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شـدد رئـيس اجلـمـهـوريـة برهم
صـــالح والـــعــاهـل الــســـعــودي
على سـلـمـان بن عـبـد الـعـزيـز  
الــــتـــــعــــاضــــد في مــــواجــــهــــة
ـشـتـركة  والـعمل الـتـحـديات ا
عــلى ارسـاء االمن واالســتـقـرار
ـنـطـقـة. وقـال بـيـان تـلـقته في ا
(الــــــزمــــــان) امـس ان (صــــــالح
والعاهل السعودي تبادال خالل
التهاني بحلول اتصال هاتفي 
ولى أن شهر رمضان  داع ا
ـــنــاســـبـــة عــلى يــعـــيـــد هــذه ا
الـشـعـبـ والـبلـدين الـشـقـيـق
بــاخلـــيــر واألمن واالســـتــقــرار
والــــــتـــــقـــــدم) الفـــــتــــــا الى ان
(اجلانبـ استعـرضا العالقات
الـثـنـائـيـة ب الـبـلـدين وتـأكـيد
تـعزيـزهـا في مخـتـلف اجملاالت
ـا يـخدم مـصـالح الشـعـب و

ودعم إرسـاء األمن والسالم في
ـــنــــطـــقـــة والـــتــــعـــاضـــد في ا
مـواجـهـة الـتـحديـات اخملـتـلـفة
كما تطرق االتصال الى الزيارة
الـنـاجـحة الـتي قـام بـهـا رئيس
مــــجـــلس الـــوزراء مــــصـــطـــفى
الـــــكـــــاظـــــمـي إلى الـــــريـــــاض
وأهـمـيـتـهــا في تـعـزيـز أواصـر
ـشتركة بـ البلدين العالقات ا
). عـلى صعيـد متصل الشـقيق
 اكـــد رئــيـس حــكـــومــة اقـــلــيم
كـردسـتـان مـسـرور الـبـارزاني 
ان لـــلـــعـــراق قــواسـم واهــداف
مــشـتــركـة مع اجملـتــمع الـدولي
وهـــــمــــا حـــــفظ االســـــتــــقــــرار
ومــــــواصـــــلـــــة احلــــــرب عـــــلى
مـــرحــــبـــا عـــصــــابـــات داعش 
بــــاالدانـــة الـــدولــــيـــة ودعـــوات

اســــتـــنــــكــــار االعـــتــــداء الـــذي
تـــــــعــــــرضـت له اربـــــــيل قـــــــبل
.وكـتب رئـيس الـبارزاني يـوم
فـي تـويــتــر امس (أرحب بــهـذه
اإلدانة الـواضحة بـاإلجماع من
أصـــدقــــاء وشــــركـــاء الــــعـــراق
واالقـليم لـالعتـداء عـلى أربيل)
مؤكـدا (لدينـا هدف مشـترك هو
االســــتــــقــــرار واألمن جلــــمــــيع
والـنـصـر في احلرب الـشـعـوب 
عـــــلى داعش) مــــشـــــددا عــــلى
(الـتــزام حـكــومـتـه بـالــعـمل مع
ـــة اإلرهــاب االصـــدقـــاء لـــهـــز
بـجــمـيع أشـكـاله ونـتـطـلع إلى
اسـتــشـارة دولــيـة بــشـان طـرق
تــعـزيــز هـذه اجلــهـود). وأكـدت
ـتـحـدة وبـريـطـانـيـا الـواليـات ا
ــانــيــا وإيـطــالــيـا وفــرنــسـا وأ
إدانـــتــهـــا بـــأشـــد الـــعـــبــارات
الهجوم الـذي استهدف أربيل 
مؤكدين ان هناك توجه مشترك
بأن استـهداف أعضـاء ومقرات
ــتـحـدة والــتـحـالف الـواليـات ا
غـيـر مقـبـول. وقـالت تـلك الدول
في بـــيـــان مـــشـــتـــرك اول امس
(ندين بأشـد العبـارات االعتداء

على االقليم  وحـكوماتنا تدعم
معـاً التـحقـيقـات التي جتـريها
بـغـداد  لـلـتـأكـد من أن مـنـفـذيه
ســيــنــالــون جــزاءهم الــعــادل)
ـقـرات مــؤكـدا ان (اسـتــهـداف ا
والــعـــســكـــريــ األمـــريــكـــيــ
والــــــتـــــحــــــالف الــــــدولي أمـــــر
مـرفـوض) وشـدد الــبـيـان عـلى
(الـــــــتـــــــزام الـــــــدول اخلـــــــمس
باسـتمـرار احلرب ضد داعش).
واستهدفت جهة مجهولة وعبر
مـقـر الـتـحالف طـائـرة مـسـيـرة 
الدولي في مـطار أربـيل الدولي
بـصاروخ  كـمـا أطـلـقت أربـعـة
صـواريخ عـلى معـسـكر زيـلـكان
في بـعـشيـقـة الذي يـتمـركـز فيه
احلــــشـــد الـــوطــــني والـــقـــوات
ـا أسـفـر عن مـقـتل الــتـركـيـة 
جــــنـــدي تــــركي. وأثــــارت تـــلك
االعتداءات ردود فعل مستنكرة
عـلى مسـتوى االقـليم والـعراق
وكــذلك الــعــالم حــيث ســبق أن
ـــــتـــــحـــــدة دانـت الـــــواليـــــات ا
وبريـطانـيا وفـرنسـا الهـجمات.
ــــان الــــعــــربي واعــــرب الــــبــــر
واجلـامـعـة الـعـربـية إلـى جانب

دول عــدة بــيــنــهــا الــســعــوديـة
واإلمــارات والــبـحــرين ومــصـر
واألردن عن إدانــتـهـا لـلـهـجـوم
الــذي اسـتـهــدف مـطـار أربـيل 
مــؤكـدة تـضـامـنـهـا مع إالقـلـيم.
ـتحدة في ـثلة األ ا وكانت 
الـعراق جـيـن بالسـخـارت قد
طار نددت بـحادث اسـتهـداف ا
 واصـــفـــة إيــاه بـــأنه تـــهـــديــد
الســــتــــقـــرار الــــعــــراق.وقــــالت
بالســخــارت في بــيــان لــهــا إن
(االعتداء على االقليم  محاولة
طــائــشــة لــتــأجــيج الــتــوتــرات
وتــهـــديــد اســتــقــرار الــعــراق).
وأفــــاد مـــــصـــــدر أمــــنـي بــــأن
الـسـفـارة األمـريـكـيـة في بـغـداد
نـظومة سي - اجرت اخـتبـارا 
ـصدر في رام الـدفـاعـيـة.وقـال ا
تـــصـــريح امس ان (الـــســـفــارة
اجــرت اخـتــبــارا لـلــمــنـظــومـة
وصفارات اإلنذار  حتسبا الي
هـجـمـات مـحـتـمـلـة). وقـد سـمع
ـــنــاطق الــقــريــبــة من ســكــان ا
أصــوات ــنــطــقــة اخلــضــراء  ا
رشـــقــــات اطالقـــات كــــثـــيـــفـــة
وانـفـجــارات قـويـة نــاجـمـة عن
نـظومة. وأكدت قيادة اختبار ا
ـشـتركـة مـساهـمة الـعـملـيات ا
قـــوات الـــتـــحـــالف الـــدولي في
تـأمــ احلـدود.وقـالت الـقـيـادة
في بـيان تـلـقته (الـزمان) امس
إن (قوات التـحالف قدمت عددا
ــــواد الـــــتي تـــــســـــهم في مـن ا
عملية ضبط احلدود وباألخص
واضـاف احلــدود مع ســوريـا) 
انـهــا (مـنــحت أسالكــا شـائــكـة
تــعــد ضـمن ومــوانع ســلـكــيــة 
الـــدفــعـــة األولى من ســـلــســـلــة
دفعات سـوف تستلـمها القوات

احمللية). 
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وجة ربيعية حارة  تـؤدي الى ارتفاع متوقع بدرجات يتـأثر طقس العراق 
ــتـنــبىء اجلـوي صــادق عـطــيـة في احلـرارة بــدءا من الـيــوم االحـد.وكــتب ا
وجة صفـحته على فـيسبوك امس ان (الـطقس يتـأثر بدءا من اليـوم االحد 
ربـيـعـيـة حـارة  تـسـتـمــر السـبـوع وتـبـلغ ذروتـهــا يـومي الـثالثـاء واالربـعـاء
) واضـاف ان (مدن وسط وجـنوب الـبالد وغربـها والـفرات االوسط ـقبل ا

وجة هي االكـثر تـأثرا بـا وبعض مـدن الشـمال مـثل كركـوك وشمـال ديالى 
ومــتـوقع ان تـسـجل بـعـض  االمـاكن فـيـهـا مـابـ  40-42 درجـة مــئـويـة)
ـوجـة تــخف نـسـبـيـا ابـتـداء مـن يـوم اخلـمـيس واجلـمـعـة مـؤكـدا ان (شـدة ا
). وتـوقعت الـهيـئة الـعامة لـالنواء اجلويـة والرصـد الزلـزالي التـابعة قـبل ا
لــوزارة الـنـقل  ان يــكـون طــقس الـيــوم االحـد صــحــوا في عـمــوم الـبالد 

وارتفاع درجات احلرارة قليال عن اليوم السابق. 
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الــنــفي احلــكــومـي بــعــدم وجـود
تــوجـه الضــافــة اي ضـــريــبــة او
ــوظـفـ اسـتــقـطــاع من رواتب ا
تقاعدين كما مر تغـيير سعر وا
صرف الـدوالر. وقال بـيـان تلـقته
(الـزمـان) امس ان (نـدوة عـقـدهـا
مركز القرار السياسي للدراسات
ــــاشـــركــــة عـــدد مـن اخلـــبـــراء
واخملــــــــتـــــــصــــــــ فـي اجملـــــــال
االقــتــصــادي نــاقـــشت مــقــتــرح
الـية بشـأن فرض ضـريبة دخل ا
). وفي ــــوظـــفــــ عــــلى رواتـب ا

مـداخـلـة لــلـنـائب مـازن الـفـيـلي 
الذي اكد ان (الـقرار كـان معدا له
ان سلفا رغم إعـتراضنـا في البر
منذ البداية على العديد من بنود
ــوازنـة ومــنـهــا تـغــيـيــر سـعـر ا
الصـرف وإخرهـا اإلستـقطـاعات
ـــــوظـــــفــــ حـــــيث مـن رواتب ا
ـــقـــتـــرح). ســــنـــطـــعن في هـــذا ا
ـي مــــحــــمــــد وتــــطــــرق االكــــاد
اخلـــــرســــان خالل الـــــنــــدوة الى
الـوضع اإلقـتـصـادي في الـعراق
وقــــال أن (احلـــكـــومــــة إتـــخـــذت

واضـــاف ان (مــــقـــتـــرح الـــوزارة
يــــتـــعـــكـــز عـــلى مـــادة ال تـــخص
ضريـبة الـدخل وكأنه ال يـعلم في
ـــواقـف والـــتـــصــــريـــحـــات كـل ا
ــــاضــــيـــة).مـن جـــانــــبه اوضح ا
الباحث بالل اخلليفة إن (الكتاب
ـــالــــيـــة الى ــــرسل من وزيــــر ا ا
األمـانــة الـعــامـة جملــلس الـوزراء
مـثل مـفـاجـأة صـادمـة بـالـنـسـبة
لـلـمـختـصـ وهـو إلـتـفـاف على
اإلتــفــاقـات الــســيـاســيــة  وعـلى
ثل سابقة وازنة  كما  قانون ا
خــطـرة تــؤسس لـإللـتــفــاف عـلى
ـانـيـة). واكـد الـتــشـريـعـات الـبــر
ي عــــــبــــــد الــــــرحــــــمن االكــــــاد
ــشـهــداني ان (الــوزيـر يــحـاول ا
تـطبـيق سـيـاسـات الـبـنك الدولي
عـــلـى اإلقـــتـــصـــاد احملـــلي  وان
اإلستقطاع الـضريبي سيمرر في
جـلـسـة مــجـلس الـوزراء كـمـا مـر
تغـيـيـر سعـر صـرف الدوالر). من
ي فالح جـهـته  شـخص االكـاد
ـشـاكل الـتي يـعاني الـعـامري  ا
منها العراق  وقال انه (ال هوية
إقتـصاديـة واضـحة لـلبالد  وإن
االقـتــصـاد احملـلـي مـا زال ريـعي
بإمتـياز وال وجود ألي إرادة في
ـوارد التي يدفع ثـمنها تعظيم ا
ـواطن البـسـيط). ونـفى مـصدر ا
نية احلكومة فرض ضرائب على
ــــصـــــدر في الـــــرواتب . وقـــــال ا
تصريـح امس ان (رئيس الوزراء
اكـد في أكثر مصطـفى الكـاظمي 
من مــنـاســبـة ضــرورة االهـتــمـام
بـــدخل الــــطـــبـــقـــات الــــفـــقـــيـــرة
وجتــنـــيــبــهـــا آثــار الـــتــقـــلــبــات
واألزمات االقـتـصـادية) واضاف
(ال نـــيــة لــلـــحــكــومـــة في الــوقت
الـــــراهن فــــــرض ضـــــريـــــبـــــة او
اســــتــــقــــطــــاعــــات عـــــلى رواتب
ــوظـــفــ ). فــيــمــا اكــد رئــيس ا
ـالـيـة الـنـيـابـيـة هـيـثم الـلـجـنــة ا
ــــالـــيـــة اجلـــبـــوري  ان وزيـــر ا
ادة /34ج يحـاول التـعـكز عـلى ا
ـــــوازنــــة العـــــادة الــــعـــــمل في ا
بـضـريـبـة الـدخل عـلى الـرواتب .
وقال اجلبوري في بيان امس ان
ـادة غيـر دقيق (استـخدام هـذه ا
ــا ذهــبت له و ال يــعــطي احلق 

الـوزارة في كــتـابــهـا  كـون نــيـة
ـادة هـو الـغاء ـشـرع في هـذه ا ا
اإلعفاءات الكـمركية و الـضريبية
ـتـعـلقـة بـاسـتـيـراد الـبـضائع و ا
السلع الـصادرة بـقرارات جمللس
الــوزراء و لـــيس لــهـــا أي عالقــة
بـــضــــريــــبـــة الــــدخل اخلــــاصـــة
ــــوظف أو راتــــبه). ــــدخــــول ا
وأبـــدى الــنــائب مـــحــمــد شــيــاع
الـــــســــودانـي اســـــتـــــغـــــرابه من
ــــدروســــة اخلــــطـــــوات غــــيـــــر ا
ــسـتــمــرة لـلــمـالــيـة اخلــاصـة وا
بــسـيــاســة الـبالد  وسط صـمت
مــــجــــلـس الـــوزراء عــــلـى اآلثـــار
االقـتصـاديـة واالجـتـماعـيـة لـهذه
الـقــرارات الالمـسـؤولــة  مـؤكـدا
تــنــاقض اخلــطــوات والــقــرارات
تخذة التي تبتعد عما تروج له ا
احلــكــومـة من انــهــا تــعـمـل عـلى
حــمـــايــة الـــطــبـــقــات الـــفــقـــيــرة
ومـحـدودة الـدخل وكـذلك حـمـاية
ــــنــــتج احملــــلي والــــنــــهــــوض ا
بــــالـــصـــنـــاعـــة والـــزراعـــة ودعم
الــقـطــاع اخلـاص والــتي لألسف
أصـــبــحت مـــجــرد شـــعــارات بال
مــضـمــون . ورأى حــزب الــدعـوة
ان االســــتــــقــــطـــاع اإلسالمــــيـــة 
الضريبي وبأثر رجعي من بداية
وظفـ وغيرهم هذا العـام  من ا
ـعـيشـة والسـيـما سـيؤثـر عـلى ا
مع ارتفـاع األسـعـار في األسواق
 واإلصرار على عدم تغيير سعر
صـرف الــديـنــار امـام الـدوالر في
ـوازنـة. وقــال احلـزب في بـيـان ا
امس ان (هـــذه االســتــقـــطــاعــات
سـوف لن تـضــيف ارقـامـا مـالـيـة
كــبـرى الى ايــرادات الــدولـة  بل
ـالي على جـميع ستـزيد الـعبء ا
الـــشـــرائح االجـــتــمـــاعـــيــة  وان
الـطـريق الـصـحـيح لـوقف الـهـدر
يكـون عبر تشديد ال العام  في ا
الــرقـــابــة ومـــكـــافــحـــة الــفـــســاد
بــــإجـــــراءات رادعــــة ولـــــيــــست
ــضــاعــفــة الــضــغــوطـات عــلى
اصحاب الدخـول الثابتة) داعيا
احلكومة الى (اعادة  النظر بهذه
الـــضـــرائب وتـــقـــديـــر الـــظــروف
الصعبة للعراقي على االصعدة

 كافة). 

iOÐ_« gO'« w  ÎU³O³Þ bB×¹ U½Ë—u

”U¹ 5ÝU¹ ≠ œ«bGÐ

رصـدت وزارة الصـحة والـبيـئة
 6552 اصــــــــابـــــــة مـــــــؤكـــــــدة
بـــفـــايـــروس كــورونـــا وشـــفــاء
 5867 حالـة وبواقع  33 وفاة
وقف الوبائي جديدة . واشـارا
الــيـومي  الــذي اطـلــعت عــلـيه
(الــــزمــــان) امـس الى ان (عــــدد
الـفـحـوصـات اخملـتـبـريـة بـلـغت
اكثر من  35 الف عينة حلاالت
مـشتـبه اصابـتهـا بالـفايروس 
حــيث  رصـد  6552 اصــابـة
مـــؤكـــدة في عـــمـــوم الـــعــراق)
مـؤكـدا ان  (الـشـفـاء بـلغ 5867
حـــــــالــــــة وبــــــواقع  33 وفــــــاة
جــديــدة) وتــابـع ان (اكــثــر من
 215 الف شـــــــخص تـــــــلــــــقى
ــــضـــادة جـــرعــــات الـــلــــقـــاح ا
لــلـفـايــروس في مـراكـز الـوزارة
نتشرة في بغداد واحملافظات ا
مـنذ الـبـدء بحـمالت الـتطـعيم).
وسجلت رسـمياً أكـثر من ثالثة
ماليـ وفــاة جـراء كـورونـا في
العـالم منذ ظـهوره بـالص في
اسـتـنـاداً كـانـون األول 2019  

االبــيض هــو الـدكــتــور يـوسف
ســــالم عــــلــــوان الــــذي تــــوفي
اخلـمـيس نــتـيـجـة مــضـاعـفـات
فـايـروس كـورونا. والـراحل من
مـوالـيـد بـغداد 1963 وتـخرج
وصل في كلية الطب بجامعة ا
عـــــام 1990  وهــــــو عــــــضـــــو
جــمــعــيـة االطــبــاء الــنـفــســيـ
الـعراقـية بـاعتـباره مـتخـصصا
فـي االمـــــراض الــــنـــــفـــــســـــيــــة
ـعـاونـيـة والـعـقـلـيــة.  وتـولى ا
دير مـستشـفى ابن رشد للطب
الـنــفـسي في بـغـداد. وحـصـدت
كورونا عـددا كبيـرا من االطباء
والـعـامـلـ في احلـقل الـصحي
مـــنـــذ تـــفــشـي الــوبـــاء في اذار

.2019
 واشــــــــــاد زمـالء الــــــــــراحـل بـ
ــهــنــيــة واالداريــة) (كــفــاءتـه ا
واعــربـــوا عن (االسف واحلــزن
لــفـقــده في هـذه الــظـروف الـتي
حتــتـاج الى جــهـود امــثـاله من
االطبـاء) واضافـوا ان (الراحل
ـــــؤســـــســــة ســـــبـق ان خـــــدم ا
الـعسكـرية الـطبـية بـرتبـة مقدم

عام 2003).
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حـقق فـريق نـفط الـبـصـرة  بـكـرة الـقـدم أمس الـسـبت الـفوز عـلى فـريق
ـبـاراة الـتي احـتـضـنـهـا مـلـعب زاخـو زاخـو بـهـدفـ مـقـابل هـدف فـي ا

الدولي وذلك ضـمن منافسات اجلولـة الثامنة والعـشرين من مسابقات
مـتاز. وحلـسـاب ذات اجلولـة تـعادل فـريق الـقاسم ايـجابـيـا مع فريق ا

