلـصـوا من الـدرس قـام احـدهم

فسأل االستاذ النحوي : 
استاذ كم كأس شربت اليوم ? 

فتثور ثـائرته ; ثم  يبدأ بـالشرح عن كم االستـفهاميـة مع ان الدرس اليوم
زحلـقة .. هـذه مهـزلة يجب ايـقافـها .. االعالنـات تروج لكل شي عن الم ا

اال لسالمة اللغة العربية ..
ينشـد االستـاذ حسـ النـحوى قبل ان يـفتـتح درسه عن كم االستـفهـامية
بـشيء من الــشـعــر بـعــد ان عـدل عن عــزمه طـرد الــتـلــمـيـذ الــذي أخـذعن

االعالن خطأ فادحا:
كلف بالســـــــداد فكم سعيا سعيتَ انت كفء                  وقد كنت ا

زحلقة). قال طالب (وعدتنا ان يكون الدرس عن الالم ا
ـبتدأ لـتوكيد ـفترض أنـها تدخل على ا  قال  النحـوي :  هي الم ابتداء وا
ـبـتدأ ودخـلت عـلى اجلـمـلة االسـمـيـة لـكـنـهـا حتـركت أو (تـزحـلـقت) من ا
ـؤكد آخَـر وال يجـوز أن يجـتمع تـوكيدان بـتدأ  اخلبـر; وذلك النشغـال ا

في كلمة واحدة  ألن (إنّ للتوكيد والالم للتوكيد).
القى الطباشير ثم زفر بتحسر : راحت ايام التلفزيون التربوي واال لكنت
اليوم على الشاشة  مدرسا يشار اليه بالبنان بل بجميع اصابع الكف !
اوصى االسـتاذ زوجـته اال يـحـفظ حـفـيـدها اي شـيء من االعالنـات النهم

يذبحون اللغة ..
قـهى وهو يـشرب الـشاي من حتت الـكمـامة : اتدري  قال له زمـيله  في ا
ان ام كــلــثــوم كــانت قــد غــنت في اعالن عـن صــابــون صــابــون  صــفــيـة

زغلول?... 
وزاد استاذ التربية الفنية :  الفنانة فاتن حمامة  ظهرت في عدة إعالنات
تـرويــجـيـة وكــان بـدايــتـهــا في إعالن لـصــابـون يــسـتـخــدم في األغـراض
نزل...ثم ظـهرت عـلى أغلفـة اجملالت في إعالن ألحد شـركات السـجائر ا
شاركـة محمـود ذو الفقـار إعالن لشركة كما قـامت فاتن حمـامة  حينهـا
اطـلس لــلـسـجــايـر هـيــفـاء وهــبي في إعالن مـعــكـرونــة دانـا عـلى الــقـنـاة

السوري.
  ال أدري كـأني اشـعـر في جــمـلـة اسـمـعـهــا في اعالن يـتـردد في اذني :
االمهـات قالت ونـحن صنـعناهـا ..كأن هـناك خـطأمـا ...قال مـنتـشيـا  بعد

هيل عاليا : رفع استكان الشاي ا
مــتَـى أضَعِ الــعِــمــامَـةَ  نَــا ابنُ جَــلَــا وطَــلَّــاعُ الــثَّــنَـايَــا 

تَعرِفُوني
 قال آخر : قلت ألعمامة بكسر الع صح ..

 قالت شقـراء على الشـاشة : قل الكِـمامة  –ايضا –
بكسر الكاف !
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ســلم الــفــنــان حــســ نــعــمــة
االثـنـ قـطـــــــــعـةً آثـاريةً الى
مـتـحف النـاصـرية احلـضاري
كــان قــد اشـــتــراهــا من أحــد
ـواطــنـ تـعــود الى الـعـصـر ا
الـسومري. وقال مـدير متحف
الـنــاصـريـة احلــضـاري عـامـر
عبد الرزاق (إنَّ الفنان حس
نـعمـة سلم جـرةً فخـاريةً تـعود
الى الــــعــــصــــر الــــســــومــــري
.( ـواطن اشـتراهـا من احد ا

وأشـــار الى أنَّ (الـــقــطـــعــة 
ـتـحف ادخـالــهـا الى خـزائن ا
وفـق ضــــــــــوابـط االســــــــــتـالم
والـــتـــســـلـــيـم وســـتـــرسل الى
ـــتــحـف الــعـــراقي بـــبـــغــداد ا

.( الحقاً
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{  سـيــدني-(أ ف ب)  –تـخــلّت
الـــســـلـــطـــات األســـتـــرالـــيـــة عن
خططـها السـماح آلالف العـامل
عركة في اخلطوط األمامية في ا
ضـد كـوفـيد-19. الـتـجمـع حول
ـشـاهدة األلـعاب ميـنـاء سيـدني 
الـناريـة احـتـفـاال بالـعـام اجلـديد
بـهـدف احلــد من عـدد اإلصـابـات
ـديـنة ـتـزايـد بـالـفـيـروس في ا ا
التي تضم أكـبر عدد من الـسكان
في الـبالد. وعـادة يـتـدفق مـئات
اآلالف من احملـتـفـلـ إلى أفـضل
ــواقع الـتـي يـســتـطــيــعـون من ا
خاللـهـا مشـاهـدة األلـعـاب نـارية