باراة التي جرت على ملعب الكفل . ثله في ا الكهرباء بهدف 

إلى بيانـات السلطـات الصحية
الـوطـنـية. وبـعـد تبـاطـؤ طـفيف
ــــاضي  عــــاود عـــدد في آذار ا
الـوفــيـات الـيـومي االرتـفـاع من
جـديــد في الـعـالم مع تـسـجـيل
مـعــدل يـفـوق  12ألف وفـاة في
ـاضي الـيـوم خالل األسـبـوع ا
مقـتربـاً من معدل  14الف وفاة

يومية. 
فــيـمــا نـعت االوســاط الــطـبــيـة
الـعــراقــيـة احــد رمــوز اجلـيش

 ÊU e « ≠ —U³½ô«

ـــان مــحــمــد بــادر رئــيـس الــبــر
احللبوسي بحل مـشكلة عارضة
حدثت ب نائب خالل اجتماع
ـناقـشـة موضـوع االنـتخـابات 
وتـــــســـــبـــــبت بـــــردود افـــــعـــــال

عشائرية. 
وقــال شــيخ عـــام قــبــيــلــة الــبــو
عــــــيـــــسى عـــــبـــــود خــــــمـــــيس
ــعــيــة شــيــوخ الــعــيــســاوي و
اخــرين ان (اخلالف الــذي حـدث
ب الـنـائبـ هيـبت احللـبوسي
وفـالـح الـعـيــسـاوي  حـله من
دون ايــــــة عــــــواقـب وتــــــدخالت
ســلـــبــيــة) واضــاف ان (رئــيس
ان مـحمـد احللـبوسي هو البـر
صــمــام األمــان لـكـل الـعــشــائـر 
ــشـادة وانه جــرى جتــاوز أمـر ا
الـتي حـدثـت  وال صـلـة لـرئـيس

شـكـلة) مشـيرا الى ـان بـا الـبر
ان ( مــــــــا تـــــــداولـــــــتـه مـــــــواقع
الـتـواصل اثـار االسـتـغـراب ألن
هــــنــــاك من حــــاول ان يــــحــــرف
األمـــور عن مـــســـارهــا ويـــقـــحم
الــشــأن الــعــشـائــري في الــواقع

الــسـيــاسي عــلى نـحــو خـاطئ)
وتــابع ان (الــعــشــيــرة مع بــاقي
الـعـشـائر في مـحـافـظـة االنـبار 
سـتــبــقى ســنــدا لـلــحــكــومـة في
مكـافحـة اإلرهاب وحـملـة البـناء

واالعمار). 
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سلمان بن عبد العزيز  برهم صالح 

قــرارات من شــأنــهــا أن تـضــعف
احلــالـــة اإلقــتـــصــاديـــة لــلـــفــرد
كن أن وظـف التـي  وخـاصـة ا
تــؤثـــر ســلـــبــا عـــلى االقــتـــصــاد
احملــــلي) مــــعــــربـــــا عن (اســــفه
لــتــخـبط وقــرارات الــوزارة غــيـر
ـــدروســة ومـــنــهـــا قــرار فــرض ا
ضـــريـــبـــة عـــلى الـــراتب الـــكـــلي
للـموظـف  برغم تـأكـيد اعـضاء
ـالـيـة النـيـابـيـة ونواب الـلـجنـة ا
اخـــــــرين  انـه لـــــــيـس هـــــــنــــــاك
اســــتـــقـــطـــاعــــات في الـــرواتب)

—cM  wB  ≠ œ«bGÐ

عد خبـراء في الشان االقـتصادي
ـالـيـة عـلي عـبد  مـقـتـرح وزيـر ا
االمـيــر عالوي اخلـاص بــفـرض
ضـــــريــــــبــــــة دخـل عـــــلـى رواتب
وظفـ وبأثر رجعي  بدءا من ا
شــهـر كــانــون الــثـاني مــفــاجـأة
صـادمة وسـابـقـة خـطـرة تؤسس
لاللـــتــــفـــاف عـــلى تــــشـــريـــعـــات
قترح ان متوقع تـمرير ا البر
في جلـسـة مجـلس الـوزراء برغم
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فوضية في بغداد واحملافظات إلقامة ا
ــؤتــمــرات والــنــشــاطــات الــنـــدوات وا
فـوضـيـة  فضال الـتـثـقيـفـيـة من قـبل ا
عـن ادارج رسائل التحفيز واحلث على
شاركة في االنتخابات في اخملاطبات ا
الـرسـميـة التـابعـة للـوزارة) وتابع انه
(جـرى االتفاق على تهيـئة أماكن للفرق
واقع اجلـوالة التابعة لـلمفوضية في ا
والـدوائـر التـابعـة لـلوزارة الـتي تشـهد
ــواطــنــ وكــذلك مــراجــعـــة من قــبل ا
ـــتـــاحـــة لـــدعم تـــقـــد اإلمــــكـــانـــات ا
ـــفــــوضـــيـــة في إجـــراء الــــعـــمـــلـــيـــة ا

االنتخابية).
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وافـــتـــتح رئـــيـس الــوزراء مـــصـــطـــفى
ـشـاريع اخلـدمـية الـكـاظـمي عـدداً من ا
ـاء والكـهـرباء والـنفط ,في اخلـاصـة با
ـثـنى مـؤكـدا ان احلـكـومـة مـحـافـظـة ا
خـصصت الفـي اعانة للـمحافـظة ضمن
بـرنـامج شـبـكـة احلـمـايـة االجـتـمـاعـيـة
ستحقيها ,فضال عن تخصيص تـمنح 
 راتـب مـعــيـل. وقــال بــيـان تــلــقــته250
(الـزمان) امس ان (الـكاظمي وصل اول
ـــثــنـى وعــقـــد اجـــتـــمـــاعــا امـس الى ا
مــــوســـعــــا ضم احملــــافظ ومــــســـؤولي
الـدوائر اخلدمية واألمنية ناقش خالله
ـهمـة التـي حتتـاجها لـفات ا عـدد من ا
احملـافـظـة). وشـدد الـكـاظـمي  ,بـحـسب
البيان على (اهمية بذل اقصى اجلهود
لــلــنــهــوض بـواقع احملــافــظــة وخــدمـة
أبـنائها) مـبينا ان (احلـكومة لن تدخر
جـــهـــدا في تــقـــد كل أشـــكـــال الــدعم
لـلـمحـافـظـة وسأشـرف شـخصـيـا على
تـــوفــيــر هــذا الــدعـم) مــشــيــرا الى ان

(احملـافظـة شهدت افـتتاح عـدة مشاريع
حــيــويـة) مــؤكــدا (ضـرورة الــتــخــطـيط
االمـثل لـلمـستـقبل والسـيـما في قـطاعي
الـصحـة والكـهربـاء حيث يـتطـلب االمر
ـواجـهـة الـتـحـديـات خـطــطـا مـدروسـة 
الـكـبـيرة ووضع حـد حلـاالت الـتقـصـير
فـي تـقـد اخلـدمـة لـلـمـواطن) ومـضى
الــكـاظــمي الى الــقـول (اهــمـيــة تـوفــيـر
ــقــومــات الــتي تــعــمل عــلـى تــطــويـر ا
احملـافـظة) وتـابع ان (احلـكومـة تـتوجه
لالســـتــثــمــار بــاحملــافــظــة في مــجــالي
ا يسهم الـزراعة والطاقة الشمسية و
في االرتــقـاء بــواقـعـهــا وتـوفــيـر فـرص

الــدولـة واقـف بـالــضـد مـن اسـتــهـداف
الــبـعــثـات الــدبــلـومــاسـيــة في الـبالد).
ــفــوضـيــة الــعــلــيـا بــدورهــا اعــلــنت ا
ـستـقلـة لالنتـخابات ,ان اعـالن نتائج ا
االقــتـراع سـيـكـون خالل  24 ســاعـة من
ـــتــحـــدثـــة بــاسم اجـــرائـــهــا. وقـــالت ا
ـفوضية جـمانة الغالي  ,فـي تصريح ا
ــفــوضــ قــررعـدم امـس ان (مـجــلس ا
تــمـديــد مـدة حتـديث ســجل الـنــاخـبـ
الــبـايــومـتـري) ,واشــارت الى (اعــتـمـاد
الـــنـــتـــائج عـــلـى الــفـــرز االلـــكـــتـــروني
واعـالنـــهـــا خالل  24ســـاعـــة بـــحـــسب
فـوضية ,وان الـنتائـج ستكون قـانون ا
ــئـــة). فــيــمـــا وقــعت دقـــيــقــة مـــئــة بـــا
ستقـلة لالنتخابات, ـفوضية العـليا ا ا
مـذكـرة تفـاهم مع وزارة الـتجـارة. وقال
بـيان تلقته (الـزمان) امس ان (االتفاقية
ُ الـدعم لــلـمــفـوضــيـة في تــشـمـل تـقــد
مــجـال اســتـكــمـال إجــراء االنـتــخـابـات
واد وتـثقيف الناخـب من خالل نشر ا
ـفــوضـيـة, ُــعـدة من قــبل ا اإلعالمــيـة ا
ـــشـــاركـــة في يـــوم الـــتـي حتثّ عـــلـى ا
ـواقع االقــتـراع وذلك بــنـشـرهــا عـلى ا
الـرسمية التابعة للوزارة وتشكيالتها)
واضـاف ان (الــتـعـاون سـيـشـمل تـبـادل
توف وتشكيل جلنة الـبيانات بشأن ا
مــركــزيـة مــهــمـتــهــا وضع آلـيــة تــبـادل
ـرتـبـطـة بـ الـبــيـانـات االلـكـتـرونــيـة ا
قــاعـدة الـبــطـاقــة الـتـمــويـنـيــة وقـاعـدة
ُـحـدث وفـقاً بـيـانـات سجل الـنـاخـب ا
لـلتسجيل الـبايومتري) واشار الى انه
(ســـيـــتم تـــوجــيـه الــدوائـــر واألقـــســام
اإلعالمــيـة الــتـابـعــة لـلــتـجـارة لــتـقـد
ـكـاتب الـتــسـهـيالت والـدعم واإلسـنـاد 
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الــعــمل البــنــائــهــا وسـيــتم تــذلــيل كل
الـعقبات من اجل حتـقيق ذلك). وافتتح
الــكـاظــمي خالل زيــارته الى احملـافــظـة
مـحطة جـديدة للمـياه ووحدة الـتشغيل
ــثـنـى الـكــهـربــائـيـة الــرسـمي حملــطـة ا
الــتــحــويــلــيـة 400 كـي في الــتي تـؤدي
مـهامًـا أساسـية في فك اإلخـتنـاقات عن
الشبكة الوطنية للكهرباء وكذلك محطة
كــهــربـــائــيــة اخــرى ســتــســهم بــزيــادة
ســاعـات تــزويـد الــطـاقــة الـكــهـربــائـيـة
وتـطوير عـمل الشبـكة الكـهربائـية التي
تـخدم احملافظـة. والتقى رئيس الوزراء
ـتــظــاهــرين خـالل الـزيــارة عــدد مـن ا
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أكـد رئيس ائـتالف دولـة القـانون نوري
ــــالــــكي أنـه لن يــــتــــخــــاذل امـــام اي ا
مـسـؤوليـة فيـهـا خدمـة للـعراق ,مـشـيرا
الـى انه رفـض طـــــلــــبـل من الـــــرئـــــيس
األمـريكي االسـبق لفرض احلـصار على
الكي في تصريح متلفز سـوريا. وقال ا
مع قـنـاة (الـشرقـيـة)  تـابعـته (الـزمان)
امس (يجب التمييز ب سالح االرهاب
قاومة ,فالتظاهر حق مشروع وسالح ا
ولــــكن حـــمـل الـــسالح بــــوجه الـــدولـــة
مـرفوض ,وان الـسالح الـذي استـعرض
ـــقـــاومــة), فـي الــشـــارع لـــيـس سالح ا
دوة للتصالح مع اي مـؤكدا ان (يدي 
فـرد او دولـة ,وانـا ال أريـد الـصـراعـات,
وأقـف بــالــضــد مـن ضــرب الــســفــارات
بـــالـــصـــواريخ ,ولـن اتـــخـــاذل امــام اي
مـسـؤوليـة فيـها خـدمة لـلعـراق) وتابع
ان (الـــشـــعب هــو مـن ســيـــقـــررعــودتي
لــرئــاسـة الــوزراء من عــدمه وال وجـود
وسـاطة للصلح بيـني وب زعيم التيار
الــصـدري مــقـتــدى الـصـدر كــمـا أرفض
بــقـوة تــأجـيل االنــتـخـابــات مع ذلك قـد
وعدها يـكون من الصـعوية اجراؤهـا 

في ظل التحديات األمنية). 
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مـشيـرا الى انه (سيقـوم بنشـر مذكراته
الــتـي دونت فــيــهــا تـــفــاصــيل ســقــوط
ـوصل وان القول بعدم وجود مؤامرة ا
اصـال هـو مــؤامـرة ,فــالــتــظــاهـرات في
الــعـراق مــشـروعــة شـريــطـة عــدم حـمل
الـسالح واشـجـب وادين واسـتـنـكر اي
حتـركـات واسـتـعـراضات مـسـلـحـة ضد
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أعلنت إيران اجلمعة أنها بدأت بتخصيب نظير اليورانيوم  235 بنسبة تصل إلى 60
ئـة في تراجع جـديد عن الـتزامـاتها جتـاه اجملمـوعة الـدوليـة القلـقة من طـموحـاتها با
نـظـمـة اإليرانـيـة لـلطـاقـة الذريـة عـلي أكـبر صـاحلي اجلـمـعة الـنوويـة.  وأكـد رئـيس ا
لـلتلفزيون الرسمي اآلن نحصل على  9 غـرامات في الساعةمن اليورانيوم اخملصب

ئة. بنسبة 60 با
واذا  االبقاء على هذه الوتيرة بشكل
غـير منـقطع فسـيلزم إيران  322 يـوما
لـــــكـي تـــــنـــــتـج حـــــوالى  70 كـــــلـغ من
ئة الـيورانـيوم اخملـصب بنـسبة 60 بـا
ــكن أن يــتــيح فـي خــتـام دورة الــذي 
تـخـصـيب جـديـدة (تـكـون مـدتـهـا رهـنا
ستخدمة) احلصول على بـقوة اآلالت ا
احلــجم احلــســاس الــبـالغ  25 كــلغ من
نـــظــيـــر الـــيــورانـــيــوم  235 اخملـــصب
ئة الالزمـة لصنع قـنبلة بـنسبة  90 بـا
نـوويـة واحـدة بـحـسب مـعـايـيـر احلـد
من انــتــشـار االســلــحــة الـنــوويــة لـدى
الوكالة الدولية للطاقة الذرية.  لكن من
أجل حتــقـيق ذلـك يـجب ان تــكـون لـدى
إيــران كــمـيــة كــافــيـة من الــيــورانــيـوم
ـئة وهـو ما ال اخملـصب بـنسـبة  20 بـا
تـمـلكه. فـبحـسب الـتقـريـر األخيـر الذي
نـشـرته الـوكالـة الـدولـة لـلطـاقـة الـذرية
ــوضـــوع بــلـغ مــخــــــزون حـــول هــذا ا
الــيــورانــيــوم اخملــصب بــنــســبــة 20  
ئة في منتصف شباط/فبراير 17,6  با
كـلغ.  وبـعـد يـوم مـن عمـلـيـة تـخريب
اســتـهـدفت مــصـنع نــطـنــز لـتــخـصـيب
الــيـورانــيــوم اتـهــمت إيــران إســرائـيل
بـالـوقـوف خلـفـهـا أعـلنت اجلـمـهـورية
اإلسالمــيـــة أنــهــا ســتــبـــدأ تــخــصــيب
ئة عـلما أن الـيورانيوم بـنسبة  60  بـا
طــهـران تــخـصـب حـالــيـا الــيـورانــيـوم
ـئــة وهي نـســبـة أعـلى بــنـسـبـة 20 بــا
ــــئـــة بــــكـــثــــيــــر من مــــعـــدّل  3,67 بــــا
ــنـصــوص عـلــيه في االتـفــاق الـدولي ا
برم حـول البرنـامج النووي اإليـراني ا
في فيينا عام    2015يأتي إعالن إيران
عن بـدء التـخصيب بـنسـبة مرتـفعة في

الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا
مــيــخــائــيل أولــيــانــوف إن احملــادثـات
تـركت انطباعا إيجابيا بشكل عام ومن
ـفـتـرض أن يسـتـمـر  العـمل اجلـمـعة. ا
وأعـلن بيتر ستـانو الناطق باسم وزير
خـــارجــيـــة االحتــاد األوروبـي جــوزيب
بـوريل اجلمـعة أن  عمـليـة (احملادثات)
تـتـواصل مـضيـفـا أن قرار إيـران مـقلق
جـدا. وقـال لـيس هـنـاك من مـبـرر لذلك.
لــــكن مــــســــؤوال كــــبــــيــــر فـي االحتـــاد
األوروبـي رفض الـكشـف عن اسـمه قال
اجلـمعـة إن انـفجـار نطـنز وقـرار ايران

ئة تـخصيب اليورانيوم بنسبة  60  با
ـفاوضـات لكن يـعقـدان بـعض الشيء ا

يعطيانها أيضا أهمية أكبر. 
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ـا وأضــاف نـحن أقــرب (الى اتــفـاق) 
ــاضي. وكــان كــنـــا عــلـــيه األســبـــوع ا
ـرشـد األعـلى للـجـمـهوريـة اإلسالمـية ا
اإليـرانـيـة آية الـله عـلي خـامـنـئي الذي
تـعود له كلمة الفصل في قرارات البالد
في مــجـال الــســيـاســة الـنــوويـة وافق
عــلى مــفــاوضـــات فــيــيــنــا لــكــنه حــذر
األربـعـاء من أنه لن يـسـمح بـان تـطول.

ـانـيـا وفـرنـســا وبـريـطـانـيـا وعـبــرت أ
األطـراف األوروبـية الـثالثـة (إلى جانب
روســيــا والـــصــ وإيــران) في اتــفــاق
فــيــيـنــا األربــعــاء عن قـلـق بـالغ «بــعـد
إعالن ايـران لـلـوكـالـة الـدولـيـة لـلـطـاقـة
الــذريـة عن زيــادة نـســبـة الــتـخــصـيب.
واخلـــمــيس صـــرح الــرئـــيس اإليــراني
حـــــسن روحـــــانـي أن اخملــــاوف الـــــتي
أعــربت عــنـهــا األربـعــاء بــرلـ ولــنـدن
وبــــاريس ال أســــاس لـــهــــا مــــؤكـــدا أن
أنـشـطـتنـا الـنـوويـة سلـمـيـة وال نـسعى
لـلحـصول عـلى القـنبـلة الـذرية. وكـررت

الـوقت الذي جتري مـحادثات في فـيينا
بـاشـراف االحتـاد األوروبي إلنـقـاذ هـذا
االتـــفــاق الـــذي عــرقـــله قــرار الـــرئــيس
األمـــيـــركي الــــســـابق دونـــالـــد تـــرامب
االنـسـحـاب مـنه بـشـكل أحـادي اجلانب

Æ2018   في العام
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ويــقـول الـرئــيس األمـيـركي جــو بـايـدن
الــذي يــعــتـبــر ان ســيــاســة الــضــغـوط
القصوى ضـد إيران التي قام بها سلفه
شـكـلـت فـشال ذريـعـا إنه يـريـد الـعـودة
الى االتـــفـــاق الـــنـــووي لـــكـن بـــشــروط
تـعتـبرهـا طهـران غيـر مقـبولة.  وإعالن
إيــران قــرارهــا بـــانــتــاج الــيــورانــيــوم
ـئــة والـذي اخملــصب بــنـســبـة   60  بــا
وصـفه عدة مـحلـل بـانه  استـفزاز هـو
األخـير مـن سلـسلـة قرارات عـادت فيـها
وجب طـهـران عن التـزامـات قطـعـتهـا 
ــقــابل االتــفــاق الــنــووي الــدولي. في ا
يـرى مـحـلـلـون آخـرون مـثل هـنـري روم
من مـكـتب يـوراسيـا غروب االسـتـشاري
أن إيــران تـسـعـى عـبـر هــذا الـقـرار الى
ـفاوضات احلـصول عـلى مكاسب في ا
وليس على القنبلة. وردا على انسحاب
ـتـحــدة من االتـفـاق وإعـادة الــواليـات ا
فــرض عـقـوبــات أمـيــركـيــة عـلى ايـران
بـدأت اجلـمـهـوريـة اإلسالمـيـة الـتـنصل
تـدريجيا من غالـبية التزامـاتها اعتبارا
مـن العام  2019. وعـقدت جـولة جـديدة
من احملـــادثــات في فـــيــيــنـــا اخلــمــيس
بــهـــدف إعــادة واشــنـــطن إلى االتــفــاق
وإلــغــاء الـــعــقــوبــات الــتـي فــرضــتــهــا
ـتحدة عـلى إيران منـذ العام الـواليات ا
. وقـــال الــســفـــيــر الـــروسي لــدى2018

إيـران الـتـأكيـد أنه لـوقف هـذه الـدوامة
ـتـحـدة اخلـطـرة يـجب عـلى الـواليـات ا
رفع الــعـقــوبــات الـتي فــرضـتــهـا إدارة
الـرئـيس دونـالـد تـرامب الـسـابـقـة بـعد
االنـسـحـاب من االتـفـاق الـنـووي.  وقـد
ــعـروف بــاسم  خــطـة ســمح االتــفـاق ا
ـشـتـركــة الـشـامـلـة بــتـخـفـيف الـعــمل ا
اإلجـراءات الـعـقـابيـة ضـد اجلـمـهـورية
اإلسالمـيـة في مـقـابل خـفـض كبـيـر في
نــشـاطــاتـهــا الـنــوويـة بــإشـراف األ
ـتحـدة لـضمـان امتـناعـها عن الـسعي ا

المتالك قنبلة ذرية. 

حــيث اســتـمع الى مــطـالــبـاتــهم ووعـد
ـكـنـة . واكد بـتـفـيـذهـا بـأقرب فـرصـة 
الـكاظـمي خالل لقـائه جـمعًا مـن شيوخ
الـــعـــشــائـــر و وجـــهــاء احملـــافـــظــة في
مـضيف جفات الـشعالن (نتـشرف بلقاء
ثنى وهـنا في هـذا الديوان أهـلنـا في ا
ـــــشــــهـــــود لـه في تـــــاريخ الـــــعــــراق ا
ونـســتـذكـر إسـهـام الـشـيخ شـعالن أبـو
اجلـــون في تـــأســـيـس الــدولـــة وبـــدعم
ــرجـعـيــة) وتـابع ان (الـتــاريخ يـعـيـد ا
نـفسه هنا ,حـ خرجت عشائرنـا تلبية
ــتــمـــثــلــة بـــعــلي ــرجـــعــيـــة ا لـــنــداء ا
الـــســـيــســـتـــاني  واحـــبــطـت اخملــطط
اإلرهــابـي لـعــصــابــات داعـش) واشـار
الـى انه (مـنــذ تــكــلـيــفي أكّــدت أني لن
أكــون ســوى خــادمًـا لــلــشــعب وذكـرت
الـرميـثة في اول احـاديثـي ألنهـا عزيزة
عـلى الـقـلب وأرى أهـلهـا أهـلي) وشدد
الـكـاظـمي عـلى القـول (نـواجه حتـديات
كــبـرى والـعــراق مـرّ بـظــروف صـعـبـة,
وحـ اسـتلـمـنا مـهـامنـا قبل  11شـهرًا
ــالـيــة وجـائــحـة, كــانت هـنــاك األزمـة ا
كــورونــا وكـان هــنــاك من يــراهن عـلى
فــشل احلـكــومـة أو الــدخـول في حـرب
أهـلـيـة لكـنـنـا لم ننـجـر لـهذا ,وصـبـرنا
وسـنــتـجـاوز الـتـحـديـات الـواحـدة تـلـو

األخرى).
ولــــفـت الى ان (احلــــكــــومــــة إتــــخـــذت
إجــــراءات صـــعـــبــــة من أجل اإلصالح,
ومـن أجل حــــمـــــايــــة الــــبـالد مــــالــــيًــــا
واقــتـصـاديًـا وســنـقـدم طـعــنًـا بـبـعض
وازنة لدى احملـكمة االحتادية, فـقرات ا
ألن هــنـاك فــقـرات ســتـؤثــر عـلى قــطـاع

الكهرباء والقطاع الصحي وغيرها).  الكي نوري ا

ـنظمة مستـمرة في توفير مسـتلزمات العودة ا
كــتــأهــيـل الــدور وشــمــولــهم بـــبــرامج تــســهم
ــسـاعــدتـهـم عـلى االنــدمــاج واالسـتــقـرار في
مـناطـق العـودة وذلك بالـتعـاون والـتنـسيق مع

الوزارة). 
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ـنظـمة ـدير الـقطـري  كـمـا ناقـتش جابـرو مع ا
ـرافق له مـيــرسي كـور الـفـيـس زوتك والـوفـد ا
آلـيـة الـتـعـاون وتـفـعـيل بـعض الـبـرامج الـتي,
ـنـظـمـة بـشـأن الـنـازحـ خـارج سـتـقـوم بــهـا ا
اخملـيـمـات . وذكـرت جابـرو بـحـسب الـبـيان ان
نظمات (الـوزارة تتطلع دوما الى زيـادة دعم ا
الـدولية واجملتمع الدولي لـلعوائل العائدة الى
مـناطق سكناها االصلية) مشيرة الى ان (هناك
نـظمات الدولية العاملة في تـنسيقاً عالياً مع ا
الـــعــراق من اجـل تــقـــد الــدعم الـالزم لألســر
ــسـاهــمـة الــعـائــدة الى مــنـاطــقـهــا من خالل ا
ـشاريع). من بـإعمـار البـنى التـحتـية وانـشاء ا
جـــــانــــــبـه اشـــــاد زوتـك بـ(جـــــهــــــود الـــــوزارة
ناطق االسـتثنائية في اعادة غالـبية النازح 
سـكـنـاهـم وغـلق اخملـيـمـات) مـبـديـا (اسـتـعـداد
مـنــظـمـته لـلـتــعـاون مع الـوزارة بـشــأن تـنـفـيـذ
بـرامج تـخـدم فـئـات عـنـايـة الـوزارة فـضال عن
ـنــظـمـة لـفـتح مـكـاتـب لـهـا في مـحـافـظـة نـيـة ا
نـيـنـوى والسـيـما بـاحلـمـدانـيـة وسـهل نـيـنوى

إلقامة مشاريع زراعية تدعم فئة الشباب).

ـقـبـل اخلـاص بـاخلـطــة الـوطـنـيـة االجـتــمـاع ا
) واكـدت جـابـرو خالل الـلـقـاء العـادة الـنـازح
ـشــكالت الـتي تــواجه عـودة) اهــمـيــة تـذلــيل ا
ـتـضـررة الـنـازحــ من بـيـنـهـا تــأهـيل الـدور ا
ـشـكالت الـتي تـخص الـقـضايـا الـعـشـائـرية وا
واألمـنـيـة). من جـانـبه اعـرب جيـرارد وايت عن
نـظمة ببـرنامج الوزارة بـشأن جدولة (الـتزام ا
عـمــلـيـة عــودة الـعـوائل الــراغـبـة بــالـعـودة من
خالل فــتح مــنــصــات تــســجــيل) مــنــوهــا الى
(وجــود اقـــبــال جــيـــد عــلى الــتـــســجــيل  وأن

—cM  wB  -  œ«bGÐ

ـهـجرين إيـفـان فائق بـحـثت وزيرة الـهـجرة وا
ـنــظــمـة الــدولــيـة جــابـرو  مـع رئـيس بــعــثــة ا
ـرافق له  آخر لـلهـجرة جـيرارد وايت والـوفد ا
ـسـتـجدات بـشـأن مـخـيمـي اجلدعـة وعـامـرية ا
ـنظـمة لـتـنفـيذ خـطة الـفلـوجة ,واسـتعـدادات ا
الـوزارة إلعـادة الــعـوائل الى مـنـاطق سـكـنـاهـا
نـاسـبة لـهم.  وقال بـيان بـعد ايـجـاد احللـول ا
تـلـقته (الـزمان) امس ان (اجلـانـب اتـفقـا على
ــنـــظــمـــة الــدولـــيــة مـــوجــودة في ان تــكـــون ا
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كـنت قلت في مـستهل حـديثي في فـعالـية عـلميـة نظـمها بـيت احلكـمة بـعنوان
(االعالم وادارة األزمـات) : ان االعالم لم يعد الـسلطـة الرابعـة وهو التـعبير
اجملـازي الــذي اسـتــخــدم لـوصف أدواره الــفـاعــلـة فـي احلـيــاة الـســيـاســيـة
ـنا واالجـتـمـاعـيـة وغـيـرهـمـا من اجملـاالت بل أصـبح الـسـلـطة األولـى في عـا
ـعاصـر فـعـليـا ولـيس مجـازيـا بـدءا من االسرة الـتي انـتـهك فيـهـا السـلـطة ا
األبـويـة ووصوال الى الـدولـة الـتي اختـرق سـيـادتهـا االعالمـيـة فـصار يـثـير
أزمـات ويغـيـر أنظـمة ويـسـقط حكـومات ويـؤجج اجلـماهـيـر ويرسم مـعالم
جـديــدة لـلـبــطـولـة. فــاألعالم خط الـدفــاع األول عن الـدولــة واجملـتـمع ورأس
الــرمح بـــ أدوات ادارة األزمــات ولـــيس ( الــعـــربــة ) الـــتي تـــتــبع الـــفــعل
الـــســـيـــاسي عـــلـى حـــد تـــعـــبـــيـــر اســـتـــاذنـــا الـــكـــبـــيـــر الـــدكـــتـــور حـــامـــد
ربــيـــــــــــــــــــــــــــع  1925ــ  1989 الــذي قـــال ذلك يــوم لم يـــكن الــفــضــاء

ؤثر. االعالمي مفتوحا. وهذا هو ديدن االعالم الفاعل أي ا
فال قـيـمـة إلعالم مـا لم يـكن مـؤثـرا في اجلـمـهـور وافـتـقـاد الـتـأثـيـر ال يعـني
سـوى بعـثرة لـلـطاقـات وهدر لألمـوال ومـضيـعة لـلوقـت ويتـوهم البـعض بان
ؤثر مـنها فقط جـرد وصول الرسالـة الى اجلمهـور بينمـا ا الـتأثير يـحدث 
ـسـتـوى عـال من  اجلــودة شـكال ومـضـمـونـا تـلك الـتي جــرت صـيـاغـتـهــا 

واالعالم الفاشل ذاك الذي يركن الى ( الوصول ) وال يتطلع الى التأثير.
وهـذا ما ينـطبق علـى غالبـية عمـلنا االعالمي بـالرغم من كـثرة وسائـله وتنوع
جـهاته وألنه كذلك توزع جمهورنا ب وسائل اعالمـية عربية واخرى أجنبية
نـاطقـة بالـعـربيـة تتـقاذفه أمـواجـها بـاجتاهـات شـتى لتـشكـله بـالطـريقـة التي
تـريدهـا وتـغرس في عـقله ووجـدانه مـا تريـد له أن يُغـرس بـينـما ال حـضور
تالطـمـة سوى لـبـضع وسائل خـاصة حـقيـقي إلعالمـنا وسـط هذه األمـواج ا
اسـتطـاعت بـإمـكانـيـات فـردية ان تـسـتـحوذ عـلى نـسـبة مـعـيـنة من اجلـمـهور
احملـلي ولـيس اخلارجـي بيـنـما وقف اعالمـنـا الـرسمي عـاجـزا عن اجملاراة
ـنافـسة ال لإلعالم الوافـد وال لإلعالم احمللي اخلـاص في ح يـفترض وا
ـقدمـة وصوال بـهذا االعالم الـذي يـستـنـد الى امكـانيـات دولـة أن يكـون في ا
ـطلـوب منه الـقيـام بهـا كإشـباع اجلـمهور وتـأثيـرا بحـكم طبيـعة الـوظائف ا
واطنة واحلرية والتـسامح التي يتطلبهـا النظام السياسي اجلديد ـفاهيم ا
فـضال عن تعزيز الـنسيج االجتـماعي وتعمـيق الوحدة الوطـنية وغرس حب
ـكن مواجـهـة التـحديـات الـتي تعـترض الـوطن لدى الـنـاشئـة فبـغـير ذلك ال 
الـبـالد وحـمــايــة اجملـتــمع مـن فـعل اعـالمي وافـد قــد يــنــطـوي عــلى مــا هـو

تخريبي.
عـلى الـصـعـيـد اخلـارجـي فـشل اعالمـنـا في عـبـور احلـدود وهـذا مـا أكـدته
دراسـة مـحلـيـة ان اجلمـهـور الـعربي ال يـعـرف شـيئـا عـمـا يدور في الـسـاحة
ـنقـول عبـر القـنوات الـعربـية واألجـنبـية فـهو يرى الـعراقـية ومـا يعـرفه هو ا
الـعـراق بـعــيـونـهـا ولـيـس بـالـضـرورة  أن تـعــكس رؤيـتـهـا احلـقــيـقـة دائـمـا

سبقة حتكم الكثير منها. واقف ا بنية على ا فاالنتقائية ا
واجهة سؤال كنا قد طرحناه مبكرا وبصيغ مختلفة : ما الذي يجعلنا هذا 
يـجعل االعالم الـرسمي ضـعيف التـأثيـر في اجلمـهور احملـلي  وبال حضور
تـلك االمكانيات وبحاجة الى التعريف في الـساحة العربية مع ان العراق 
بـوضعه ومحـو تلك الصـورة السوداويـة التي رسمـتها له بـعض الفضـائيات

التي تميعت مع القوى التي استهدفت تدمير العراق.
ـهـام اذا كــان مـرتـعـا ـثـل هـذه ا واجلـواب كــيف لـهـذا االعالم أن يــنـهض 
لـلـطـارئ وغـيـر األكـفـاء والـذين وضعـتـهم األحـزاب في بـعض حـلـقـاته فلم
يـحـدث أن تواله مـتـخـصـصـون يـديرونه بـطـريـقـة عـلمـيـة ومـهـنـية فـضال عن
ضـآلـته من حـيث الكم قـيـاسـا الى االعالم احلزبي الـذي تـقف بـعض أهدافه
بـالضـد من القـيم التي نـريد لـها الـشيـوع فاجلـميع يـدرك ان البـيئة
ـتأزمـة في الـعراق هي حـصيـلـة عمل اعالمي عـشوائي ا
في جــانب كـبــيـر مـنــهـا  وكـان لـإلعالم احلـزبي فــيـهـا
حـصـة األسـد.  أسـباب شـتى تـقف وراء هـذا الـعـجز
ــرء تــفــســيــرا لــســلــوك الالمــبــاالة ازاءه وال يــجــد ا
كن وصفه اال بالسطحي. والقبول بعمل اعالمي ال 

عـشتُ عمـراً يـؤهلـني للـقـول ان زمانـنا احلـالي ليـس ببـراءة وجمـال الزمن
ـاضي كان اجملتـمع العراقي بثـالث طبقات هي فـقير مدقع ـنصرم ففي ا ا
سـتواهم وطـبقة ـثله الـعامل والـفالح وصاحب االجر الـيومي ومن كـان  
ــوظـفــ من مـدنــيـ وعــسـكــريـ وسـطى وهـي الـكــثـرة الــكـاثــرة جتـمع ا
ـهن ومن عـلى شـاكلـتـهم امـا الـطـبـقة الـعـلـيـا فـهي من الـتـجار واصـحـاب ا

تنفذين واصحاب احلظوة. وا
امـا الـزمن احلـالي فـاصـبح يـضم فـئـتـ فـقط فـقـراء ومـعـدمـون واصـحاب
ا فيهم من يحمل الـرواتب التي تنتهي قوتها الشرائيـة بأسبوع واحد فقط 
عـنوان مديـر او رئيس مالحظـ حيث تسـتنزف مـتطلـبات احليـاة والدراسة
ـولـدات الخ مـواردهم بـشـكـل صـارخ  و فـئـة اصـحـاب االمـوال االهـلـيــة وا

والنفوذ و بذلك ضاعت الطبقة الوسطى وهي عمود اجملتمع.
ثلهـا شهر رمضان ـاذا اشير الى هذا الواقع ونـحن نعيش ايام مبـاركة 
ثل مـشروعيـة فأجيب : كـان مقدم شـهر رمضان ـا هذا التـساؤل  ?.. ر
ومـا يـتـبعه  عـيـد الـفـطـر من ابهـى االيام وفـرح ال يـدانـيه فـرح من اجلـميع
ـنـتجع احملـلي  وامتالء ـعـيشـة ورخص االسـعار وتـوفر ا يـتمـثل بـبسـاطة ا
الـسلـة الـغـذائيـة الـذي تـمـثله الـبـطـاقة الـتـمـوينـيـة لـكن حـاليـا يـشـكل مجيء
الـشـهر الـفـضيـل كابـوسـا لـرب االسرة  مـهـما كـان عـنـوانه ( بأسـتـثـناء من
يـعرفـهم الشـعب!)  ألنه ال يقـدر على توفـير مـتطـلبـات الشـهر الفـضيل وهي
ـوالت وتـنـوع االسـتـيـرادات مـتـطـلـبـات عــائـلـيـة مـعـروفـة بـســبب اغـراءات ا
ارسه اصـحاب فـئـة  مكـتنـزي االموال في ومـقابل ذلك جنـد الـبذخ الـذي 
ـوائد والسلـوكيات وحـفالت االفطار ما يـفوق الوصف.. وصح من قال ان ا
( اجلـدر) ال يستقيم إال على ثالث مساند او ارجل فكيف احلال و(اجلدر)

العراقي بات يستند االن على عمودين فقط !  
عـلــيـنــا ان نـســعى في هـذا الــشـهــر الـفــضـيـل  الى حتـقــيق فـكــرة الـتــكـافل
االجـتماعي كمنهج حيـاة من خالل التأكيد على  التـعاضد اجملتمعي فليس
الـثراء والفـقر هو مـا يجـعلنـا سعداء أو تـعسـاء بل ان عدم بسط ايـدينا الى
بـعـضـنـا والـشـعـور بـاآلخـر هـو الـداء اخلـطيـر.. فـغـني بـخـيـل هو أفـقـر من
مـتسول  واجـد ان الفقراء الـذين يتبـادلون احملبـة وينعمـون براحة الـضمير
بارك الى (عبدة) هم األغـنياء احلقـيقيون وهي دعـوة اوجهها بـهذا الشهـر ا
ـال واجلـاه  خـصـوصـا ل ( فـئـة ) حـديـثي الـنـعـمـة ان يـتـواضعـوا حـتى ا

يتمكن بسطاء الناس من العيش بيسر وطمأنينة.
كـلـنـا نـدرك ان نـعـمــة احلـريـة ال يـعـرف قـيـمـتـهـا غـيـر
األسـير مثلما ال يـقدر  نعمة الغـنى وبحبوحة احلياة
إال من عــــاش في فـــتــــرة من حــــيـــاته فـي احلـــرمـــان
والـبـؤس وعـانى من مـظـالم واوجاع الـفـقـر والسـيـما

هم معروفون للجميع  ! 