الـتي تـطـلـق في مـنـتـصف الـلـيل
من جـسـر مـيـنـاء سـيـدني. ورغم
أن الـسـمـاح جلـحـافل احملـتـفـل
عتادة قـد حظر هـذا العام كان ا
ـسـؤولـ خـطط لـلـسـماح لـدى ا
حلــــوالى خــــمــــســـة آالف عــــامل
ـــكـــان صــــحي بــــالـــقـــدوم إلـى ا
تعـبـيرا عن شـكـرهم علـى عمـلهم

ضد الوباء.
لــكن  اسـتــبــعـاد هــذه الـفــكـرة
االثــنـ بــســبب مــخـاوف من أن
االحـــتـــفـــاالت قـــد تـــتـــســـبب في
انــتـشـار الــعـدوى بــشـكل كــبـيـر.
وقـالت رئـيـسـة وزراء واليـة نـيـو
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{  ريـن (فـــــرنــــــســـــا)-(أ ف ب) –
تـوفي مـصـمم الـرقص عـثـمان سي
(40 عـامـاً) الذي يـعتـبر أحـد رموز
ي على ما مـشهد الهيب هوب العا
أعــلـــنت األحــد مــؤســســة الــرقص
الـــفـــرنـــســـيــــة الـــتي كـــان يـــعـــمل
ـركز الـوطني لـصـاحلهـا.  وأعلن ا
لــــــتـــــصــــــمــــــيم الــــــرقص فـي رين
وبـريتـاني في بيان أن عـثمان سي
شارك منذ العام الذي كان مديره ا
2019 تــــوفـي لــــيل الـــــســــبت إلى
األحـد.  وقـالت رئـيـسـة بـلـديـة رين
نـاتالي أبيريـه إن عثمان سي (كان
شـخـصيـة مشـهـورة وأساسـية في
مـــشـــهــد الـــهـــيب هـــوب الــدولي).
وذكّـــــرت بـــــأنه انـــــضـمّ حتت اسم
ـستـعـار إلى مـجـمـوعة بـابـسـون ا
(وانــتــد بــاسي)  فـي تــســعــيــنـات
الــقــرن الــعــشـريـن وفـاز في 2001
بـ(مـــنــازلـــة الــســـنــة). وامـــتــدحت
الـــســـبّـــاق الـــذي  جنح فـي فــرض
ثـــقـــافـــة الـــهـــيب هـــوب وانـــتــزاع

االعتراف بثقافة الهيب هوب.
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{ مدريد- (أ ف ب) - لم أقرر أي
شيء  :بـقـي الـنـجم االرجـنـتـيـني
لـيـونــيل مـيـسي مـتــحـفـظـا حـول
مــسـتــقـبــله مع نـاديه بــرشـلــونـة
االســبـاني لـكـرة الـقـدم قـبل أيـام
مـن فــــتـــــــح بــــاب االنــــتــــقـــاالت
الـشتـويـة االوّل بعـد فـشله بـترك
الـــفــريق الـــكــاتــالــونـي الــصــيف
ـاضي لـبـنـود جــدلـيـة مـرتـبـطـة ا

بعقده.
أفضل العب في العام ست مرات
حتـدّث عن مـسـتـقـبـله في مـقـابـلة
دامـت أكـثـر من سـاعــة عـرضـتـهـا
قـنــاة (ال سـيــكـسـتــا) اإلسـبــانـيـة
االحــد و تــســجـــيــلــهـــا مــطــلع
الشـهر اجلـاري ال أعرف بـعد. أنا
مــركّـز وال أعـرف كـيف ســيـنـتـهي

وسم. ا
ويــنـتــهي عــقــد (الـبــعــوضـة) مع
بـــــــــــرشــــــــــــــلـــــــــــونـــــــــــة فـي 30
حزيران/يـونيو 2021 ما يجعله
حـرا لـلـتـفـاوض مع أنـديـة أخـرى
بــــــــدءا مـن األول مـن كــــــــانــــــــون
الثاني/ينايـر بحال اراد الرحيل

قبل. الصيف ا
واكـــتـــفـى مـــيـــسـي بـــالـــقـــول ان
ـر) في فـتـرة صـعـبـة (الـنـادي (

لكن أنا متحمس).
عرف “بـلـوغـرانا ”بـدايـة صـعـبة
وسم إذ يحتل في الدوري هذا ا
ــركـز اخلـامس في الـلـيـغـا بـعـد ا
15 مرحلـة على انطالقـها بفارق
8 نــقــاط عـن أتــلــتـــيــكـــو مــدريــد

تصدر. ا
كــــرّر صـــانع الـــلــــعب والـــهـــداف
الـقاتل (الـنادي في مـرحلـة سيـئة
جـــدا ومن الــصـــعب إعــادته إلى

مستوياته السابقة).
وتــابـع الالعب الــبــالغ 33 عــامــا
والـقــادم قــبل عـشــرين ســنـة الى
ــديـنــة االسـبــانــيـة (بــرشـلــونـة ا
حـيـاتي) مـقرا انـه تعـلم كل شيء
في صفـوفه ويرتـبط  بعالقة حب

مع النادي.
وعبّـر ميسي عن رغـبته بـالرحيل
ـــــاضي ـــــوسم ا في نـــــهـــــايــــة ا
ــضـــطــرب بـــســبـب تــداعـــيــات ا
ـسـتـجـد لـكن فــيـروس كـورونـا ا
ادارته اسـتـغـلت بـنـودا في عـقده

نعه من الرحيل دون تسديد بند
جزائي خيالي.

وفـيـمــا بـقي مـيــسي في صـفـوف
الـنــادي اضـطـر رئـيـسه جـوزيب
مــاريـــا بــارتـــومــيـــو الى تـــقــد
اســــــتــــــقــــــالـــــــته فـي تــــــشــــــرين
اضي اثر سلسلة االول/اكتوبر ا
من الفضائح والنكسات االدارية.

حلظة التغيير
اســـتــعــاد مــيــسـي ذكــريــات تــلك
رحـلة شـارحا انه عـانى كـثيرا ا
وكـــانت جتـــربــته مـــرة الـــصــيف
ـاضـي عـلى الـصـعـيـدين الـفـني ا

واالداري في صراعه مع ناديه.
وكـان ميـسي قـد وجّه رسـالة الى
نـاديه بــشـكل رســمي مـعــبّـرا عن
رغبته بالـرحيل (أردت القول اني
اريــــد حـــقــــا الــــرحــــيل). وتــــابع
(شـعـرت بــانـهـا حلـظـة الــتـغـيـيـر

تقارير إعالمـية اشارت الى رغبة
مــيـسي بــاالنــضـمــام مــجـددا مع
مــدربه الــسـابـق بـيب غــوارديـوال
في نــادي مـــانــشـــســـتــر ســـيــتي
ملوك إماراتـيا فيما االنكليـزي ا
اشــار بــعـــضــهـــا الى امــكـــانــيــة
الـتـقـائه مـجددا بـنـيـمـار في سان

ملوك قطريا. جرمان ا
واحرز مـيسي لـقب الدوري ثالث
مـــــرات ودوري ابــــطــــال اوروبــــا
مــرتــ في اربــعــة مــواسم حتت

اشراف غوارديوال.
ــدربـه الـســابق واشــاد كــثــيـرا 
يزا. يـجعلك ـلك شيئـا  “بيب 
تــرى األمــور مـن مــنــظــار واحــد
ـبـاريات دفـاعـيا كـيف يـحضّـر ا
كيف يهاجم… يخبرك تماما كيف
ـبــاراة كـيف يــتـعـ سـتــجـري ا

عليك ان تهاجم كي تفوز.

جلب العبـ الن ذلك يحتاج إلى
مال غير متوافر.”

وحـول إمـكـانيـة لـعـبه مـجددا مع
الــبــرازيـلـي نــيـمــار جنم بــاريس
ســـان جــرمـــان الــفــرنـــسي الــذي
تـمـنى ذلك في االسـابـيع الـقـلـيـلة
اضية اكتفى ميسي بالقول ان ا
جــلب نــيـــمــار ســيــكـــلّف كــثــيــرا
ــســتــحـيل ان مــضـيــفــا انه من ا
يــنــتــقل لــلــعب مـع الــغــر ريـال

مدريد.
ــقـــابـل اكــد مـــيـــسي عـــلى فـي ا
عالقــته “الـــطــيـــبــة ”مع زمـــيــله
هاجم الدولي الفرنسي انطوان ا
غريـزمان مكـذبا الشـائعات حول
ــا قــيل خالفــهـــمــا لم أقم أبـــدا 
عــني كــمــا اصــر عـلـى حـمــاسه”
ــــدرب لـــــلـــــعب حتـت اشـــــراف ا
الهـولندي رونـالد كـومان. وكانت

مــتــحــدثـا عـن قــرار صـعـب جـدا
النـني ال اعـتـقـد ان هــنـاك مـديـنـة

افضل للعيش فيها).
وأوضح انـه عــــدل عن الــــرحــــيل
واجهـة برشـلونة لعـدم رغبـته  
أمـام القـضاء حـتى لـو أن العـديد
مـن احملــــــامـــــ قــــــالــــــوا لـه انه
ــواجــهــة. ســيــخــرج فــائــزا من ا
وأكد صـاحب االجنازات اخلـارقة
مع بــرشـلـونـة “قـال لـي الـرئـيس
انـذاك انه ال يـريـد رحـيـلي وتـرك
الــشـائــعـات تــنـتــشــر في وسـائل

اإلعالم الظهار سوء نيتي.”
وكشف ميـسي انه لن يصوّت في
انـــتـــخــــابـــات نــــهـــايــــة كـــانـــون
الثاني/ينايـر على منصب رئيس
الـنادي بـرغم امـتالكه هذا احلق
. بـصـفـته من االعـضـاء الـنـاخـب
لــكــنه اعــتــبــر انه “من الــصــعب
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ساوث ويلز وعاصمتها سيدني
غالديس بـريجـيـكلـيان “تخـليـنا
عن خـطــطـنـا الـسـمــاح لـعـامـلـ
ــــشـــاهـــدة عـــرض صـــحـــيـــ 
األلـعـاب الـنـاريـة لـذلك سـيصـبح
ذلك مــحــظــرا. وســتــكــون هــنـاك
حـاجـة أيـضــا إلى االسـتـحـصـال
على تـصـاريح لدخـول أجزاء من
ـــديـــنـــة فـــيـــمـــا ســـتـــقـــتـــصــر ا
االحــتــفــاالت عــلى الــتــجــمــعـات
اخلــاضـعــة لــلـرقــابـة والــتـبــاعـد
االجـــتــــمـــاعي والــــتـــجــــمـــعـــات