كالم أبيض

فم مفتوح .. فم مغلق
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اطــلـقت مــؤسـســة روانــكَـة الــتي تـهــدف الى تــنـمــيـة مــهـارات
الـشبـاب واكـتشـاف قـدراتـهم الـكامـنـة وتعـزيـز الـثقـة بـالـنفس
هـارات الفنيـة واالدبية والـعلميـة مسابـقتها الـسنوية وتـفعيل ا
بنسختـها الثامـنة وذلك في مجاالت علـمية وادبية وفـنية ويبدأ
ـشـاركـات في -4-14ولـغـاية  8 -14 من تـقـد االبـداعـات وا
هـذا الـعـام حيث تـبـدأ عـمـلـية الـتـقـيـيم ومن ثم اعالن اجلـوائز
الـثالث الـفـائـزة لـكل مــجـال ويـتم ذلك في حـفل خـتـامي يـقـام
العالن اسـمـاء الفـائـزين . اعـلن ذلـك في مـؤتـمر صـحـفي في
ـؤسـسـة روانـكه ـديـر الـعـام  قـاعـة فـنـدق شـيـراتـون الـدولي ا
ــؤســســـة تــهــدف الى عـــبــدالــسـالم مــدني واشــار الـى ان (ا
اكـتشاف الـطاقات الـشبابـية مشـيرا الى ان االمة الـتي التهتم
بـشـبــابـهـا تــكـون امـة راكـدة غــيـر مـعــطـاءة واضـاف اذا كـان
ـشـكـلـة فالبـد ان يـكـون جـزءا من حـلـهـا الـشـبـاب جـزءا من ا
وهذه هي الـفكـرة االسـاسيـة التي اعـتمـدتهـا مؤسـسة روانـكة
من اجل اشـراك الشـباب في جـميع الـفعـاليـات). واعلن مـدير
ـؤسـسـة نــوزاد عـبـدالـكــر عن اجملـاالت الـتي الـبـرامج فـي ا
شاركـة فيها وهي الـقصة القـصيرة بالـلغت ـكن للشـباب ا

الـعربيـة والكرديـة  الفلم الـقصيـر  التصـوير الفـوتوغرافي 
ـنفرد  االبتكار العـلمي  فن اعادة التدوير  الرسم العزف ا
ريـادة االعــمـال   الــشـعــر بـالـلــغـتــ الـعـربــيـة والــكـرديـة  
ـسـابـقـة فيـجب ان الـبـرمـجـة. امـا عن شـروط االشـتـراك في ا
ـشــتـرك بـ 25-15 عـامــاً. وان يــكـون الــعـمل يـكـون عــمـر ا
شاركة بعمل واحد جديدا لم يسبق نشره او عرضه وتكون ا
ــشــاركـة فـقـط ويـحـق لـكـل من يــسـكـن الـعــراق او االقــلــيم  ا
ويشـمل كـذلك الـنازحـ والالجـئ وبـاالمـكان االتـصـال على

علومات. وقع االلكتروني للمشاركة وزيادة ا ا
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إلى مـتى تبـقى الـشركـات الوهـميـة جتـدُ لهـا األرضَ اخلصـبـةَ في العـراق?! إلى متى
تستـنزفُ هذه الشركات أموالَ العراقي وسط صمت حكومي وعدم متابعة ومالحقة

اجملرم ?!
شركـة (يـونك فايـننس) الـوهمـية الـشركـة الـتي ادعت انهـا شركـة الستـثمـار األموال
مقـابل عـوائد ربـحـية مـغريـة أنـشأتْ مـوقعـهـا اإللكـتـروني في شهـر آب عام 2016
وبدأت عـملهـا فعلـياً عام 2018 روجت هذه الـشركـة أنَّ لها مـقراً في دبي وآخر في
تـحـدة األمريـكـية تـركـيا وانـهـا سويـسـرية اجلـنـسـية ولـهـا تعـامالت في الـواليـات ا
واسـتـدرجت الـنـاس بعـد اقـنـاعـهم أنـَّهـا مـسـجـلـة لـدى مـسـجل الـشـركـات في بـغداد
وهـناك مـحـامٍ خـاص بهـا في احلـارثـيـة. وادعى وكالء هـذه الشـركـة انَّ أربـاحَـها من

. تفق عليها ب الطرف دة ا ال بعد انتهاء ا ائة ثم تعيد رأس ا ستة الى سبعة با
الـطـامـة الكـبـرى أنَّ هـذه الـشـركـة مـا اكـتـفت بـأمـوال الـضـحـايـا فـقط بل أشـركـتـهم
بـالـنـصب واالحتـيـال من خالل آلـيـة التـسـويق الـتي تـعتـمـد عـلى النـظـام الـهرمي أي
جتند الضـحايا بجلب زبائن جدد مقابل أموال إضافية; فجلبوا أصدقاءهم وأقاربهم
سـجل وكما أشار تـصريح للنائب عالـية نصيف في مطلع وزمالءهم.ووصل عدد ا
هذا الـعام الى مـليوني شـخص مقابل 950 ملـيون دوالر وبالتـأكيد الـرقم احلقيقي

بالغ ضئيلة. شترك  علن بكثير خصوصاً ا أكثر من هذا ا
انفـضـحت هذه الـشركـة بـعد تـفشي فـايـروس كورونـا إذ توقـفت عن تـسلـيم األرباح
ـشـكلـة بـ األقـربـاء واألصـدقاء لـكـثـير من الـزبـائن; فـانـكـشف أمـرها وهـنـا بـدأت ا
والـــزمالء الـــذين كـــانـــوا وســـطـــاء واســـتــدرجـــوا الـــضـــحـــايـــا اآلخـــرين عن جـــهل
واندلعت الـنزاعات والتـهديدات الـعشائريـة بل وصلت إلى القـتل السيمـا أن بعضهم

قد ساهم بعشرات اآلالف من الدوالرات.
شبـوهة جتـري في العراق في عـامالت ا إنَّ مـا يثـير االستـغراب والـدهشة أنَّ هـذه ا

ـلف ـعـنـيـة با ظل مـتـابـعـة ضـعيـفـة لـلـمـؤسـسـات احلـكـومـيـة ا
ــالي مع شــدة خــطــرهــا عــلى االقــتــصـاد االقـتــصــادي وا
الـوطـنـي كـذلك ثـقـة الـعـراقـيـ بـهـذه الـشـركـات الـتي مـا
برحت تـخدعهم وتـستـدرجهم وسبق لـهم أن اكتـووا بنار
ؤلم أن اثلة  مثل (سامكو) وغيرها وا شركات وهـمية 
ـثـقـفـ الـذين لم يـكـلـفـوا الـكـثـيـر من الـضــحـايـا هم من ا

أنفسهم عناء التدقيق بثبوتية أوراق هذه الشركة.

www.azzaman.com
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ـائية مـهدي رشيد وارد ا أعـلن وزير ا
باشرة بتنفيذ مشروع احلمداني عن ا
ـقـبل مـاء الــسـمـاوة الـكـبـيـر في أيـار ا
ثنى والـذي سيـنهي مـعنـاة محـافظـة ا
ـــشــروع ـــيـــاه . وقـــال أن (ا مـن شح ا
عــبـارة عن مـحــطـة ضخ ذات تـصـريف
3م/3ثــا تـنــصب عـلى اجلــانب األيـسـر
مـن شط الـــشـــامــيـــة فـي مــقـــدم نـــاظم
اخلـورنق تـرتـبط بـخـط أنـبوبـي قـطره
40.1 مـتـر ناقل لـلـميـاه وبـطول 58 كم
ياه الى قضـاء الرميثة حلـ وصول ا
مـقـدم مـحطـة إسـالة الـرمـيـثة وتـتـكون
احملـــطـــة من 9 مـــضـــخـــات عـــمـــوديــة
تـصـريف الواحـدة منـها (0. (5م/3ثـا).
بــعـد تـفــاقم مـشـكــلـة الـشح فـي نـهـايـة
ــوارد الــتــســيــعــنــيــات قــامت وزارة ا
ـشكـلة ـائـية بـأيـجاد احلـلـول لهـذه ا ا
مـتـمــثالً بـتـنـفـيـذ مـشـروع تـعـزيـز شط
ـشـكـلة الـرمـيـثـة في عام 2000 ولـكن ا

عـادت لـلظـهـور بعـد عام 2003 بـسبب
كــثــرة الــتــجــاوزات وعــدم مــحــاســبــة
الـتـجاوزات في ذلك الـوقت. واكد بـيان
أن (مـشـروع مـاء السـمـاوة الـكبـيـر هو
جـــزء من ســـلـــســلـــة األجـــراءات الــتي
ياه نفذتها الوزارة للقضاء على شح ا

ثنى). في محافظة ا
وطـالـبت النـائـبة عـالـية نـصيف وزارة
الـزراعة بـتـقد تـفسـير مـنطـقي لنـفاد
إجـازات اســتـيـراد الـطـمـاطـة في نـفس
حلــظــة اإلعالن عن إطالق االســتــيـراد
داعـــيــة رئـــيس الـــوزراء إلى الـــتــدخل
وإلـــزام الــوزارة بـــتــطــبـــيق الـــعــدالــة
والشفافية في منح إجازات االستيراد.
وقـالت في بـيـان أن (هنـاك شـكاوى من
ـستوردين للمحاصيل الزراعية حول ا
انــتـهــاء اجـازات اســتـيــراد الـطــمـاطـة
بـشـكل مـثـير لـلـريـبة إذ  اإلعالن عن
إطـالق اســـتــــيـــراد الــــطـــمــــاطـــة يـــوم
اخلـمـيس في الـسـاعة الـواحـدة ظـهراً
ستوردين للوزارة في ولـدى مراجعة ا

صـبـاح األحـد  إبالغـهـم بـأن إجازات
االســتــيــراد قـد نــفــدت ومن حــقــنـا أن
ـدة القـصيرة من نـتسـاءل: خالل هذه ا
اخلـميس ظهراً والى األحد صباحاً من
الـذي حصل علـى اإلجازات? وهل هناك

أعـمالهم أو نشر أعمالهم على اجملتمع
ــا ال يــســمح لــلــتــطــرق إلى الــدولـي 
ا قضايا سياسية  فنحن نعمل فقط 
يـخدم عملية نشر قيم متسامح السالم
ـرتـكـز الـثـاني في عــمـلـيـة اجملـتـمع وا
وهـو اجلامـعات ومـراكز الـبحـوث لدى
ي اتفـاقيـات مع أكثر من اجملـلس العـا
 35جــامـــعــة عــلى مــســـتــوى الــعــالم
وطـلـبنـا من هذه اجلـامـعات أن تـصمم
ــاجـسـتــيـر والــدكـتـوراه في بــرنـامج ا
الـــتـــســـامح الـــسالم ويـــقــوم اجملـــلس
ـنح الدراسية ي السالم بـتقد ا الـعا
ـنح ــســتـحــقـ لــهــذه ا لــشــركـائــنـا ا
الـدراسـيـة كـمـا سـيـتـكـفل اجملـلس بـها
وأيـــضـــا يــــطـــلب من اجلـــامـــعـــات ان
يــكــونــوا مــتــواجــدين عــلـى الــســاحـة
الــدولــيـة لــنـشــر قــيم الـسـالم وكـتــابـة
ـؤلـفــات الـتي تـعــنى بـنـشـر الــكـتب وا

هذه القيم .
ــنــظــومــة األولى وهي األســاســيـة وا
ـــنـــظـــمـــات وهـي الـــتي تـــســـمـى في ا
ـــؤســـســـات الـــتي تـــعـــنى بـــنـــشــر وا
ي الـتــسـامح هي مـظـلـة اجملـلس الـعـا
الــسالم تـقـدم الــدعم لـشـركــاءنـا الـذين
لـــديــهم نــفس اجملـــال لالســتــفــادة من
خـبـراتـهم والـتعـاون مـعـهم وإشـراكهم
ـا فـي احملـافل الــدولـيــة لالسـتــفـادة 
لـديهم مـن اخلبرة فـي مجال فـي مجال

التسامح والسالم .
{ في ظل الظـروف احلالـية نـرى إن العراق
من بـــ  الــدول الـــتي حتــتـــاج إلى تـــعــزيــز
وتـرسيخ ثـقـافة الـتسـامح والـسالم كمـجلس
هل لـديكم أفـكار او وضـوع مـخـتص بهـذا ا

استراتيجية عمل بشأن موضوع العراق? 
- نـعـلم جـيدا ان لـلـعراق حـضـور على
ـا له من أهمـية في الـساحـة الدولـية و
ــنــظــومــة الــوطـن الــعــربي أوال وفي ا
اإلقــلـــيــمــيــة الــثــانـــيــة وفي اجملــتــمع

الدولي.
ونــؤمن بـأن في الـعـراق قـدرات هـائـلـة
جــــدا مـن الــــعـــلـم ومن ثـم الــــنــــظـــرة
ـستقبلية  ونعلم جيدا بأن هناك في ا
الــعـراق من اخلــبـراء ومن الـنــاشـطـ
ومـن الــداعـــمــ إلحـالل احملــبـــة عــلى
ــــســـتـــوى الــــداخـــلي أو مــــســـتـــوى ا
اخلـارجي وهـناك رغـبـة من الكـثـير من
أبــنــائـنــا وبـنــاتــنـا في الــعــراق الـذين
لـديـهم تـطـلع ألن يـكـون الـعـراق أفضل

ا عليه اآلن. 
ي لـلــتـسـامح عـلى أ واجملــلس الـعـا

االسـتعداد على أن يكون طرف في دعم
و وإرســال رســالــة الــعــراق االصــلــيـة
احلـقـيـقـيـة لـلـعـراق بـكل مـكونـاته بـكل
أطيافه واأللوان التي فيه وإرسال هذه
الـرسالـة اإليجـابيـة وأن يكـون اجمللس
ـي لـــلـــتـــســـامح والـــسالم داعم الـــعـــا
وشـريك لـلـشـرفـاء في الـعـراق عـلى ألن
ــــوا مــــا لــــديـــــهم من أفــــكــــار يــــقــــد
ـسـتـوى الـدولي الن وطـروحـات عـلى ا
ي الـعراق مهم ويـتشرف اجملـلس العا
الـسالم أن يـكـون عـلـى الـعـراق وبـنات
وأبــنــاء الــعـراق مــتــواجــدين الرسـال
الـرسـالة اإليـجـابيـة بـان ندعـو الـعراق
ألن يــكــون لــديــنــا شــراكــة مع الــدولــة
الــعــراقــيــة ومع الــقـيــادات الــعــراقــيـة
ونكون شركاء في هذه الرحلة لتحقيق

التسامح والسالم.
{ هل لـديكـم النيـة لعـقد شـراكة مع مـجلس

الــنــواب الــعـراقـي عـلـى غـرار اتــفــاقــيـات 
انات عربية واجنبية ? ابرامها مع بر

ــــان الـــدولـي الـــتــــســـامح - ان الــــبـــر
والـسالم ومـجـلـسه لديه اتـفـاقـيات مع
ان العراقي انات الوطنـية و البر الـبر
مـــدعــو الن يـــكــون في هـــذه الــقـــافــلــة
اخلـاصـة الـسالم واحملـبـة ونـعـلم بـأنه
هــنــاك حتــديـات كــثــيــرة تـواجـه لـيس
ـنــطـقــة بـصـورة الــعـراق فــقط ولـكـن ا
عامة ولكن النظره الى السالم واحملبة
ـان دائــمـا مــتـواجـدة وحــتى في الــبـر
الـعــراقي وهـنـاك رغـبه عـالـيـة جـدا من
ـان العـراقي أحد قـبلـنا ألن يـكون الـبر
ان الدولي . الفاعل في مسيرة البر
{ كيف تقـيمون أداءه احلكومـة العراقية في
جانب تعـزيز وترسـيخ وتثـبيت قيم الـتسامح
والسالم في الـعراق بـعد سنـوات وعقود من

شاكل. ا
ـنظـومة - كـمراقـب وكـمواطـن في ا
الـــدولـــيــة بـــعـــيــدا عـن الــتـــشـــخــيص
ــر الـــضـــيق.. نـــعــلـم بــأنه الـــعـــراق 
يـتحـديات جـدا قويـة كمـا بعض الدول
األخـرى في الـوطـن العـربي او خـارجه
و نـعلم بأن الدور الـذي يقوم به رئيس
مـــجــلس الــوزراء الـــســيــد مـــصــطــفى
الـــــكـــــاظــــمـي دور مــــهـم جـــــدا في ظل
الـتـحـديات الـكـبـيرة كـمـا ان الـعمل في
لف الـعراق لـيس سهال ومـن يتنـاول ا
الـعـراقي كـما تـنـاوله الـسيـد الـكـاظمي
انه تـعتبـر شجاعـة عاليـة جدا منه إل
بـان مـا زال في جـعـبـة الـعـراق الـكـثـير

ألن يقدمه إلحالل السالم والتسامح.

اتــفــاقــيـة احلــصــانــة الــدبـلــومــاســيـة
وحـمايـة من دولة مـالطـا والتـي تعـتبر
ي ـقـر األسـاسي لـلـمـجـلس الـعـا هي ا
لـلتـسامح والـسالم وهنـاك في اجمللس
ي لـلـتـسـامح والـسالم مـرتـكـزين الـعــا
ــاني ــرتــكــز الــبــر رئــيــســيــ االول ا
ــرتــكــز واجلــمــعــيـــة الــعــمــومــيــة فــا
ـاني يضم في عـضويـته أكثر من الـبر
ـــاني اي 80 دولـــة أو 80 عــــضـــو بـــر
ثل هـذه الدولة في عـضو واحـد فقط 
ـــان الــدولـي الــذي يـــضم جلــان الـــبــر
مــتــعــددة تــبــلغ ست جلــان هـي جلــنـة
الـشـؤون الـقانـونـيـة و جلنـة الـعالقات
رأة اخلـارجية والدبلومـاسية وجلنة ا
ـسـتـدامة والـشـبـاب وجلـنة الـتـنـمـية ا
وجلــنـة زرع الــسالم وجلـنــة مـكــافـحـة

التطرف وهي جلنة مستحدثة.
ـان الـدولي ثالث جلـسات ويـعـقد الـبر
عـلى مـدار الـسنـة ويـرأسه رئـيس لكل
ســنــة مــرة واحــدة وتــكــون الــرئــاســة
ـنـظـومـة الـترويـكـا الـرئـيس الـسابق
والــرئــيس احلــالـي والـرئــيـس الــقـادم
حــيث يـعـلن الـرئــيس الـقـادم من خالل
نــظـام الــرئـاســة الـتي تــكـون من خالل
احلـــروف األبـــجــديـــة فـــلــيس لـــديـــنــا
ــــا نــــظــــام واضح انــــتــــخــــابــــات وا
بـــاحلــروف األبــجــديـــة ومــعــروف من
سـوف يأتي رئيسا للـسنة القادمة لكي
لــنـــتــحــاشى مــوضـــوع االحــتــكــاكــات
ـرتـكـز اآلخـر فـهـو واالنـتـخـابـات امـا ا
اجلـمـعـيـة العـمـومـيـة التـي تضم ثالث
مــكـــونــات رئــيــســيـــة وتــشــكل عــمــود
ركز األول هو في اجلمعية العمومية ا
ـنــظـمــات الـتي تــعـنى ــؤسـســات وا ا
ـرتـكـز بــنـشـاط الــتـسـامح والــسالم وا
الـثــاني اجلـامـعـات ومـراكـز الـبـحـوث
سـتقـلة ـركز الـثالث الـشخـصيـات ا وا
ـكـونـات يـحق لـهم إن واعــضـاء هـذه ا

يكونوا في اجلمعية العمومية.
وتـعــقـد اجلـمـعـيـة الـعـمـومـيـة مـرة كل
ســـنــة ويـــتم تـــســمـــيـــة رئــيس لـــهــذه
ـكونـات الثالثة من اجلـمعـية ومرجع ا
ي ــســتــقــلــ مــظــلـة اجملــلـس الـعــا ا
لــلــتــســامح والــسالم تــســهل عــمــلــيـة
اسـتقطـاب الشركـاء الذين لديـهم أفكار
ولـديـهم عـلم ولـديـهم اخلـبـرة في نـشر

قيم التسامح والسالم.
ي هـــؤالء  ويـــتــــبـــنى اجملـــلـس الـــعـــا
الـناشط من خالل طباعة كتبهم ومن
خـالل ودعــوتــهم لــلــحــضــور وتــبــادل

وفـي اآلونـة األخيـرة ومع
كـثير من التـحديات التي
مـر بـهـا العـراق ووجـدنا
إن هــنــاك فــعال الــرغــبـة
بــان يــكــون هــنـاك عــمل
حقيقي لترسيخ السالم
 فـالتـجاذبـات التي في
الـعراق ليست بالسهلة
وقــد يــكـون هــنـاك ارث
مـــخــتــلف وقــد تــكــون
هـــنـــاك ظـــروف غـــيـــر
اعـتـيـاديـة فـي الـعراق
ال تـــمـــر بــهـــا بـــلــدان

أخرى .
وأعــتــقــد بــأن هــنـاك
رغـبة كبـيرة جدا من
الـقيـادات في العراق
بــالــعــمل اإليــجــابي
وإلـى الـــــــنـــــــظــــــرة
اإليــــــــجـــــــابـــــــيـــــــة
لـــلـــمـــســتـــقـــبل من
خــالل اجــــــــــــراءات

احلـكـومـة لـتـحـقـيق االمن والـسالم في
الــعـراق والــتي ال يــسـعــنـا اال االشـادة

بها.
ـاضي الـقـريب شـهـد الـعـراق زيـارة { في ا
نادرة من نوعـها قام بها احلـبر االعظم البابا
فـرنـسـيس بـابا الـفـاتـيـكان  خـاللهـا الـلـقاء
ـرجع الديـني االعـلى ايـة الله الـسـيـد علي بـا
كيف السيـستاني وشخصيـات دينية بارزة 
تــنـظـرون لـلــرسـائل الـتي تــطـلـقــهـا مـثل هـذه
الــزيــارات والـلــقــاءات لــنــشــر وتـرســيخ قــيم

التسامح?
- اعجبت بكلمه السيد الكاظمي عندما
قـال "لن نـسـمح الحـد بـتـدمـيـر الـعراق
وإنــنـا سـوف نــبـني مــسـتـقــبل ألطـفـال
للعراق " وهذه كلمة مهمة جدا كان لها
صــدى عــال جــدا خــصـوصــا من خالل
تـواجـد قـيادات مـعـتـبرة عـلى مـسـتوى
الـعـالم  كـزيـارة الـبـابـا فـرنـسـيس الى
الــعـراق ومـا حتـمـله مـن رسـالـة مـهـمـة
جـدا بـان هـناك حـاجـة ماسـة ألن يـكون
الـعـراق ايقـونـة السالم خـصـوصا ألن
لـلعراق خـصوصية إن فـيها عـدد كبير
ــســيـحــيـ وهــنـاك تــنـاول لــهـذا من ا
ـلف عـلى السـاحـة الدولـيـة بأن هـناك ا
حـــقــوق أهــدرت أو مــرت في حتــديــات
مـعيـنة لكـن وجود البـابا فـرنسيس في
ظل مــايـعـاني به الـبـلـد من الـتـحـديـات
والـتـجـاذبـات سـتـكـون الـرسـالـة مـهـمة

جــــــــــــــــــدا الـى
الـعــراقـيـ بـانـكم مـهـمـ وكل الـعـالم
يـتجه للعراق قبـلته بإن تهدأ األوضاع
فـــأحلل أو بـــنــاء مـــســتـــقــبل مـــشــرف

. للعراقي سيكون بيد العراقي
كـمــا ان اجلـمـيع يـعـلم إن الـعـراق بـلـد
غـني بـالثـروات وغني بـالتـاريخ وغني
بــالــعــلـم والــكــفــاءات ولــو اتــيــحت له
ـــصــاف الــدول الـــفــرصــة ســـيــكــون 
ــنــطــقـة وزيــارة الــبــابـا ــتــقــدمـة بــا ا
ســتـكــون لـهـا انــعـكــاسـات وتــاثـيـرات
سـتسـتمـر طويال من ناحـية اشـعاعات
الـتـسـامح ورسائل الـسالم والـتـعايش

التي اطلقتها.
{ ما الذي يحتاجه العراق للنهوض ويحقق

التعايش اجملتمعي ?
- الــعـراق يـحــتـاج إلى كل الــعـراقـيـ
لـيس لـفـئة وال طـائـفـة والدين فهـو بـلد
وضـعـته الــــــــظـروف في شـرق الوطن
الــــعــــربي ويــــكـــــــــــون غــــرب الـــدول
اجملـــاورة لــلــوطن الــعـــربي فــالــعــراق
يـــحــتــاج إلى جـــهــود كل الـــعــراقــيــ
وأتـــمــنى من كل قـــلــبي كــمـــــــــــواطن
عـربي ان يـتـركـوا زمام االمـــــــــور بـيد
الـقيـادة الـعلـيا لـلبـلد الـدي يحـتاج من
الــــعـــراقــــ الى الــــتـــوحــــد وجتـــاهل

االنقسامات.
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ـالـية عـلى اسـتـيـراد ألفي طن الـقـدرة ا
من الـطـماطـة فـكيف ومـتى حـصل هذا
الـشخص على إجازة االسـتيراد?! علماً
بــــأن هــــنــــاك قــــلق من تــــكــــرار نــــفس
الـسيـناريـو عندمـا يتم إطالق اسـتيراد

.( الدجاج أيضاً
وشــددت نـصـيف عــلى (ضـرورة تـدخل
رئـيس الـوزراء وطـرح هذه الـتـساؤالت
عـــلى وزيـــر الـــزراعـــة وإلـــزام الــوزارة
بـالتعـامل بعدالـة وشفافـية في إجازات

ستوردين). االستيراد وإنصاف ا
واعــلـن االحتــاد الــعــام لــلـــجــمــعــيــات
الــفـالحــيــة في مــحــافــظــة ديــالى  عن
إعــادة فـتح مـلف تـعــويـضـات نـيـسـان
 2019 فـيـمـا أشـار إلى أنـهـا سـتـشـمل

 . أكثر من 3 آالف دو من البسات
وقــال رئـــيس االحتــاد في ديــالى رعــد
مـغـامس الـتـمـيـمي   لـ (الـزمـان) امس
إن  (فـي نــيــســان من عــام 2019 غــرق
حــوض نــهــر ديــالى بــســبب الــســيـول
واألمــطـار الـغـزيـرة وتـضـرر من جـراء
ذلـك أكـــــــــــــثــــــــــــر مـن 3 آالف دو مـن
الــبــسـاتــ بــشـكـل كـبــيــر نـاهــيك عن
ـــنــــازل)  الفـــتــــا الى  أن عــــشــــرات ا
(الــفــيـضــان تــسـبب ايــضــا ً في نـزوح
بــعض األســر وكــان الــوضع خــطــيـرا

جدا آنذاك). 
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وأضــاف الـــتــمــيــمي  أن  (احلــكــومــة
ــزارعـ وبــقـيـة تــعـهــدت بـتــعـويض ا
اخلـــســـائــــر األخـــرى لـــكن رغم مـــرور
عــامــ عــلى الــكــارثـة لـم يـحــصل أي
متضرر على أي تعويض)  مشيرا إلى
أن  (االحتـــاد فـــاحت مـــجـــلس الـــنــواب
لف لألمام بشكل رسمي من أجل دفع ا
وإعــادة فـــتــحه شــامال لألضــرار و
تـدوينها في تقاريـر رسمية خاصة وان
دائــرة الــزراعـة أجــرت إحــصــاءً رفـعت
إلـى وزارة الــزراعــة)  مــشــيــرا إلى أن
(مـــــزارعي ديـــــالـى بــــأمـس احلـــــاجــــة
لـلــتـعـويض من اجل مـعـاجلـة األضـرار
الـنـاجمـة عن فـيضـانـات نيـسان 2019

أسوة ببقية مناطق البالد) .
واعــلـنـت الـنــائب عن مـحــافـظــة ديـالى
نـاهـدة الدايـني  ان احملـافظـة  حتولت
سـاحة لتـصريف البـضائع جراء توقف
اكــثـر من 100 مــعــمل  مــشــيـرة انه ال
ــنـــافــذ وجـــود اي تـــبــادل جتـــاري بـــا
احلـدودية . وقالت الـدايني لــ (الزمان)
امـس ان  (ديالى ال تصـدر اي منـتجات
زراعـــيـــة او صــــنـــاعـــيـــة الى اجلـــانب
االيـراني بـسـبب تـوقـف وشـلل الـقـطاع
اخلــاص وانــهــيـاره بــالــكــامل مـا اول

احملـــافــظــة الى اســواق اســـتــهالكــيــة
ـنـتـجات لـلـبـضـائع اخملـتـلـفـة وحـتى ا
ـنـتج الزراعي الـزراعـية عـلى حـساب ا
الــعـالي اجلــودة) . وانـتـقــدت الـدايـني
(غــيـاب الــبـرامج احلــكـومــيـة لـتــأهـيل
الـــقــطــاع اخلــاص وخـــاصــة الــزراعي
بــســبب قــلــة الــدعم وانــعــدام اخلــطط
نـتج الوطني االسـتراتـيجيـة حلمـاية ا
بــاسـتـثــنـاء اجــراءات وقـتـيــة ألسـبـاب
سـياسيـة ومصالح فـئوية عـلى حساب
مــصـلــحـة االقــتــصـاد الــوطـني واالمن

الغذائي ).
U M  n dB

واكــدت الــدايــني  ان (ديــالى حتــولت
ــنـــتـــجــات الى ســـاحـــة لـــتــصـــريـف ا
االجـنبية بكافة تـفاصيلها جراء توقف
ــــخــــتــــلف اكــــثــــر من 100 مــــعــــمل 
الــقـطــاعـات كــانت حتــتل الـريــادة بـ
احملـافظات قبل عام 2003 مـشيرةً الى
وجــود عــراقـيـل مـفــتــعـلــة امــام اعـادة
ـعـطـلة في ـصـانع ا ـعـامل وا احـيـاء ا
ديالى ألسباب معروفة لدى اجلميع) .
وتــابع الــنــائب األول حملــافـظ الـنــجف
ــســؤولـ في هــاشم الــكــرعـاوي مع ا
ائـية ومـديريـة صيـانة ـوارد ا دوائـر ا
مـشاريع الري والبـزل  بشأن موضوع
أنــتـشــار زهـرة الـنــيل والـشــمـبالن في
ناطق ـشخـاب وا أنـهار مـركز قـضاء ا

الريفية بالقضاء .
وأوضـح نـــائـب احملـــافظ لـ (الــــزمـــان)
ـيـدانـيـة إلى أمس انـه (بـعـد زيـارتـنا ا
ـشـخاب مـنـطـقة الـدبـينـيـة في قـضاء ا
ومـالحـــظـــة إنــــتـــشــــار زهـــرة الــــنـــيل
والـشـمبالن في نـهـر الدبـينـيـة  عقـدنا
ــوارد إجــتـــمــاع مــشــتــرك مع مــديــر ا
ـائــيه ومـديـر صـيـانـة مـشـاريع الـري ا
دير عام والـبزل  وكذلك  اإلتصال 
ــائـيه  ــوارد ا الــصــيـانــة في وزارة ا
ـــنــــاقـــشـــة مــــوضـــوع زهـــرة الــــنـــيل
ومـكافحـتها) .وبـ الكرعـاوي (وجهنا
اجلـهـات ذات الـعالقـة بنـزول بـرمـائـية
إلى الـنـهـر وتـنـظـيـفه اعـتـبـاراً من هذا
الـيـوم  إضافـة إلى تـوجيـهـنا بـتوزيع
احلـــــفــــــارات ذات الـــــذراع الـــــطـــــويل
والــبـرمــائــيـات  في مــنــاطق إنـتــشـار
زهــرة الــنـــيل والــشــمــبالن في قــضــاء
ـــشـــخـــاب ونـــاحـــيـــتي الـــقـــادســـيــة ا
والـعـبـاسيـة) .الفـتاً الـى أنه (ستُـبـاشر
هــذه اآللـــيــات واحلــفــارات بـــعــمــلــهــا
أعـتـبـاراً من يـوم غـداً  وحـسـب جدول
تـابـعة مـيدانـيـة ويومـية من مـنـظم و
ـائــيـة وصـيـانـة ـوادر ا قــبل دائـرتي ا

شاريع). ا
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-1-
يَـفِـدُ الى احلـوزة الـعـلـمـيـة في الـنــجف األشـرف طالب كـثـيـرون مِنْ مـخـتـلف الـبـلـدان
االسالمية فالى جانب الطلبة العراقي جتد لفيفا من الطالب اللبناني واخلليجي

والى جوارهم هناك الهنود والباكستانيون واألفغانيون وهكذا .
-2-

وفـي الـنـجف األشـرف مـدارسُ ديـنـيـة عـديـدة حتـتـضن هـؤالء الـطالب الـوافـدين وهي
ثابة األقسام الداخلية لطالّب اجلامعات .

-3-
وحـ يُــطلُ شـهـرُ رمـضـان يُـعـاني الـكـثـيـر مِـنْ هـؤالء الـطالّب مـشـاكل كـبـيـرة تـتـعـلق
ـفـردهم في غـرفـهم وعـلـيهم  –في ظل بـافـطـارهم وسـحـورهم  ذلك انّـهم يـعـيـشـون 
الـعـزوبـية  – أنْ يُـعِـدُوا ألنفـسـهم وجـبـات افـطـارهم وسـحـورهم وهـذا قـد يشـق على

الكثيرين منهم 
-4-

ـرجع الديني األمثل نابـغة الفقهاء اضي قرر ا وفي منتصـف السبعينـات من القرن ا
االمام الشهيد آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر   – رضوان الله عليه - أْن
في إلتفاتةٍ أبوية حانية طلوب وتُحمل اليـهم في مدارسهم  يهيأ لـهم وجبات الطعام ا
تـعكس عـمقَ حُـبهِ لطـالب احلوزة الـعلـمـية في الـنـجف االشرف وبِـرّه بـهم  وحرصه

على راحتهم .
) .. فاتـصلت بـأحد الـتجـار األخيار يـالم وكـانوا بـحاجـة الى الصـحون واالواني (ا
طـلوبة من األواني طـلوب  فاسـتجـاب مشـكوراً واشتـرى الكـميـة ا راغبـاً في تهـيئـة ا

وتَمَّ ارسالها الى النجف االشرف دون تأخير.
وهنـاك بدأت عـمـليـةُ إعداد الـطعـام وتـوزيعِهِ عـلى طالّب احلوزة الـعلـمـية الـشريـفة في

بارك . شهر رمضان ا
-5-

ويؤسفنا أنْ نقول :
انّ بعض اجلهات رأت فـي تلك العملية الـبارّة ما يُهدد مصاحلهـا فلجأت الى محاربة

شروع النبيل وإعاقة استمراره بشتى الطرق والوسائل ..!! هذا ا
-6-

أل الـفـراغات ـراحل أنَّ هنـاك مَنْ ال يـتـصدى  ـشاكل الـتي نـعـانيـهـا في كل ا ومن ا
الـقائمـة بنـفسه ويـنشط في مـضمـار اإلعاقة حـ يتـصدى لـها اآلخـرون  في منحى

بالغ الداللة على السلبية لألسف الشديد .
-7-

وهـكـذا يـتـجـلّى أنَّ االخـتالفـات ال تـنحـصـر في مـضـمـار اآلراء واالفـكـار فحـسب بل
تتعداها لتشمل سائر االعمال واخلطوات األخرى .

وهنا تمكن الكارثة .
-8-

شـروع الـرمضـاني الـنـبيل يُـظـهر مـقـدار العـنـاية انّ هـذا ا
الـتي كـان االمام الـشـهـيد الـصـدر يُـولـيهـا لـذوي احلـاجة
وكــيف يــفــكــر في اشــبــاعـهــا وخــاصــة في هــذا الــشــهـر
الــفـــضـــيل . وهــو درس بـــلـــيغ في دالالته االجـــتـــمــاعـــيــة

قتدون بنهجه وروحه ? واالخالقية فأين ا

وصفت الزيـارة التي قام بها رئيس احلكومة الـكاظمي الى دولة االمارات العربية في
كن القول ان قـاييس و الـرابع من نيسان  – ابريل احلالـي بالزيارة النـاجحة بكل ا
هــذا الـنـجـاح قــد جتـلى بـثـالث قـضـايـا  االولـى الـتـوقـيـع عـلى عـدد من االتــفـاقـيـات
ذكرات ب العراق واالمارات التي من شأنها تطوير وتعزيز العالقات االقتصادية وا
بلغ بينهـما . اما الثانية فـتمثلت في اعالن وتعهـد دولة االمارات العربية اسـتثمارها 
ـا ينـعش االقـتصـاد وحركـة االسـتثـمار ثالثة مـلـيارات دوالر في جـمـهوريـة العـراق 
وذلك فـضالً عـمـا يــعـنـيه كل ذلك من تـوســيع وتـعـزيـز لـعالقــات الـعـراق مع الـبـلـدان

العربية وخاصة دول اخلليج العربي .
شار سالـت ا سألـة الثالـثة التي جتلت بـها الزيارة والـتي ال تقل اهمـية عن ا  اما ا
اليها فـهي التي جرى التعبير عنها بحـديث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد
ـسـلــحـة خالل اسـتــقـبـاله وتــرحـيـبه احلـار االمـارات ونـائـب الـقـائـد الــعـام لـلـقــوات ا

رافق له والذي وصف بأنه ترحيب ايضاً بالشعب العراقي .  بالكاظمي والوفد ا
وبعـد اشـادة ولي العـهد بـخـطوات احلـكومـة الـعراقـية االصالحـيـة وبدور الـعراق في
نطـقة وأضاف بـقوله : نـريد ان نرسل رسـالة ايجـابية تـعزيـز االمن واالستقـرار في ا
الى شعبيـنا بحكم العالقات الـتي جتمعهما وذلك بـتأكيده وتذكيـره الوفد والعالم بأن
( أهل الـعراق لـهم فضل كـبيـر على دولـة االمارات فـأبنـاء العـراق من اجليل الـسابق
اسهمـوا في بناء دولـة االمارات وان العـديد منـهم عملـوا وبنوا وطـوروا وساعدوا في
بـنـاء االمـارات ونـحن نـذكـر لـهم هـذا الفـضل سـواء من مـهـنـدسـ او اطـبـاء او حتى
سـؤول االمـاراتي هم سـيـاسـيـ .. وغـيـرهم ) . وبـالـطـبع  فـان مـا كـان يـقـصدهـم ا
رحوم ـرحوم الدكتـور عدنان البـاججي وا الرعيل االول من اخلـبراء العراقـي مثل ا
رحوم شكري صـالح زكي الوزير االسبق بحكومة عبـد الرحمن البزاز في العراق وا
الي الذي ساهم قـبل ذلك بتنظيم مـالية دولة الكويت الدكتور فـخري شهاب اخلبـير ا

Æ1961 بعد تأسيسها العام
ينـطـوي هذا الـكالم لـولي عهـد االمـارات على اهـميـة ودالالت كـبيـرة منـهـا انه لم يكن
ـا ايـضــاً الى الـشـعب الـعـراقي الـذي ـرافق فـحـسب ا مـوجـهـاً لـلـكـاظـمي والــوفـد ا
حـرص ولي الـعـهـد عـلى اسـتـخـدام وصف مـحـبب وحـمـيـمي له بـقـوله (اهـل الـعراق)

وليس (سكان ) او (شعب) العراق .
ا قام به رهط من واذ عبر هـذا الكالم للشيخ محمد عن االعتراف بتواضع ووفاء  
اهل الـعـراق مـن عـمل قـبل خـمـسـ عـامــاً سـاهم بـبـنـاء دولـة االمـارات فـأنه اراد ان
سـاعدات يـوحي في الـوقت نفـسه الى بـعض الدول واجلـمـاعات الـتي قـدمت بعـض ا

) عـليه بل وحـتى االدعـاء بـأنه لوال لـلعـراق لـكنـهـا بـقيت (تـمـ
ـساعـدات لـسـقـطت بـغـداد والـعـراق بـيـد اجلـمـاعات تـلك ا
) اسـتـبطن اهـانة كـبيـرة للـعراقـي االرهـابيـة  وهو (تـم

ولـتـضحـياتـهم الغـاليـة في الدفـاع عن ارضهم ووطـنهم ..
نصف انهم حـقاً (اهل العراق) الـذين يعترف به بـعض ا

من العرب الذين يكنون الوفاء واحملبة للعراق وأهله !
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دوام في يومي اجلمعة والسبت).
وبــيـنت نـصــيف  أن (الـقـصــة لم تـنـتهِ
ـؤسسة إلـى هنا إذ اتـصل شـخص با
ـشـتكـيـة وعرض عـلـيهم شـراء إجازة ا
ـتلك االسـتيـراد التي بـحوزته ألنه ال 

W eF  vK  dJ
?bL نشـكر جمـيع السادة √ dN?E  ‰U?L بإسم ذوي فـقيدنـا الغالي 
والــسـيـدات الـذين شـاركـونــا مـصـابـنـا األلـيم بــفـقـدانہ وعـلي رأسـهم
فخـامة رئيس اجلـمهوريـة الدكتـور برهم صالح ودولـة رئيس الوزراء
ـساعـدة لنقل االسـتاذ مـصطفي الـكاظـمي علي مـواساتهم وابـدائهم ا
ثل عنهما مراسيم تشييعه في اربيل. كما جثمان الفقيد وحضور 
ثقـف والكتاب نعبـر عن شكرنا ألصـدقائه وزمالئه وطلبته وجـميع ا
الذين شاركونا احزاننا من خالل حـضورهم مراسيم التشييع والدفن
أو االتصال عبر  الهاتف او وسائل التواصل االجتماعي او من خالل
التعـبير عن مـواساتهم بوسـائل اخري. نبتـهل الي الباري عزوجل ان

يحفظ اجلميع من كل مكروه.