نازل. الصغيرة في ا
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الـنجـاح كلـمة حـلوة لـذيذة يـتسـابق النـاس على الـفوز بـها وااللـتفـاف حولهـا. فكل
واحد منـا يريد أن يكون إنساناً ناجحاً في حـياته ونحن نتعلم ونقضي العديد من
سنـوات عمرنـا في الدرس والـتحصـيل من أجل حتقيـق هذه األمنـية. ولكن الـنجاح
رء في كل في الدراسـة شيء والنجاح في احليـاة العملية شيء آخـر. فقد ينجح ا
مـراحل حـيـاته الـدراسـيـة حـتى إذا مـا دخل مـعـتـرك احلـيـاة الـعـمـلـية وجـدنـاه لم
ـا لم يـحقق مـنه شيـئاً يـحقـق من النـجاح الـذي يصـبـو إليه إلّـا القـدر الـيسـير ور

على اإلطالق! واحلياة من حولنا مليئة بأمثال هؤالء..
الـرجـل الـذي يـقـول: „ال إنّـني لـم أخـلق لـهــذه الـوظـيــفـة! بــعـد أن يـكــون قـد قـضى
سنـوات طويلـة من عمره يـؤدي عمله هـذا الذي لم يخـلق له! أو الشاب الـذي تخرّج
لتـوه في اجلامعة وراح يبحث عن عمـل حتى إذا وجد وظيفة خالـية سارع بالتقدم
إلـيـها فـإذا به يـكـتـشف بعـد أن يـلـتـحق بهـا أنَّ طـبـيـعة عـمـله اجلـديـد ال تتالءم مع
رأة الـتي تزوجت ثم اكتـشفت بعـد أشهر قلـيلة من الزواج ميـوله واجتاهاته. أو ا
مدى اخلـطأ الكبيـر الذي ارتكبـته هي في حق نفسـها أو ارتكبه والـداها في حقها

باختيارها لهذا الرجل الذي أصبح زوجاً لها!!
ـدرسـة الـكـبرى ـاذا تـعثـرت أقـدامـهم وهم يـلـجـون أبواب ا ـاذا فـشل كل هـؤالء? 

مدرسة احلياة?
رسـون النـجاح بـعصـفور لـقد شـبّه الـكاتب األمـيركي الـفيـلسـوف الكـبيـر رالف ا
صغيـر ال يقوى على الطير وقد استقر في عشّه فوق جذع شجرة عالية يحيط بها
سور كبـير من كل اجتاه. أمّـا نحن فقـد وقفنـا كلنا خـارج هذا السـور. اننا جـميعاً

نريد العصفور ولكن كيف السبيل في الوصول إليه?.
البعـض يقف وراء السـور وينـتظر خـروج العـصفور الـصغـير من عشّه لـيطـير إليه
ويقع بـ يديه ولكن العـصفور ال يـقوى على الطـير وقد يطـول به االنتظار ثم من
ـنـتـظـرين. أمـا الـبـعض اآلخر فـلم يـقف ولم يـدري فـقـد يـقع بـ يدي غـيـره من ا
ا راح يـطوف حول هذه األسوار الـعالية وراح يـفكر في أسرع وأفضل ينـتظر وإ
وســيـلـة يـتـسـلّق بــهـا الـسـور لـكي يـصـل إلى الـعـصـفـور قـبـل أن تـسـبـقه إلـيه يـد
أخرى!. وهـذا هو الفرق بـ الرجل الفاشل والـرجل الناجح. األول يقـف متفرجًا
وكأنه يـريد من النجاح أن يسعى إلـيه سعياً والثاني يفـكر ويبحث ويسعى ويبذل