احمد بن محمد اجلروان
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ي للـتسامح شـدد رئيس اجملـلس العـا
ـان والــسالم والـرئــيس االســبق لـلــبـر
الــعــربي احـمــد بن مــحـمــد اجلـروان 
عــــلى اهـــمــــيـــة دور الـــعــــراق في دعم
خـطوات تثبيت قـيم التسامح والسالم
ــلـكه مـن حـضــور عـلـى الـســاحـة ــا 

الدولية
وعـــبــر اجلــروان في حــوار خــاص عن
ي بـتحقـيق شراكة رغـبة اجملـلس العا
ان مع الـدولة الـعراقيـة وانضواء الـبر
الــعـراقي ضـمن الـفـاعــلـ في مـسـيـرة
ــان الـدولـي لـلــتـســامح والـسالم الــبـر
الـــذي يــعــد احــد مـــكــونــات اجملــلس 
مــبـــيــنــا اســتــعـــداد اجملــلس لــتــقــد
ــسـاعــدة الالزمــة وتـنــفــيـذ الــبـرامج ا
ـشاريع الـتي تسهـم بتعـزيز السالم وا

في العراق.
ي واعــــتـــبــــر رئـــيس اجملــــلس الــــعـــا
لـــلـــتــســـامح والـــسالم زيـــارة الــبـــابــا
فـرنـسيس بـابـا الفـاتـيكـان الى الـعراق
رجع االعلى ايـة الله الـسيد ولـقاءه بـا
عــلي الـســيـســتـاني بــانـهــا كـانت ذات
اهـمية كـبيرة وستـكون لها انـعكاسات
وتـاثيـرات ستـستـمر طـويال من نـاحية
اشـعــاعـات الـتـسـامح ورسـائل الـسالم
والـتعـايش التـي اطلقـتهـا  مشـيدا في
ذات الــوقت بـاجـراءات رئـيس الـوزراء
مـصــطـفى الـكـاظـمي في حتـقـيق االمن

والسالم.
{ على ماذا استندت فكرة تأسيس اجمللس
ي لـلـتـسـامح والـسالم ومـاهي رسـالـته الـعـا
ودوره في حتـقــيق الـتــسـامح والــسالم عـلى

مستوى الوطن العربي أو بالعالم? 
ـهم ان نــتـشــارك في نـشــر قـيم - مـن ا
الـــتـــســـامح والـــسالم والـــعـــمـل الــذي
ـسـتـوى نــحـتـاج إلــيه جـمـيــعـا عـلـى ا
الــدولـي أو الــداخــلي بــصــورة عــامــة
وكــمـا نـعــلم بـأن الـوطن الــعـربي غـني
ـتـميـزة في نـشـر قيم جـدا بـاخلـبرات ا
الـتسامح والسالم من خالل التحديات
الــتي مــر بـهــا وأفــرزت شـبــاب لــديـهم
الـنظـرة والتطـلع إلى الترفع والـتعالي
ـنــطـقـة ــشـاكل الــتي مـرت بــهـا ا عن ا
ي لـلـتـسـامح والـسالم فـاجملــلس الـعـا
مـنـظومـة الـدوليـة لـديهـا اتفـاقـيات مع
اجملــــتــــمع الــــدولي ابــــتــــداء من األ
ـانـات ــتـحـدة ومــؤسـسـاتــهـا والـبــر ا

انات الوطنية. اإلقليمية والبر
ي لـلتـسامح والسالم ان الـعا ان لـلبـر

هاشم الكرعاويمهدي رشيد احلمداني
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استـهـواني مقـال مـارتن شوارتـز حـول أهمـيـة الغـباء
اليـ في الـبـحـث الـعـلــمي كـمـا اســتـهـويـت قـراءته ا
حول الـعالم. مـقـال منـاسب ليـومـنا هـذا مثل مـا كان
منـاسـبـا وقت نـشـره قبل  12عامـا. يـقـتـرح شـوارتز
ـقــبـول أن تــشـعــر بـالــغـبـاء في مـقــاله أنه لــيس من ا
كـباحـث فحـسب بـل إنه أمـر ضـروري بالـفـعل ألنك
إذا عاجلت فقط أسئلة معروفة إجـاباتها بالفعل فقد
يـجـعــلك ذلك تـشــعـر بــالـذكـاء لــكـنك لن تــسـاهم في

حتقيق اختراقات علمية كبيرة. 
يقـول شـوارتـز: "العـلم يـجـعـلني أشـعـر بـالغـبـاء. لـقد
اعتدت على ذلك - لقد اعتدت عليه. في الواقع أنني
كـنت طـال حيـاتي الـعـلـمـيـة أبـحث بـنـشـاط عن فرص
جـديـدة ألشـعـر بـالـغـبـاء. لن أعـرف مـاذا أفـعل بـدون
فـترض أن هذا الـشعـور. حتى أنـني أعـتقـد أنه من ا

يكون األمر على هذا النحو".
ــا أيــضـا لــكل من درس بــالـنــســبــة لــشـوارتــز ولــر
الـعـلـوم أحـد األسـبـاب الـتي جـعـلـته يـحب الـعـلم في
ـكن أن يـكـون اجلـامـعـة هـو أنه كـان بــارعـا فـيه. ال 
ـعـرفـة ـا االنـبـهـار  هـذا هـو الـسـبب الـوحـيـد  –لـر
ادي واحلـاجـة الـعـاطـفـيـة الكـتـشـاف أشـياء الـعالـم ا
جديـدة كانت من األسـباب الـتي جعـلتـنه يحب الـعلم.
ضني لكن الدراسة اجلامعية االولية تتطلب العمل ا
واألداء اجلــيــد فـي االمــتــحـــانــات. إذا كـــنت تــعــرف
اإلجـابـات في االمـتـحـان فـهــذا سـيـشـعـرك بـالـفـخـر

وبالذكاء. 
لكن الـدكتـوراه كانت شيء مـختـلف تمـاما لـشوارتز.
ـكــنـني تــأطـيـر األســئـلــة الـتي من يـتــسـائل: "كــيف 
شـأنــهـا أن تــؤدي إلى اكـتــشـافــات مـهـمــة? تـصــمـيم
وتـفسـيـر جتـربـة بـحـيث تـكـون االستـنـتـاجـات مـقـنـعة
تماما تـوقع الصعوبـات ورؤية الطرق لـلتغلب عـليها
أو في حـالـة فــشل ذلك حـلـهــا عـنـد حــدوثـهـا?" كـان
مــشـــروع الــدكـــتــوراه اخلـــاص بــشـــوارتــز مـــتــعــدد
التـخـصـصات إلى حـد مـا ولـفـترة من الـوقت كـلـما
واجه مـشــكـلـة أزعج بــاسـئـلــته بـقـيــة أعـضـاء هــيـئـة
الــتــدريس فـي قــســمه مـن الــذين كــانـــوا خــبــراء في
مخـتـلف الـتـخصـصـات الـتي كان يـحـتـاجهـا. يـتـذكر
الـيــوم الـذي أخـبــره فـيـه هـنـري تــوبي (احلـائــز عـلى
ـشـكـلـة التي جائـزة نـوبل) أنه ال يـعـرف كـيـفيـة حل ا
كـان يــواجــهـهــا في مــوضـوع اهــتـمــامه. كــان طـالب
دراسات عـلـيـا في الـسـنـة الـثالـثـة واعـتـقـد أن هـنري
ـا كـان هو توبـي يـعرف حـوالي  1000مـرة أكـثـر 
يعرفه. اعتقد انه إذا لم يكن لدى هنري اجلواب فال

أحد لديه. 
عنـدها صـدم شوارتـز: لم يفـعلـها أحد. لـهذا الـسبب
كانت مشكلـة بحث. وألنها مـشكلة بحـثية كان األمر
جرد أن واجه هذه احلـقيقة قام متروكا له حللـها. 
. كــان الــدرس ـــشــكـــلــة في غـــضــون يــومـــ بــحل ا
احلاسم هو أن نطاق األشياء التي لم يكن يعرفها لم
تــكن مــجــرد نـــطــاق واسع. وعــلى حـــد قــوله كــانت
جلميع األغراض العملية النهائية. هذا اإلدراك بدالً
من أن يكـون مـحـبطـا كـان محـررا له. إذا اعـتـبر انه
ـمكن ـسـار الـوحـيـد ا لو كـان جـهـله النـهـائـيـا فإن ا
لـلعـمل هـو اخلـوض في األمـر بـأفـضل مـا يـسـتـطيع.
وكلـمـا أصبـحـنا أكـثـر راحة مع كـونـنا أغـبـياء كـلـما
تــعــمــقــنــا في اجملـــهــول وزادت احــتــمــالــيــة حتــقــيق

اكتشافات كبيرة. 
 - استنتاجات مهمة

× الـشـعـور بـالـغــبـاء ال يـرتـبط مـبــاشـرة بـالـغـبـاء إنه
شـعـور شائـع في الـبـحث الـعـلـمي إذا شـعـرت بـهذا

الشعور فأنت لست الوحيد.
× السؤال الغبي الوحيد هو الذي لم يُطرح سابقا.
× إن طـرح أسـئـلـة جــيـدة أصـعب بـكــثـيـر من إعـطـاء

إجابات جيدة.
كما قال ألبرت أينشتاين:

إن مجـرد صيـاغـة مشـكلـة هو فـي كثـير من األحـيان
أكثر أهمـية من حلـها والذي قد يـكون مجـرد مسألة
مهـارات رياضـيـة أو جتريـبـية. لـطرح أسـئـلة جـديدة
ــة من ــشــاكل الـــقــد والــنــظــر فـي ا
زاويـــة جــديـــدة يـــتـــطـــلب اخلـــيــال
اإلبــداعـي وهي عالمـــات الــتـــقــدم

احلقيقي في العلم.
{ عن مجموعة الواتساب
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منذ بـدء العـملـية الـسيـاسية في 2003 الى يومـنا لم
نـشاهـد مـالمح تـغيـيـر او انـشـغـال الـطـبـقـة احلـاكـمة
ـغا اوال ومداوالت بحـقوق  الشـعب ال بل تـقاسم ا
ونقاشـات عقـيمـة ولو كانت جـادة لتـغيـر الوضع لكن
واقع احلال يقول ان الطبقة احلاكمة لم ولن تغير من

ناصب منهاجها في حصص الوزارات وا
ــصـالح يــعـني بــقـاء مع وجـود تــوزيع لــلـمــنـاصب وا
المح امل بـالـتـغـيـيـر  الن لـلـمـحـاصـصـة وال وجـود 
الـتـغـيـيـر يـنـبع عـنـدمـا نـرى بـناء الـدولـة عـلـى اساس
هـنيـة والكـفـاءة واختـيار من هـو يـستـطيع ان يـنجح ا
في رسم ادارة نـاجـعـة تـنـعـكس ايـجـابـا وتـتـضح في

مفاصل الوزارة التي تسلمها
ملـفـات متـراكمـة واالصالح مـتعـثـر هذا نـتـيجـة تولي
ن هم غير االختصاص او اختصاص لكنه االدارة 
حسـوبية وعلـيه ان ينفـذ ما وعد به من اوصله جاء 
ناصب في نصب وهذا وجه من اوجه ادارة ا لهذا ا

البلد.
اصبح الـشـعب اكـثـر درايـة ويعـلم جـيـدا ان ال فـائدة
من هـذه احلكـومـات الـتي لم تـقـدم عـجـلـة الـتـقدم في

البلد بل رمت به في نفق الضياع.
ـنـاصب يــعـني اسـتـمـرار ووالدة اسـتـمـرار تـقــاسم ا
ـنـهج واالدارة فال تـغـيـير  حكـومـات اخـرى بـنـفس ا

وال اصالح وال خدمات بل سوء ادارة وفساد.
يـحــدث الـتــغـيــيـر واالصالح عــنـدمــا جنـد حــكـومـات
تــوظف من يـــكــون قــادر عـــلى  االصالح في وزارته

وادارته بفترة قياسية ونتائج ملموسة.
ويسـهم بـحل مـشـاكل متـراكـمـة ويـنجح بـتـقـد رؤية

ستقبل البلد.
ــــــــنـــــــصـب وفق امـــــــا تـــــــوظــــــــيف ا
احملاصـصـة لم يـجـلب اخلـيـر لـهذا
البـلـد ودلـيل ذلك التـجـربـة العـقـيـمة

اضية. للسنوات ا

بغداد
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يُـرجع الــكـثــيـر مـن عـلـمــاء الـنــفس واالجــتـمــاع ظـواهــر االنـتــهـازيـة
والتدليس وما يرافقهـا من كذب واحتيال الى اخلوف سواء ما كان
منه في السـنوات األولى حليـاة االنسان وتـكريسه تـربويا او نـتيجة
منظـومة االسـتبـداد االجتـماعي والتـربوي والـديني الـذي أنتج جـملة
من الـعادات والـتـقـالـيد الـتي تـقف بـالـضـد من أي مـحاولـة لـلـحـداثة

ودمقرطة اجملتمع والنظم السياسية. 
ورغم انهـا أي االنـتهـازيـة كسـلـوك اجتـمـاعي أو سيـاسي من انـتاج
اخلوف والرعب الذي تولده االنظمة القمعية الدكتاتورية منها وحتى
ـقـراطـيـة وهي في واقع احلـال واحـدة من اخـطر بعـض النـظم الـد
الظواهر التي أفرزتها تلك األنـظمة الى جانب االستبداد االجتماعي
ـدرسـة صـفـا بـصف مع مـنـتج والـتـربـوي عـلى مـسـتوى االسـرة وا
آخـر لـلـخــوف وهـو الـكـذب وفــقـدان الـثـقــة بـالـنـفـس وبـاآلخـر حـيث
اصبحت االنتهـازية والتمـلق والتزلف بنـات شرعيات للـكذب السائد
في مجـتمـعـات األنظـمة الـشمـولـية والـبولـيسـية الـتي حتـتضـنهـا ب
طـيـات تـكـويــنـهـا الـقـبـلـي والـعـشـائـري أو في مــؤسـسـاتـهـا اإلداريـة
وصـوال إلى قمـة الـهـرم وقـد دفـعت الـبـشريـة خـسـائـر فـادحـة حتى
ـتـحـضـرة حل هـذه اإلشـكـالـيـة بـالـتـربـية اسـتـطـاعت مـجـتـمـعـاتـهـا ا
ـقـراطـيـة االجـتـمـاعـيـة والـسـيـاسـيـة واحـتـرام حـقوق احلـديـثـة والـد

اإلنسان بصرف النظر عن العرق والدين واللون واجلنس. 
لقد انـعكـست مظاهـر االنتـهازية والـعدوانـية على شـكل التـعامل ب
السلطة واألهالي من جهـة وشكل البناء االجتـماعي القروي والقبلي
والنظام التربوي الـبدائي من جهة أخرى في التـعاطي مع الفعاليات
اطـها في الـسيـاسة واجملـتمع واالقـتصـاد والتـربية احليـاتية بـكل أ
والتـعـليم وحـتى عـلى مسـتـوى العالقـات الـشخـصـية بـ األفراد أو
اجملموعات حيث تـسود مشاعـر األنانية واحلذر الـشديد والتوجس
إلى درجة اخلـوف من اآلخـر بل والـشعـور بـالـعدوانـيـة جتـاهه ففي
معظم مـجتمـعاتـنا الشـرقية الـتي تعـاني من أمية أبـجدية وحـضارية
وثقافـة قروية وسـلوك بدوي مـا زال يسـكن دواخل الكثـير من الذين
ا االلـتفات ظـاهر دو غيروا أشـكالهم وديـكوراتهـم بإكسـسوارات ا
إلى نوعية السلوك وتقدميتـه إال بالقدر الذي يحافظ على مصاحلهم
ــظـهـريــة والـتـي تـنـحــصـر في مــجـمــلـهــا بـعــقـلـيــة الـربح الـذاتــيـة وا
واخلسارة تـسبقـها دوما سـوء النيـة في التعـامل اليومي والـتعاطي
مع تفصيالت احلياة اليومية ب البـشر على خلفية البقالة اجملردة

شاعر اخلالقة. من ا
لقد مـارست الطـبقـة احلاكـمة سواء كـانت فردا أو حـزبا أو شـريحة
اجتماعية ضغوطا هائلـة على اجملتمع من خالل اجملموعات التابعة
ستفيـدين من عطاياها وسـلطنتهـا الذين يشكلون لحقة بهـا من ا وا
خـطـوط حمـايـتـهـا وأبـواق دعـايـتـهـا وسـدنـة حـكـمـها ومـن ثم مـراكز
عـوقة) مسـؤوليات لحـقات ا هيمـنتهـا وإداراتها حـيث تولت هـذه (ا
إدارية واقتصادية وحتى اجـتماعية مهمـة في اجملتمع والدولة وخير
مثـال عـلى ذلك تـلك اجملـاميع الـتي أنـتـجهـا الـنـظام الـدكـتـاتوري من
خالل مؤسـساته الـقمعـية واحلـزبيـة من األميـ وأنصـافهم مـنذ بدأ
حقبة االنقالبات في كل من العراق وسوريـا واجلزائر وليبيا واليمن
ـشـابـهـة وتـولي الـكـثـير وايـران والـسودان وبـقـيـة الـدولـة االخـرى ا
منهم قيادات مـهمة في اجليش وحقـائب وزارية وإدارات احملافظات
دن وحـتى في اجلامـعات وعـماداتـها نـاهيك عن عـشرات اآلالف وا

وظف في كل مفاصل الدولة. من صغار ومتوسطي ا
ـدنية ونـقلهـا إلى الريف والقـرية وإحداث وبدال من تكـريس احلياة ا
غـلقة تغـييرات اقـتصـادية واجـتمـاعيـة ترتـقي بهـا من تلك األنـظمـة ا
ـقـيـدة بـنظـام الـعـبـودية لـلـشـيخ واألغـا وأحـيانـا كـثـيرة واحملدودة وا
لـرجال الـدين الـقـرويـ أشـبـاه األميـ إلى مـسـتـويـات اعـلي وأكـثر
ــنــظـــومــة من الــطـــرق واالتــصــاالت ــنــاطـق  تــطـــورا بــربط تــلـك ا
ـنـاهج التـربـويـة التي حتـدث تـغــــــــــييـرات مـهـمة في واخلدمـات وا
بنائـها التـحتي عمـلت كل االنقالبات الـتي هيـــــــمـنت على السـلطة
وادعت تـغــيــيـر الــنـظــام الـســيـاسي واالجــتــمـاعي وأحــيـانــا كـثــيـرة
االقتصادي السابق لها إلى نـظام جمهوري مدني اشتراكي ال إلى
ديـنة إلى الريف بل حـصل العكس بـنقل الريف وتـهجيره إلى نقل ا
ديـنة بل عمل على ا أضاع فـرصة ثميـنة لتطـوير الريف وا دن  ا
ــاط قـرويــة وقـبــلـيــة في الـســلـوك ــدن وإغــراقـهــا بـأ مـسخ هــويـة ا

والتصرف.
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وخالل عقود قلـيلة حتـولت تلك األفواج من الـقروي إلى مـجموعات
مـنـقادة اخـتـرقت كل أنـظـمـة اجملـتـمع والـدولـة وبـخـاصـة مـؤسـسات
اجليش والـشرطـة والتعـليم األوسـع انتشـارا من غيـرهم في الـهيكل
ستبدة الوظيفي للدولة هذه اجملموعات الـتي أفرزتها تلك األنظمة ا
سـواء مـا كـان مــنـهـا عـلى دفـة احلــكم أو مـا كـان مـنــهـا عـلى شـكل
منـظومـة عادات وتـقالـيـد اجتـماعـية اسـتبـداديـة وهي بالـتالي تـشكل
ستبدة حيث بساطة التفكير العمق االجتماعي لألنظمة السياسيـة ا
وسذاجـته وعقـليـة القـطيع الـتي سـهلت مـهمـة األنظـمة في الـسيـطرة
على هذه اجملموعـات التي نقلت معـها كل سلوكيـات القرية والبداوة
ـدن بحثـا عن العمل أو االرتـزاق خلف أنظـمة سيـاسية إلى مراكز ا
استبـدادية تـستغـل سذاجتـها السـتخدامـها أدوات سـلطويـة وقمـعية
في أجهزتـها اخلاصـة كمـا تفعل مـعظم أنظـمتـنا السـياسيـة هنا في
الشـرق األوسط في االعـتمـاد علـى مجـاميع مـن القـروي والـقـبلـي
في حـمايـة الـنـظـام ورمـوزه ومـؤسـساتـه العـسـكـريـة واألمـنـيـة حتى
ا وصلت إلى مفاصل مهمة في مراكز القرار في الدولة واجملتمع 
تـســبب في ظـهــور عـوق اجــتـمـاعي كــبـيــر هـو مــا نـسـمــيه بـالــنـفـاق

قيتة. االجتماعي واالنتهازية ا
ـقـراطـية لـيـست تـداوال سـلمـيـا لـلسـلـطـة من خالل صـناديق إن الد
االقتـراع في مجـتمـعات مـشـتتـة االنتـماءات والـوالءات بقـدر ما هي
عملـية إحـداث تغـييرات اجـتمـاعيـة تربويـة جذريـة تشـمل كل مناحي
احلياة وطبقات اجملـتمع وبخاصة ما يتـعلق بإزالة هواجس اخلوف
نـتـجة لـكـثيـر من مـظاهـر العـوق االجـتمـاعي في الـكذب والـتـدليس ا
والـسـلـبـيـة في الـتـــــــــعـاطـي مع اآلخـر وحتـديث أسـالـيب الـتـربـيـة
والتعـليم واالنتـقال من التــــــــلق وصـناعة القــــــــطيع إلى الـتربية
بـادرة وحـريـة الـتعـبـيـر وقبـول اآلخـر اخملـــــــتلف وإزاء النـقـديـة وا
ـكن إتـمـام أي عـمـلـيــة حتـديث مع وجـود مـد عـشـائـري في ذلك ال 
ثـقـافــته وسـلـوكــيـاته وتـركـيــبـاته وطـغــيـانه عـلى الــنـظم االجـتــمـاعـيـة
عـوقات ـظاهـر من اكـبر الـتحـديـات وا والسـياسـيـة وستـبقـى هذه ا
احلـقـيقـيـة في طـريق إحـداث أي تـغـيـيـر بـاجتـاه بـنـاء مـجتـمع مـدني
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ومـن ب الثالثـ مليـون الباقـ هناك
حــــوالي خـــمــــســـة ماليــــ مـــوظف او
مـتقاعـد يعيلـون باالضافـة الى انفسهم
ما ال يقل عن 15مليون اخرين. والبقية
امـا اطـفال او ربـات بـيوت فـيـما يـعمل
الــرجـال في قـطـاع االعـمـال احلـرة مـثل

شاريع الصغيرة.  التجارة وا
وحـــ تـــرتـــفع نـــســـبـــة الـــفـــقـــر فــان
مـسؤولـية الـدولة وجهـازها الـتنـفيذي
اي احلــكــومـة الــعــمل عـلى مــعــاجلـته
واشـبـاع الفـقراء. وتـسـتطـيع احلكـومة
الـكـفوءة الـقيـام بـالعـديد من اخلـطوات

في هذا السبيل. 
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لـكني لن اقدم افـكارا للـحكومـة احلالية
النــــهـــا مــــصـــمــــمـــة وعن ســــابق عـــزم
وتــخــطـيط عــلى افـقــار الـنــاس وزيـادة
مـعـانـاة الـفقـراء مـنـهم فـضال عن انـها
غـــيـــر قــادرة من حـــيث الـــكــفـــاءة عــلى
ـعـقدة; لـذا فان ـشكـلة ا مـعـاجلة هـذه ا
حـديـثي عن ظاهـرة الفـقر لـيس موجـها
ـا هو مـوجه للـمجـتمع. لـلـحكـومة وا
فــاالصل ان يـتــحـمل الــطـرفــان الـدولـة
واجملـتـمع مـعـاجلـة هذه الـظـاهـرة فان
عــجـزت الـدولـة ال يـبــقى امـامـنـا سـوى
اجملـتمع حل تغيـير احلكومة باخرى

يـعـانـي مـجتـمـعـنـا من درجـة حـادة من
الـفـقر رغم مـا يقـال من ان العـراق غني
بـــثـــرواته الـــطـــبـــيـــعــيـــة وبـــخـــاصــة
الـنـفط.لـكن الفـقـراء ال يـشربـون الـنفط.
وحــسـب ارقــام وزارة الــتـخــطــيـط فـان
هـنـاك 10-12مـلـيـون عـراقـي فـقـير او
يـعيـشون حتت خـط الفـقر. وخط الـفقر
ــســتــوى األدنى من الــدخل هــو: هــو ا
الـذي يحتـاجه الفرد لـيتمـكن من توفير
مــسـتــوى مـعــيـشــة في بـلــد مـا. و هـذا

ــســـؤولـــيــة االن قـــادرة عـــلى ذلـك.  ا
وحـــتـى اشـــعـــار اخــر مـــلـــقـــاة عـــلى
اجملـتـمع وحتـديـدا على الـعـامـل من

الـ 28-30 مليون مواطن االخرين. 
ــكـن لـهــؤالء ان يــشــتــركــوا بـعــمل و
جــمـاعي الغـاثـة الـفـقــراء عـبـر تـفـعـيل

مبدأ التكافل االجتماعي. 
وهــــذا مـــبـــدأ دعـــا الــــقـــران الـــكـــر

ومـــعــمــول به فـي الــدول احلــضــاريــة
احلـــديــثــة. وجـــوهــر مــبــدأ الـــتــكــافل
واطـنون االجـتـماعي هـو ان يتـخـلى ا
قتدرون عن جزء صغير من االخرون ا
ــالـيــة لــصــالـح فــقـراء مــدخــوالتــهـم ا

عدل 3 الى واحد.  اجملتمع 
ـكن تشكيل هيئات اغاثة محلية او و
عـلى مـسـتـوى الـبـلـد كـله او صـندوق
وطـــني  لــتــنـــظــيم عــمـــلــيــة االغــاثــة

قترحة.  ا
انــا اعــلـم انه تــوجــد االن مــؤســسـات
ــاثل  مــثل خـــيــريــة تـــقــوم بــعــمـل 
مـؤسـسـة الـع لـلـرعـايـة االجتـمـاعـية
وهـي مؤسـسة إنـسانـيـة مسـتقـلة ذات
نــفع عـام غــيـر ربــحـيــة ومـسـجــلـة في
ـنـظـمـات غـيـر احلـكـومـيـة في دائــرة ا
مــجـلس الـوزراء وهي تُــعـنى بـشـؤون
الـــيــتــامـى و  تــأســيـــســهــا في  13
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يـعني انه يوجد10-12 مواطن عراقي
لــيـس لــديــهم احلــد االدنى من الــدخل
الـذي يـوفر لـهم لقـمـة العـيش وغيـرها
مـن اخلدمـات الـضـروريـة مـثل الـسكن
ـلـبس والدواء وغـيـر ذلك. ومن ب وا
هــــوالء اطـــفــــال وشـــابــــات وشـــيـــوخ
وشـبـاب عاطـلـون عن العـمل او عـمال

باجر زهيد.
وحــسب ارقــام وزارة الـتـخــطـيـط فـقـد
تـوزعت نـسـبة الـفـقـر على احملـافـظات

الـعراقية بالطريقة غـير العادلة التالية:

8.5% ــــــــــــثـــــــــــنـى 52% دهـــــــــــوك  ا
الـــســـلــيـــمــانـــيــة %4.5 اربـــيل 6.7%
نـيـنـوى %37.7 كـركـوك %7.6  ديـالى
%22.5 االنـبار 17 صالح الدين 18%
بــغـداد %10 بـابل %11 كـربالء 12%
12.5% واسـط %19  الــــــــــــنــــــــــــجـف 
الـديوانية %48  ذي قار %44 مـيسان

%45   البصرة 16%.

كانون الثاني 2006  وهـي تعتمد على
ـــواطــنـــ الــطـــوعــيــة مـــســاهـــمــات ا
الـشهرية. كمـا توجد انشطـة وفعاليات
اخـرى مشابهة لكن مازال حجم عملها
اصــغـر من حـجم شـريــحـة الـفـقـراء في
اجملـتمع لذا صـار من الواجب توسيع
ـؤسسـات لـتـشـمل كل عـمـل مـثل هـذه ا
الـبلد من شماله الى جنوبه ومن شرقه

الى غربه.
ــشـكــلـة كــبـيــر وازاء عـجـز ان حــجم ا
الــدولــة يـتــعــ الـقــيـام بــعــمل كـبــيـر
تــنـجــزه الـفــعـالــيـات االقــتـصــاديـة في
ـصـارف والـشـركـات االهـلـية الـبـلـد وا
ورجـــال االعـــمـــال ومـــوظـــفـــو الـــدولــة

وغيرهم. 
وهـــذا هـــو اقل الـــتــعـــاون والـــتـــكــافل
ـواطـنـ الـذين قـال االجــتـمـاعي بـ ا
عـنهم الرسول محمد (ص) في احلديث
ـروي عـنه ان مــثـلـهم "في الــصـحـيـح ا
تَـوادهم  وتَـرَاحُمِـهِم  وتعـاطُفِـهِمْ مثلُ
اجلـسَـدِ إذا اشـتـكَى مـنْـهُ عضـو تـدَاعَى

َلهُ سائِرُ اجلسَدِ بالسَّهَرِ والْحُمَّى". 
قـــد ال يـــؤدي هـــذا اجلـــهـــد الـــشــعـــبي
الــتــطــوعي الى الــقــضــاء عــلى الــفــقـر
نـهائيا لكنه يسـاعد على التخفيف من

حدته.
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الـقد وقـيمـتها الـتاريـخيـة لن تتـغير
ـة وارتــبـاط مــصــر الـفــرعـونــيــة الـقــد
ـصــر الـعـربـيـة احلـديـثـة سـيـبـقى من
صر ـكان التاريـخية  ظـواهر الزمان وا
وألمــتـهـا الــعـربــيـة ولـوطــنـهــا الـعـربى

الكبير.
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لــكن هل يـعــقل أن يـســمح االسـتــعـمـار
والـــصـــهـــيـــونـــيــة وجـــهـــاالت وبالدات
ـنـاسـبـة كـهـذه أن تـمـر بـسالم الـبـعض 
وطـنى وقومى عروبى رائع سـتفاخر به
كل األجيال فى مصر وكل أرض العرب?
ـطــلـوب اجلــواب هــو كال وألف كال. فــا
هـو االســتـمـرار فى تـفـريغ ذاكـرة شـعب
مـصر العربى الشقيق والذاكرة العربية
ــــواقف اجلــــمـــــعــــيــــة من األفـــــكــــار وا
والـنضاالت البطولية القومية العروبية
ـصـر وعـلى األخص الـنـاصريـة مـنـها
شكالت وتـسفيـهها وجعل كل أسـباب ا
ـصـرى حـالـيا الـتى يـواجـهـهـا الـقـطـر ا
راجــــعــــة إلـى إصــــرار مــــصــــر الــــرائع
ـســئـولــيـات ــسـئــول عــلى االلـتــزام  ا
قــيـادة األمــة الــعـربــيـة نــحــو وحـدتــهـا
وحتــررهـا من االســتـعـمــار ونـهــوضـهـا
احلـــضــــارى وإلى اســـتـــعـــداد مـــصـــر
الــســخـى فى الــعــطــاء والــتــضــحــيــات

وحتمل ما ال يستطيع غيرها حتمله.

إنــهـا الـلـعــبـة إيـاهــا. تـتـبــدل الـسـاحـة
وضوع لكن الهدف ال يتبدل. ويتبدل ا
ـهم هو أن تـظل أمة الـعرب فى أجواء ا
الـصـراعـات الـفـكريـة أو الـسـيـاسـية أو
الـديـنـيـة أو فى لـغـط الـتـجـاذبـات حول
هـوية األمة أو نـوع األيديولـوجية التى

حتكم حياتها.
ـهم هو أال يستطيع اإلنسان العربى وا
أن يـــركـــز ذهــنه وإرادتـه ونــشـــاطه فى
مــســالك الــنــهــوض والــتــقــدم والــقــوة

احلضارية.
ومـن أجل حتـــقــــيق ذلك جتــــيش قـــوى

لـنأخذ اللغط اآلخر بـشأن بدعة تكوين
وتــألــيف وتــزيـ الــدين اإلبــراهــيـمى
اجلـــديـــد. فـــجـــأة يـــراد لـــدين اإلسالم
ـسـيـحى أن يـتـراجـعـا ديـنـيا والـدين ا
وثــقــافـــيــا فى اخلــلف ومع الــزمن أن
يـخـتفـيـا ليـحل مـحلـهـما مـشروع دين
ـغـالـطـات الـتـاريـخـيـة جـديـد مـلىء بـا
ــا جــاء به عــيـسى ــبــطن  والــرفض ا
عـلـيه الـسالم ومحـمـد صلى الـله عـليه

وآله وسلم.
بــــعـــد ذلـك لن يــــكـــون لــــديــــنى األمـــة
األسـاسـي دخل بـفلـسطـ وبالـقدس
ــسـجـدهــا األقـصى وبــكـنــائـســهـا و
سلمون إلى ومـنها سينتـقل العرب وا
قــــبـــول االســــتــــيالء االســــتـــعــــمـــارى
االسـتيطانى الصهيونى على فلسط
الــعـربـيـة ومـا حـولــهـا والـتـعـايش مع
األسـاطــيـر واخلـرافـات الـتى تـروجـهـا
الـصهـيونيـة باسم الدين الـيهودى من
أجل جـعل غزوهـا وسرقتـها لفـلسط
لـــيس أكـــثـــر من تـــتـــمـــة لـــذلك الـــدين

تخيل. ا
وهـكـذا من لـغط الـهـويـة وااللـتـزامات
الـقـومـيـة إلى لـغط الـدين وإبـعـاده عن
اخلــــالق والــــوحـى اإللـــهـى والـــكــــتب
الــسـمــاويـة وجــعـله روايــة تـاريــخـيـة

مليئة باخليال وعناصر األدب.

الـــدس والــكــذب والـــتالعب بـــاأللــفــاظ
وخـلط الـسم بـالعـسل االسـتـخبـاراتـية
عــبــر وسـائـل الـتــواصل االجــتــمـاعى
غـمورون الزبـونيون ويـنبـرى الكتـبة ا
ــتـطـفـلـون بـدس أنــوفـهم واسـتـدعـاء ا
جـــمــلــة قــيـــلت مــنـــذ قــرون أو مــوقف
لــسـيـاسى أحـمـق فى أزمـنـة غـابـرة أو
ـت بـــأيـــة صـــلــة حـــدث تـــاريـــخى ال 
ـجـريـات أيـامـنـا احلـالـيـة وبـالـطـبع
تـــنــشـــغل مــراكـــز الــبـــحــوث وكـــبــرى
الــصــحـف ووســائل اإلعالم فى بــعض
عـــواصم االســـتـــعـــمـــار وفى الـــكـــيــان

الصهيونى لتدعى كذبا وبهتانا الفهم
ـــوضـــوعى لـــكل مـــا يـــجـــرى فى بالد ا
الــــعـــــرب وأنــــهــــا تــــســـــمى األشــــيــــاء

سمياتها الصريحة الواضحة.
هــذا مـا نــراه اآلن أمــامـنــا من كـتــابـات
ومـنـاقـشـات إعالمـيـة وعـواطف هـائـجة
جتاه موضوع بالغ البساطة والوضوح
فـى رمــــزيــــتـه: نــــقـل مــــجــــمـــــوعــــة من
مــومـيــاوات الــعـصــور الـفــرعـونــيـة من
مــــتــــحف قــــد إلى مــــتــــحف جــــديـــد.
ــومــيــاوات هى نــفــســهـا الــتى كــانت ا
ـتـحف راقــدة عـبــر سـنـ طــويـلـة فـى ا

ومن الـلـغـط حـول الـهويـة والـديـن يـبدأ
لـغط السياسة. فجأة هناك مؤامرة على
نـــظــــام احلـــكم فـى األردن مـــكـــونـــة من
رغـبـات استـعـماريـة وأحالم صـهيـونـية

وطفولة تدخالت عربية. 
والـــهــدف? دفع األردن لــقـــبــول صــفــقــة
الـقرن اجملنونة وألن يكون وطنا بديال
وألن يــقـبل بـأن يـكـون مــكـانـا آمـنـا لـكل
تـنظيم اسـتخبـاراتى أو إرهابى لـتدمير
مـا يـراد تـدمـيـره فى طـول وعـرض بالد
الـــعـــرب ومن ثم شـــعــوره بـــالـــضــعف
والــهــوان وبـالــتـالـى الـكــفـر بــعــروبـته
وانـتمائه القومى وانـدماجه التدريجى
ـــــشـــــروع بـــــألـف شـــــكـل وشـــــكل فـى ا
االسـتـعـمارى الـصـهـيونى فـى فلـسـط

وباقى أرض العرب.
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ثالثــة أمــثـلــة فى ســلـســلــة طـويــلـة من
مــــؤامــــرات اخلــــارج االســــتــــعــــمــــارى
الــــصـــــهــــيــــونى والـــــداخل الــــفــــاســــد
االســتـبـدادى بـدءا بــإثـارة الـصـراعـات
الـطائفـية واخلالفات القـبليـة والنعرات
الــعــرقــيـة بــ احلــ واآلخــر ومـرورا
ـثل األمثلـة الثالثـة احلالية ودون أن
يكون فى األفق ما يبشر بنهاية تلونها

تماما كتلون احلرباء السامة.
{ مفكر عربى
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بغداد

االوروبي حـول االتــفـاق الــنـووي رغم
ـفـاوضـات وهي في احلـقـيـقة توقف ا
تريد كسـب الوقت الاكثـر وتريد خداع
امريـكـا واالحتاد االوروبي  لـلـوصول
الى الـقــنــبـلــة الــنـوويــة الــتي حتـاول
وتـصــرّ اســرائــيل وأمــريـكــا وفــرنــسـا
منعها بكل طريقة انيا وبريطانيا  وا
بـــدءاً من الـــتـــفــاوض ولـــكـن اخلــداع
راوغة والتـضليل والـتسويف  هو وا
عنوان لـلسـياسـة اإليرانيـة منـذ عقود
واحلرب اإليـرانـية عـلى الـعراق شـاهد
بذلك والتفاوض عـلى اإلتفاق النووي
دلـيل آخرعلى الذي إستغرق  12سنة 
ما نقول إذن إيران ال تفاوض من أجل
التفـاوض والوصول الى إتـفاق جديد
ا تـفـاوض للـحـصول عـلى حـلمـها وإ
التاريـخي وهو القـنبـلة النـووية التي
التـهــدد بــهـا ســوى الــعـرب وتــبــتـزهم
مستقـبالً فهل يتحـقق احللم الفارسي
الـتي ترى  هذا تـقـرّره الـدول الـكـبـرى
في حصـول إيران عـلى قـنبـلة نـووية 
ــصـاحلــهــا اإلســتـراتــيــجــيـة تـهــديــد 
ــســتــقــبــلــيـــة في مــنــطــقــة الــشــرق ا
وهـــذا مـــا ال تـــقـــبـــله به عـــلى األوسط
شروع اإليـراني أصبح اإلطالق ألن ا
بـــعـــد تــصـــرحـــيــات الـــقــادة عــلـــنـــيــاً
اإليـرانـيـون بــأن إيـران تـســيّـطـر عـلى
اربــعــة عــواصم عــربــيــة  وإن الــهالل
الشـيعـي في طريـقه لإلكـتمـال وطريق
احلـــــريــــــر قـــــادم  وهــــــكـــــذا حتــــــقق
االمـبـراطـوريـة الـفـارسيـة حـلـمـهـا في
التوسع والسيطرة على منطقة الشرق
نـــعــــتـــقـــد هــــذا احلـــلم أخـــذ االوسط 
باالفول وذلـك بعد فـشل احلوثـي في
الــيــمن مـن الــســيــطــرة عـــلى الــيــمن
وفشـلـها فـي سوريـا ولـبنـان والـعراق
في مــقــابل كل هــذا الــتــغــوّل االإراني
ظهرت حتالفات إقليمية حتجّم التغوّل
اإليـــرانـي ومن هــــذه الــــتـــحــــالــــفـــات
إعـــادة الـــعـالقــات اإلســـتـــراتـــيـــجــيـــة
وإعـادة الـعـالقات اخلـلـيـجيـة مـع قـطر
اإلسـتــراتـيــجــيـة بــ مـصــر وتـركــيـا
بـتـشـكـيل وإنـهـاء األحـداث في لـيـبــيـا 