لك من جهد لتحقيق النجاح الذي ينشده ويصبو إليه. في سبيل ذلك كل ما 
إنَّ فرص الـنجاح متاحة لكل واحد منا إذا مـا عَرف كيف يكتشف نفسه والبحث
شكلة كما يـتصور البعض منا ولو أنـنا استطعنا أن نخصص عن النفـس ليس 
من وقتـنا بضع سـاعات يومـياً نخلـو فيهـا إلى أنفسـنا عمـا في داخل رؤوسنا من
جهود بسيط أن نضع أقدامنا على بداية الطريق الذي يوصلنا أفكار السـتطعنا 
إلى مـا نـتطـلع إلـيه من جنـاح في حـيـاتنـا. وكـتـبت جـ أوس الـكـاتـبـة االنكـلـيـزية
الشهيرة تصف أجمل امرأة التقت بها في حياتها قالت: كانت امرأة في التسع
تلئة باحلياة وجلست كريس تروي لي قصتها قالت: (كنتُ في من عمـرها قوية 
السـادسة عـشرة من عـمري عـنـدما تـقدّم شـاب وسيم إلى والـدي يطـلب يدي ولم
تـنـقض سـوى أشهـر مـعـدودة حتى كـنـا نـحتـفل بـزواجـنا.. وفـي اليـوم الـتـالي كنت
أركب البـحر بجوار زوجي فقـد كان يعمل قـبطاناً وطالت بـنا الرحلـة حتى استقر
قام أخيراً في إحدى اجلزر النائيـة في احمليط الهادي. وهناك علمت أنّني لن بنـا ا
أعـود الـى بلـدي أبـداً ولـن يـقدر لـي أن أرى والـدي وأخـوتي مـرةً أخـرى. لـقـد قرر
زوجي أن يـتـرك البـحـر ويشـتـري أرضاً يـزرعـها وبـيـتاً صـغـيراً نـعـيش فيه وسط
زرعـة.. واستـبدّ بي يـأس قاتل وأنا أرى نـفسي وحـدي وسط هذه اجلـزيرة التي ا
ال أعرفُ عـنهـا شـيئـاً حتى لـغـة أهلـهـا ورحت ألعن الـيـوم الذي رضي فـيه والداي
بهـذا الرجل زوجـاً لي. وانطـويت على نفـسي أغلـقت باب بـيتي ولم أبـرحه أسابيع
طـويـلة.. ولـكـنني سـرعـان ما بـدأت أملّ حـياة الـوحـدة هذه الـتي اخـترتـها لـنـفسي
ففـتحت الـنوافذ واألبـواب وخرجت والـتقـيت بالنـاس وبدأت أتـعلم لـغتهم وزرعت
األرض وحصـدتهـا ولم تكـد تمـضي بضع سـنوات حـتى بدأنـا جنني ثـمار تـعبـنا
وجنح زوجي في حــيـاته اجلـديـدة وأجنـبت له سـتــة أوالد. وتـعـلـمت أشـيـاء كـثـيـرة
أخــرى. تـعــلـمت كــيف أطـلق الــنـار وأصــيب الـذئــاب اجلـائــعـة الــتي كـانت تــهـاجم
حيـواناتنا وتعـلمت الطهـي فكنت أعد طعـام الغذاء لزوجي وأطـفالي وثالث عامالً

زرعة). وتمضي الكاتبة الكبيرة في رواية قصتها فتقول: يشتعلون معه في ا
وسـألت كريس: „أال تنـوين العودة إلى بالدك. إلى انـكلترا. فـقالت وابتسـامة حلوة
تـمأل وجهها: تعالي معي  .وقادتـني إلى بيت كبير يعيش فيه ستة رجال أشدّاء مع
زوجــاتـهم وأبــنــائــهم الــعـشــرين.. فــقــالت وهي تــشــيـر إلــيــهم: (هــؤالء هم أبــنـائي
وأحـفـادي!). ونـظـرت إلى األحــفـاد فـوجـدتـهم قـد جـاوزا سن الـشـبـاب وقـد تـزوج

غالبيتهم من أهل اجلزيرة وبقي البعض منهم بال زواج!.
قـالت كـريس: (هـؤالء هم أهـلي.. وهـذا هو بـيـتي وتـلك هي أرضـي ووطنـي). كانت
كـريس امـرأة لم تـنل من الـتـعـلـيم إلّـا الـنـذر الـيـسـيـر ولـكـنـها اسـتـطـاعت أن تـعـلّم
نـفسـهـا بـنـفسـهـا يـدفـعهـا في ذلك حـبـهـا لـزوجهـا وأوالدهـا الـذين كـانت لـهم أّماً
ومعلـمة ومربيـة! لقد كانت امرأة عـظيمة!. إنّ من أهم مـقومات النجـاح أال يستسلم
رء لـلـيأس أبـداً. وتـمكن ولـيـام هيـرشـكيل 1871- 1992الـذي لقـب بأبي الـفلك ا
احلديث وأول من صـنع أول وأعظم تـلـسكـوب عرفه الـعالم وقـام بتـنظـيف وتلـميع
رايا والـعدسـات الدقـيقـة. ولكـنه كان يجـد متـعة في هـذا العـمل البـسيط! وعـندما ا
ـقرّب وقف في ـنـظار ا بدأ مـحاوالته الـتي اسـتغـرقت شهـوراً طـويلـة إلنتـاج هذا ا
النهـاية يحصيها فوجد أنه قام بأكثر من مائتي محاولة فاشلة قبل أن يحقق هذا
الـنصـر الكـبيـر. وعنـدما شـرع مـؤلف فرنـسا الـشهـير جـوستـاف فلـوبيـر في كتـابة
قصته اخلالدة „مدام بوفاري لم يكن يتصور أنه سيقضي عشر سنوات كاملة من

عمره قبل أن تخرج هذه القصة إلى النور!.
هم أن يـجيء هذا ـهم متى يـجيء النـجاح ولـكن ا فلـيس ا
الـنـجـاح ويـتــحـقق ولـيس هـنـاك حـدود لـهـذا الـنـجـاح إذا
رء قدرته واستخدم هذه القدرة ولم يدع لليأس اكتـشف ا

طريقاً يتسلل منه إلى قلبه.
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{ فــــرانــــكــــفـــورت- (أ ف ب)  –رسم
ـاني شـاب حـقـنـة عـمالقـة في طـيـار أ
الــســمــاء عـــلى مــســار جـــوي بــلــغت
مـســــــــافـته نـحو 300 كـيـلـومـتر في
بـادن فـورتـمـبـيـرغ  قـبيـل بـدء حـمـلة
الــتــلــقــيـح األوروبــيــة ضــد جــائــحــة

كوفيد-19. 
وبـرمج الـطيـار الـهاوي سـامي كـرامر
ــسـار الــذي ســيــســلـكه ) ا ( 20عــامــاً
نـقـطـة تلـو األخـرى بـاستـخـدام جـهاز
“جي بي إس ”قــبل تـــنــفــيــذ رحــلــته
يالد في طائرة األربعاء عشيـة عيد ا
ذات مقـعدين من مطـار فريدريـشهافن
قــرب بـحــيــرة كـونــسـتــانس (جــنـوب

انيا).  أ

ـستـهدفة بـها كـبار السن االساسـية ا
الـذين تــتـجـاوز أعــمـارهم الـثــمـانـ

ستشفيات.  والعاملون في ا
ــانـيــا قـبل ـقــرر أن تــعـطي أ ومـــن ا
نــهــــــــــــايــة الــســــنــة احلــالــيــة 1,3
مــلــيـون جــرعــة من الــلــقــاح عـلى أن
يــرتــفع إجــمــالي اجلــرعــات بــحــلـول
آذار/مـــــارس إلـى مـــــا بـــــ 11 و13

مليون جرعة. 
ــان ــئــة من األ وأبـــدى نــحــو 65 بـــا
اسـتـعــدادهم لـتـلـقّـي الـلـقـاح فـوراً أو
بــعـــد مــدة يــراقــبــون خاللــهــا اآلثــار
اجلـانـبـيـة لـدى مـرضى آخـريـن وفـقاً
الســتـطالع أجــراه مــعـهــد (يــوغـوف)

لوكالة (دي بي إيه).

واتـبعت الـطائـرة خالل رحلـتهـا التي
اســتـغـرقت نــحـو سـاعـة و40 دقـيـقـة
ــســار احملـــدد عــلى لــوحــة أجــهــزة ا
الـقـــــــيـاس والـذي يــبـلغ طــوله نـحـو
280 كــيــلـومــتــراً وهـو يــظــهــر عـلى
موقع (فاليت رادار) على شـكل حقنة.

وفي اتـصــال مع وكـالـة فـرانس بـرس
قـــال ســامـي كــرامـــر وهــو طـــالب في
الــهـــنــدســة االقــتــصــاديــة “أردت أن
ـواطنـ مادة للـتفـكير تـتعلق أمنح ا
بــالــيــوم الـذي ســيــكـون فــيه الــلــقـاح

متاحاً .”
ـانــيـا رسـمـيــاً األحـد حـمـلـة وبـدأت أ
الــتـلــقــيح ضـد كــوفــيـد-19 والـفــئـة
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انـــــشـــــغــــلـت وســــائـل الــــتـــــواصل
االجتماعي في مصر بخبر استقدام
3 زرافـــات جــــديــــدة إلى حــــديــــقـــة
احليـوان في اجليزة لالنـضمام إلى
(سُـــنـــسُن) الـــزرافــة الـــوحـــيــدة في

احلديقة.
وصـفـقـة استـقـدام الـزرافـات الثالث
تـمت بـاالتــفـاق مع حـديــقـة حـيـوان
جـــوهــانــســـبــرج بـــارك في جــنــوب
إفــريــقــيــا عــمال بــنــظــام الــتــبــادل
ـعـتـمـد دولـيًـا لـتـنضم التـجـــاري ا
إلـى الـــــــــــــزرافــــة الــــوحـــيــــدة في
حـديــقــة احلـيــوان في اجلــيـزة في

مقابل حيوانات برية أخرى.
ووصــلـت الــزرافـــات اجلـــديــدة إلى
مـــطــــــــــــــــار الـــقــاهــرة عـــلى مــ
طــائــرة شــحن خــاصــة من جــنــوب

إفريقيا.
وتـعيـــــــــــــش سُـنسُن وحـيدة مـنذ
3 أعـــــوام وكــــانــــــت تــــعـــــاني من
احلـــزن واالكـــتـــئـــاب جـــراء نـــفــوق
مــولـودهــا عـزيــز في أواخـر 2016
حــــســــب إدارة حـــديــــقـــة حـــيـــوان

اجليزة
.وخــبـر وصـول الــزرافـات اجلـديـدة
القـى تــفــاعال كـــبــيــرا عـــبــر مــواقع

التواصل االجتماعي في مصر.
وعبر كثيرون عـن فرحهم باالهتمام
التي حظـيت به سنسن واجتـماعها
أخـيـرا بـعـدد من الـزرافـات لـتـنـتهي

وحدتها.
وســــــادت الـطـرافة عـلى عـدد كـبـير
من الـتـعـليـقـات منـهـا تمـكن سـنسن
أخــيــرا من الــــــــــــزواج في حـ ال
يــــزال الـــكــــثـــيــــر من الـــــــــشـــبـــاب
والـشــابـات يــبـحــثـون عن نــصـفـهم
اآلخـر.كـمـا لم تـخل التـعـلـيـقات (من
الــــرافـــضــــ لــــزواج سُــــنــــسُن من

أجنبي)..
وعـلق ســيـد رمــضـان ســاخـرا: (في
مـوجـة ثـانـيـة من كـورونـا وداخـلـ
عــلى  1000حـــالــة في الــيــوم بس

سُنسُن جالها عريس).
ـعـتـرضـة وردا عـلــى الـتـعـلـيـقـات ا
ـاليـــــ الســـــتـــــقـــــدام عـــــلـى دفع ا
الـــــــزرافـــــــــــــات أشـــــــارت بـــــــعض
الـتـعـلـيـقـات إلى أن (مـصـر لم تـدفع
أي مـــبــلــــــغ مــقـــابل أي زرافـــة بل
جرى مـقايـضتهم بـحيـوانات أخرى
ـصــريـة الــكـثــيـر تــمـلك احلــديـقــة ا

منها).
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{ بــامــبـور ( (أ ف ب)  –يـعــمل
محـمد رمضـان راتهـر جاهدا في
حـــــقــــــله فـي اجلـــــزء اخلــــــاضع
لـلـسـيـادة الـهـنـديـة من كـشـمـيـر
لـكن احملــاصـيل قـلــيـلـة ويـراوده
حـن إلى مـاض مـا قـبل التـغـيّر
ــنـاخي عــنـدمــا كــانت أراضـيه ا
تـغدق عـلـيه (الـذهب األحـمر) أي
الزعفران.  كانت زراعة الزعفران
مـــــصــــــدر رزق آلالف األســـــر في
مــنـــطــقـــة بــامـــبــور في جـــنــوب
ســريـنـاغــار الـتي تــكـتــسي حـلّـة
بـنــفـسـجـيــة الـلـون خالل مـوسم

اإلزهار في نهاية اخلريف. 
لم يتـخطّ محـصول راتـهر نصف
ـاضي وهـو كـيــلـوغـرام الـعــام ا
بالـكـاد يصل إلى 30 غرامـا هذه
الـــســنـــة. وقــبل 12 عــامـــا كــان
ـــزروعــات قـــرابــة هـــكـــتــار من ا
يعطي كيلوغرام من الزعفران.

ويــخـبــر مــزارع الـزعــفـران عــبـد
األحد مير عنـدما كنت طفال كان
حــصــاد الــزعــفــران في حــقــلــنــا
مـتدّ عـلى قرابـة هكـتار يـتطلّب ا

80 رجال طوال أسبوع.
ويـســتـخـرج اجلـزء الــعـلـوي من
الــزهــرة بــدقّـــة كــبــيـــرة بــالــيــد.
ويــتـــطــلّب األمـــر نــحــو 16 ألف
زهـرة لـلحـصـول عـلى كـيـلـوغرام
واحد من الـزعـفران يـبـاع بسـعر
 1350دوالرا فـي الـــــــــــســــــــــوق
احملــلــيـة. ويــقــرّ مـيــر إن حــقـول
الـزعـفـران وهـو صـنف الـتـوابل
األغـــلى ثـــمـــنــا فـي الــعـــالم هي

ثابة مناجم ذهب). )
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ـزارع جالل الدين واني ويقول ا
إن (عدم انـتظـام تسـاقط األمطار
خالل الـسنـوات الـعشـر األخـيرة
أحلق أضـرارا بـاحملـاصـيل. وقـد

اعـــتــدنــا الــذهـــاب إلى احلــقــول
حــــامــــلـــــ سالالً كــــبـــــيــــرة من
الصـفـصاف. أمـا الـيوم فـيـحمل
ـزارعـون أكـيــاسـا بالسـتـيـكـيـة ا

شنيعة).
وبـحـسب اخلـبـراء يـؤدّي تـغـيّـر
ــنـــاخ إلى ذوبــان اجلـــلــيــد في ا
الهـماليا مـا يؤثّـر على مـنسوب
ـيــاه الــتي تــصبّ في مــجــاري ا
ـنطـقـة. وكشـفت دراسـة نـشرت ا
فـي تــمـــوز/يــولـــيـــو في مــجـــلّــة
ت تـشـيـنـدج) عن احـتـمـال (كال
ــنـــطــقــة ارتـــفــاع احلـــرارة في ا
ـــعــدّل ســـبع درجـــات مــئـــويــة
بــحـــلــول 2100 وفـــقــا لـــبــعض
سـينـاريـوهـات انبـعـاثـات غازات
الـدفـيـئــة.  ويـتـحـوّل الـكـثـيـر من
مـــزارعي الـــزعــفـــران إلى زراعــة
الـتـفّـاح األقلّ اسـتـهالكـا لـلـمـيـاه
بكـثـير.  وبـحـسب مؤرّخـ كان

الـزعفـران يـزرع في كـشمـيـر مـنذ
ــيالد. وهــو من 500 عــام قــبل ا
ـكـوّنـات الـواسـعـة االسـتـخـدام ا
في الـوصــفـات الـتـقـلــيـديـة مـثل
خــلــطـة الــشـاي الــتــقـلــيــديـة في
كـشــمـيـر الــتي تـقـدّم لــلـمـدعـوين
ـكـوّنـة من ـنـاسـبـات وا وخالل ا
شــاي أخـــضــر وقــرفــة وحــبــوب

الهال ولوز مقشّر. 
ويـسـتخـدم الـزعـفـران في أنـحاء
الــــعـــــالم أجـــــمـع في مـــــجــــاالت
مـتعـدّدة من األطـباق الـتـقلـيـدية
إلى مــســتــحــضــرات الــتــجـمــيل
ـنــتـجـات الـطــبـيـة فـضال عن وا
اسـتـعــمـاله في بـعض الــتـقـالـيـد
الـــهـــنـــدوســــيـــة. وتـــزرع زهـــرة
الـــــزعـــــفـــــران في إيـــــران الـــــتي
ـئــة من تــســتــحـوذ عــلى 90 بــا
ي بـاإلضـافـة إلى اإلنـتـاج الـعــا

إسبانيا واليونان. 

غــيـــر أن زعــفــران كــشــمــيــر هــو
األعــلى جـــودة نــظــرا الحــتــوائه
على نـسبـة كبـيرة من الـكروس
الـتي تــعـطـيه صـبــغـته احلـمـراء

وطعمه الفريد. 
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ناخي والنزاع وفي ظلّ التغيّر ا
نـطـقـة الـتي تـطالب الـدائر فـي ا
بــاكــسـتــان بــالـســيــادة عـلــيــهـا
تراجع إنـتاج الذهـب األحمر إلى
الـنـصف من 2,8 كـيــلـوغـرام في
الــهــكــتــار ســنــة 1998 إلى 1,4
كـــيـــلـــوغـــرام ســـنـــة 2018 وفق
الـبـيـانـات الـرسـمـيـة.  وأصـدرت
احلــكـومــة هــذه الـســنـة شــهـادة
ـكـافـحـة الــتـقـلـيـد.  وفي مـنــشـأ 
مـســعى إلى احلــدّ من تـداعــيـات
ــــنـــاخي وتـــعـــزيـــز الـــتـــغـــيّـــر ا
احملــاصـيـل أطـلــقت الــسـلــطـات
ســنـة 2010 مــهــمّــة الــزعــفــران

ــيـزانـيــة قـدرهـا 54 الـوطــنـيـة 
مـــلــيــون دوالر بــغـــيــة اعــتــمــاد
ـمـارسـات تـقـنـيـات حـديـثـة في ا
الزراعـية. وتـكشف الـسلـطات أن
بادرة سمحت باستصالح هذه ا
1480 هــــــكـــــتـــــارا مـن األراضي

اخملصصة لزراعة الزعفران. 
ــــزارعــــ ال غـــــيــــر أن بــــعض ا
يـنظـرون بـعـ الـرضى إلى هذه
ــتــطــوّرة مــفــضّــلــ احلــلــول ا
ة االسـتـعـانـة بـاألسـالـيب الـقـد
التي أثبـتت فاعـليّتـها كتـجفيف
احملاصـيل في الشـمس واللـجوء
ـتـاجـرة احملـلـيـة. إلى شـبـكــات ا
ويـــعــــتـــقـــد وانـي كـــغــــيـــره من
ـــــزارعــــــ أن الــــــعــــــودة إلى ا
األساليـب التقـليديـة ستـعيد إلى
زراعة الـزعفـران رونقـها. ويـقول
واني (ال تـــزال أمــامـــنــا فـــرصــة

ضئيلة للنهوض).

{  طــــــوكــــــيـــــو-(أ ف ب)  –جنـح
ـن ساليـر الــفــيــلم الــتــحـريــكي د
) في حتطيم الرقم (قـاتل الشياط
الــقـيـاسي لإليــرادات في الـيـابـان
عــلى مــا أعـلن مــنـتــجـوه اإلثــنـ

مــــنـــتــــزعـــا الـــصــــدارة من فــــيـــلم
ســــبــــيـــــريــــتــــد أواي من انــــتــــاج
استوديوهات غيبلي  .وحقق فيلم
ستند إلى قصة ون سالير)  ا (د
ـصوّرة التي حتمل االسم ـانغا ا ا
نـــــفــــسه إيـــــرادات بــــلــــغت 32,5
مــلـيـارين (257 مــلـيـون يـورو) في
دور الــســيــنــمــا الــيــابــانــيــة مــنـذ
انـطالق عـروضه فـيـهـا في تـشرين
األول/أكـتوبر الفـائت إذ استقطب

أكثر من 24 مليون مشاهد. 
أمـا (سـبـيـريـتـد أواي) الـذي تـولى
إخــراجـه هــايــاو مــيــازاكي الــعــام
2001 فــــبـــلـغ إجـــمـــالـي إيـــراداته
31,7 مـــلـــيـــار ين (252 مـــلـــيـــون
يـــورو).  وتــولـت اســتـــوديــوهــات
(أنــيــبــلــيـكـس) الـتــابــعــة لــشــركـة
(سـوني) اليابـانية العـمالقة إنتاج
ـن ساليـر) الــذي يــروي قــصـة (د
تـاجنيرو وهو فتى مراهق يعيش
في الــيـابــان خالل حـقــبـة تــايـشـو
(1912-1926) أصـــــبح صــــيــــاداً
لــلـشــيـاطــ بـعــدمـا ارتـكــبت هـذه
ــتــعــطــشــة لــلــدمـاء اخملــلــوقــات ا

مجزرة في حق عائلته.
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