مـاذا يـجـري في اخلـلـيج الـعـربي بـ
ومع اســرائـــيل وامــريـــكــا من جـــهــة 
ايــران من جـــهــة أخـــرى هل حتــولت
الـتــهــديـدات الى افــعــال وخـرجت من
الـســرّالى الــعـلـن وهل نـشــهــد حـرب
أخــرى كــمــا قـــال عــراب الــســيــاســة
االمريـكـية هـنـري كيـسـنجـر ذات يوم
(أن طـبــول احلـرب تــدق في اخلــلـيج
ومن ال يـــســـمــــعـــهـــا فـــهـــو مـــصـــاب
ــيـة بـالــصـمم)  تــمـهــيـدا حلــرب عـا
ولــكي ثــالـــثـــة في الـــشــرق االوسـط
نــــضع تــــصــــريح كــــيــــســــنــــجــــر في
البد وأن  نستعرّض ما يجري سياقه
في مــنـــطـــقــة اخلـــلــيج عــلـى االرض 
من تــصـعــيــد خـطــيـر يــنـذر الـعــربي
بـحــرب حــتــمّـيــة بــ هــذه األطـراف
ــــواقف وهــــذا الـــــتــــصــــعّـــــيــــد فـي ا
الـسـيـاسـيـة والـعــسـكـريـة  تـمـثّل في
ضرب ناقالت نـفط إيرانـية  وناقالت
نــــفط إســــرائــــيــــلـــــيــــة في مــــضــــيق
ندب واخلـليج الـعربي وبـاب ا هرمز
وضـرب مــنــشـآت ومــفــاعالت نــوويـة
مـن قـبـل إســرائـيـل آخــرهـا إيــرانـيــة 
ضرب مـفـاعل نـطنـز وقـبـلهـا إغـتـيال
أبـو الــقــنــبـلــة الــنـوويــة فــخـري زادة
ونــــائـب الــــظـــــواهــــري فـي شــــوارع
ــضـاعـفـة فـيــمـا ردّت إيـران  طـهـران
بـرفع تـخــصـيّب الـيــورانـيـوم الى 60

حـكــومـة لــيـبــيـة بــعـيـدة عـن هـيــمـنـة
ــرتـزقـة خـارج ـيـلـيــشـيـات وطـرد ا ا
لــيــبـــيــا وعــودتــهـــا الى احلــاضــنــة
الـــعـــربـــيــــة هي والـــعـــراق وإجـــراء
انـتــخــابــات عـراقــيــة بــإشـراف اال
تـحـدة في أكـتـوبـر الـقـادم هـذا هو ا
ـشـهـد الــعـسـكـري والــسـيـاسي في ا
نـطـقـة ولكـن هنـاك من يـرجّح قـيام ا
احلــرب األســرائــيــلــيــة –االيــرانــيــة
وهـنـاك من يــقـول هــذا ذرّ الـرمـاد في
العـيون مـايـجري من حـرب ناقالت 
هـــو إلبــــتـــزاز الــــعــــرب وقـــبــــولـــهم
بـالــتـطــبـيع مع إســرائـيل والــضـغط
عـلـى إيـران  إلخــضــاعــهـا لــلــشـروط
األمريكية ومنـعها من احلصول على
وهـــنــــا البــــد من الــــسالح الــــنــــووي
اإلعــتـــراف أن جــمـــيع اإلحــتـــمــاالت
واردة والتـصعـيد الـذي نراه خـطير
نطـقة الى الدمار واخلراب يعرّض ا
والسـبب الذي كما حـصل في الـعراق
هو مـعـرفتـنا يجـعلـنـا غيـر متـفـائلـ
بـالــعـنــاد اإليـرانـي وإصـرارهــا عـلى
من أجل مـــواجــــهــــة أي عـــدو لــــهــــا 
حصولها عـلى السالح النووي الذي
أصــــبـح قــــاب قــــوســـــ أو أدنى من
وهي أيـــضــا مـــســتـــعــدة الــتـــحــقـق 
من اجل التخـلي عن جمـيع حلفـائها 
هـذا الـهـدف كـمــا هـو تـفـاوضـهـا مع
أمـريـكـا  حـول حلّ احلـشـد الـشـعـبي
وتسليم الفصائل الوالئية  أسلحتها
ــنـطــقــة كــشـرط وإنـهــاء وجــودهــا ا
أســــــــاسي لــــــــرفـع احلــــــــصــــــــار عن
مـقـابل االإسـحـاب الـعـسـكري طهـران
االمـريــكي من الــعـراق وقــد ســحـبت
أمريكـا البـساط من ايران وفـصائـلها
حـتى ال تـتــحـجّج وتـمـاطل وأذرعـهـا 
في مفاوضاتـها مع االحتاد االوروبي
وأمـريــكـيــا بــخـصــوص اإلنـســحـاب
األمــريـــكي الـــعــســـكــري في الـــعــراق
وغلق قواعدها العـسكرية فيه وهذا
مــــا تــــقـــــوم وتــــســــعـى إلــــيه اإلدارة
االمريكية بعد وصول الرئيس بايدن
أمــــريـــكــــا جـــادة في الى الــــرئـــاســـة

ـائـة ومـحـاولـتـهـا إحـداث فـوضى بـا
سـيـاسـية وعـسـكـريـة في الـعـراق من
خـالل أذرعـــــهــــــا الــــــســــــيــــــاســــــيـــــة
وقصف الفصائل الوالئية والعسكرية
وقـصف ألرتـال عــســكــريــة أمـريــكــيــة
السفارة والقواعد  وزيارة قائد فيلق
القدس اسـماعيـل قاآني لبـغداد دليل
يـجري هـذا بـتزامن تـصعـيّد على ذلك
آخـر وحرب تـصـريـحـات مـخـفـيـة ب
أمريكا والص وتـصعيد أقوى ينذر
أيـضــا بــحــرب وشــيـكــة بــ روســيـا
وأوكرانيا التي حتـظى بدعم أمريكي
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وهـنـاك حـرب كـبـيـرة تـدور في الـيـمن
لــصــالـح طــهــران وازمــة حـــكــومــيــة
وصــراع نـــفـــوذ في لـــبـــنـــان وحــرب
مطاردة فلول داعش الذي اخذ يشكل
خـــطــــرا جــــديـــدا داخـل الـــعــــراق في
سـلــسـلــة جــبـال حــمـرين وقــره جـوغ
وعــلى وصــحــراء االنــبـار ونــيــنــوى 
احلـــــــــــدود مـع ســـــــــــوريــــــــــا وداخـل
عنى مـنطقة الشرق االوسط سوريا
تقف عـلى مفـترق طـرق نحـو حروب
ـنـطـقـة بكل مدمـرة وقـودهـا شـعوب ا
هــــــذه احلـــــــرب اذا مــــــا تـــــــأكــــــيـــــــد
بــ إنــدلــعـت(الســامح الـــله) احلــرب
أمــريــكـــا وإســرائـــيل وإيــران ســوف

تــكـــون ســاحــتـــهــا الــعـــراق وســوريــا
واخلليج العربي وحتديدا السعودية
خاصة التي تدعم أي حـرب ضد إيـران
بعد قصف احلوثي أراضي ومنشآت
بـــالــصـــواريخ االيــرانـــيــة ســعـــوديــة 
ـسـيرة أو بـالـطـائـرات ا الـبالـيـسـتـيـة 
إذن احلــرب وبــشــكـل يــومي تــقـــريــبــا
نـطقة واقـعاً والحتتاج الى تعيشـها ا
أن مـانراه إالّ بيـان إعالن لـتلك احلـرب
الـيــوم هـو إعالن حــرب بـ اســرائـيل
وايران ومن يقول غير ذلك فهو واهم
في احلروب التوجـد مجـامالت توجد
ــعــســكـرات صــواريخ تــنــهــمــر عــلى ا
إذن الـشرق واقع الـنـووية وغـيـرها وا
وفي عــ االوسط عـــلى كف عـــفــريـت 
العاصفة إسـرائيلية-االمريـكية مقابل
عروف فايران تكابر العناد االيراني ا
وتـهــدّد وتــنـطـح جـدار ســيــكـســر لــهـا
التـفاوض والتسويّف قرونها الطـينية
لن من قــبـــلــهــا مـع االحتــاد االوروبي 
يجـنـبهـا عـدوان إسـرائيل الـقـادم التي
تــقــوم بـه خــارج الــقـــرارات الــدولــيــة
والتملك إيـران  غير الـتهديـد والوعيد
الــفــارغ  و(إحــتــفـاظــهــا بــحـقّ الـرّد)
وإسرائيل تقـصف يوميـاً معسـكراتها
ومـعــســكــرات حـزب الــله في االراضي
هي تــعـوّل الـســوريــة مـنــذ عــام دن ردّ
عــــلى مــــفــــاوضــــاتـــهــــا مـع االحتـــداد

مـجموعة من التـهديدات واألخطار التي
ـنطقة  تـؤثر ليس فـقط على أمن هذه ا
بـل على البلد ككل. إن األمن االقتصادي
وأهـم مكونـاته  وهو اجلـانب اإلقلـيمي
لألمـن االقتصادي  لهمـا أهمية خاصة.
 يـــتـــمـــيـــز األمن االقـــتـــصـــادي بـــقــدرة
االقـتـصاد الـوطـني لـلعـراق  ومـناطـقـها
ـستقر عـلى ضمان الـتطور الـتدريجي ا
ناسبة بـالطرق االقتصادية واحلـماية ا
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األمـن االقـــتـــصـــادي هـــو أســـاس األمن
الـــقـــومي لــلـــبالد.  األمـن االقــتـــصــادي
الـقـومي هـو حـمايـة اقـتـصـاد البالد من
الــعـوامل الــداخـلــيـة واخلــارجـيــة غـيـر
ــؤاتـيـة الـتـي تـعـطل األداء الــطـبـيـعي ا
عيشي ـستوى ا لالقـتصاد  وتقوض ا

الذي  حتقيقه للسكان.
 يـعرّف  "بشـأن األمن" األمن االقتصادي
ـصالح احلـيوية لـلعـراق  بأنه حـماية ا
جلـميع سكـان البالد واجملتـمع العراقي
كـكل والدولـة في اجملال االقـتصادي من
الـتهديدات الداخلية واخلارجية.  األمن

يـكــمن  االهـتـمـام  واحلـرص والـعـنـايـة
الـالزمــــة  فـي اخـــــتـــــيــــار وتـــــوظـــــيف
ــالــيـة الــشــخـصــيــات االقـتــصــاديـة وا
ـسـؤوليـة الـقرار واالداريـة في مـواقع ا
ــــؤهالت بـــــحــــسـب الــــتـــــخــــصـص وا
تاحة  احد  اهم العناصر واالمكانات ا
ــكــونــة لألمن ــؤثــرة وا  األســاســـيــة ا
االقــتــصـادي  الــقــومي  الـذي تــتــزايـد
أهــمـيــته بــشـكل مــتــزايـد في الــظـروف

كون الرئيسي لنظام االقـتصادي هو ا
األمـن الـقــومي.... وعــمــلـيــاً لــدى عـدم
ــهــني الــتـــركــيــز عــلى الــتـــخــصص ا
فاضلة في اخليارات والـعلمي وعدم ا
ــهــنـيــة والــوظــيـفــيــة لـدى اخــتــيـار ا
ــتــخــصـصــة مــالــيـاً الــشــخــصـيــات ا
واقــتــصــاديــاً وادارايــاً ســيـنــتج عــنه
ضــــــــــيــــــــــاع جــــــــــهــــــــــود اخلــــــــــطـط
ــوضــوعــة عن واالســتـــراتــيــجــيــات ا
طــريـق مــؤســســات وخــبــراء اجلــهـاز
احلـكومي وحتقق قـرارات غير سـليمة
وغـيـر رصيـنة ضـمن مـعايـير الـعـلمـية
ـهنـية الـسلـيمـة السبـاب عدم ادراك وا
االدارات الــعــلـيــا في مــفـاصل الــدولـة
الهـمية  اصطفاء وانتقاء الشخصيات
قـتدرة ـتـخصـصة عـلمـيـاً ومهـنيـاً  ا ا
وانــعـكــاسـاتــهـا عــلى تـدهــور الـوضع
ــالي والـنـظـام االداري واالقـتـصـادي ا
فـي الـــــــعــــــــراق فـــــــضـالً عـن وجـــــــود
مـجمـوعـات مقـاومة الـتغـييـر لالحسن
بــــحــــجج  مــــتــــعــــددة لــــغــــرض عـــدم
مـزاحـمـتـهم لـهم ولـضـمـان بقـاءهم في
مـناصـبهم الوظـيفـية الكثـر مدة زمـنية

ـة وتـكامل احلـديـثـة حتت تـأثـير الـعـو
ي احلديث .   االقتصاد العا

إن األمـن االقتـصـادي القـومي هـو أحد
ا أسـالـيب أداء االقتـصـاد الوطـني  
يـسمح بـاحلفـاظ علـى ظروف مـعيـشية
مـقبولة للسـكان  واجلودة  ومستوى
ـوارد االقتـصادية ـعيـشة  وتـوفير ا ا
بــــالـــقــــدر الالزم لــــضـــمــــان مـــعـــدالت
مـسـتدامـة لـلنـمـو االقتـصـادي واهمـها

تـخصصـة واخلبيرة ـوارد البشـرية ا ا
اقتصادياً ومالياً وادارياً وتنظيمياً. 
يــنــبــغي  أن تــعــكـس ســيــاســة الــدولـة
لـضـمـان األمن الـقـومي دور ومـكـانـة كل
ــصـالح مــنــطــقـة ودولــة  في حتــقــيق ا
الــوطـنـيــة وان يـتم تـســخـيـر الــطـاقـات
واالمـكانـيات اخلبـيرة في مـواقع العمل
ـسؤولـية ... الـصحـيحـة .  بدورها  وا
حتــدد الــســمــات اإلقــلــيــمــيــة مــســبــقـاً

حلــ االحـالــة الى الــتـقــاعـد او  تــعـذر
اكـمـال العـمل فـيـزيائـيـاً  وهو مـا يـؤثر
بـــشـــكل حـــتـــمـي عـــلى االمن الـــوطـــني
والـقـومي االقتـصـادي نتـيـجة الضـعاف
هـيــكل الـدولـة وضـعف مـقـدرات الـدولـة
مـاليـاً واقتـصادياً وحتـمل الدولـة اعباء
قــرارات غـيــر رشـيــدة وبـجــودة واطـئـة
تــســبب عـنه اثــقــال مـديــونــيـة الــعـراق
بـالـديـون الـعـامة واسـتـمـرار االقـتراض
الية اخلـارجي فضًال عن سوء االدارة ا
واالقــتـراض الـداخـلي ( لـعــدم الـتـركـيـز
ــالــيــة الـــكــافي وادراك جـــودة االدارة ا
وعــــدم وجـــود شـــخــــصـــيـــات مــــالـــيـــة
واقـتـصاديـة حـكومـيـة مقـتـدرة  منـتـقاة
ــعــايــيـر جــودة عــالــيـة ) ورهن ارادة
الــعـراق بــيـد الـبــنك الـدولـي وصـنـدوق
ي  النقد الدولي  ودول االستكبار العا
ـا يـعـرض االمن الـقـومي االقـتـصادي
خملــاطـر  تــأثـيــر ارادات دول اخـرى في
ـالـيـة وسـيتم قـراراتـهـا االقـتـصاديـة وا
تــسـلـيط الـضـوء الحــقـاً  عـلى الـعـوامل

االخرى.
الية  { اخملتص في الشؤون ا

اإلنـسـحـاب الـعـسـكري ولـكـنـهـا أبـقت
قابل قواتهـا ألغراض التـدريب وفي ا
زادت أعــداد اجلــنــود في الــعــراق الى
أربــعـــة اآلف عـــنـــصــر حتـت مــســـمّى

وقيادة حلف الناتو.
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وهـكـذا تـمـارس جـمـيع األطـراف لـعـبـة
لـتحـقيـق أهدافـها التـضـليل واخلـداع 
نـطقـة والـعراق حتـديداً إن قـيام في ا
أمـر يـحـتّمه حرب في الـشـرق األوسط 
الرفض والـعـنـاد االيـراني وإصـرارها
عــــلى حتــــدّي الـــــعــــالم كــــلـه من أجل
مـشـروعــهـا الــتـوسـعي الــكـوني وهي
ــيــلــيــشــيــاتــهـا ســتــقــاتل بــاألنــابــة 
وفــصـــائــلـــهـــا الــوالئـــيــة في الـــعــراق

وسوريا.
كــمــا تـــقــاتل الـــيــــــــــوم الــســـعــوديــة
بـــاألنــــابـــة وهـم احلـــوثــــيـــون االيـــام
كن التكهّن ال تسارعة نحو احلرب  ا
نـطـقـة في حرب بنـتـائـجهـا وإدخـال ا
ــيــة ثــالــثــة هــو مــحــاولــة إلعـادة عــا
ـنـطـقـة عـلى وفق سـايكس- خريـطـة ا
ا تـكون إتفاقـية بايدن بيكو الـيوم ر
–خــامـنــئي هـي الـتـي تـعــوّل عــلــيــهـا
إمـريــكـا  مـن خالل الـتــفــاوض مـعــهـا
بـــصــــورة غـــيــــر مـــبــــاشـــرة واحلـــذر
ـصري من هكذا اخلليجـي والتركي وا
مشـروع هـو من سـرّع من الـتـحـالـفات
مع بعضـها البـعض خاصة بـعد فتور
الـعـــــالقـات االمـريـكـيـة  –الـسـعـوديـة
نـنهي والعالقـات األمـريكـيـة التـركيـة 
هـذا بــتــخــوفـنــا من دفـع األحـداث الى
بــ مــصـر ــنــطـقــة حـرب فـي عـمــوم ا
والــســـودان مع إثـــيــوبـــيــا وروســـيــا
واوكــرانــيــا واســــــــرائــيل وأمــريــكــا
وإيـران جـمـيع هـذه الــسـيـنـاريـوهـات
وقـــــابــــــلـــــة لـإلنــــــــــــفــــــجـــــار واردة 
والــــــــــــصــــعق بــــيـــد أمــــريـــكـــا اآلن
في فــــــــــهل تتحوّل احلرب الى واقع 
ــرحـلــة الــتــاريــخــيــة احلــرجـة الــتي ا
تــعــيــشــهــا مـــنــطــقــة الــشــرق االوسط
بــرمـــتـــهــا واأليـــام الـــقــادمـــة حـــبــلى

فاجآت. با
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ـمـتـاز. واقـيمت عـمق فريق الـسـمـاوة من جـراح الـطلـبـة بـتغـلـبه عـلـيه بـهدفـ لـهـدف في دوري الـكرة ا
باراة على ملعب الشعب الـدولي ضمن منافسات االسبوع الـ 28 من البطولة. وسجل ثـنائية السماوة ا
كل من علي سعد في الدقيقة  43 وعلي خليل في الدقيقة  73 بينما جاء هدف االنيق عن طريق الالعب
ركـز التاسع عـشر بـرصيد  23 نقطة امير صـباح في الدقـيقة  87 وبهذا الـفوز ارتـقى السمـاوة الى ا

ركز السادس عشر. فيما اصبح رصيد الطلبة  27 نقطة في ا
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{ مـدريــد- وكـاالت: بـات الـفـرنـسي
زيـن الـــــدين زيـــــدان مـــــدرب ريــــال
مــدريـد مـجــبـرًا عـلـى قـرار مـهم في
ــــوسم األســــابــــيـع األخــــيــــرة من ا
احلــالي. ووفـقًــا لــصـحــيــفـة مــاركـا
اإلســبـانــيــة فـإنه حــدث تـراجع في
مـسـتوى ريـال مـدريـد خالل بـدايات
ــوسم احلــالي لــكن تــغــيــر األمـر ا
ـدرب وضع ثــقـته في عــنـدمــا قـرر ا
العــبـيه األســاسـيـ والــتـخـلي عن
ــــداورة. ووصل ريـــال ســــيـــاســــة ا
مـدريــد بـهــذه الـطــريـقــة إلى نـصف
نـهــائي دوري أبــطـال أوروبــا كــمـا
يـنــافس الـفـريق بـقـوة عـلى صـدارة
الـــلــيـــجـــا. وأشـــارت إلى أن زيــدان
يـــخــــطـط إلراحـــة بــــعـض العـــبــــيه
ـداورة األســاسـيــ والـعــودة إلى ا
مــرة أخــرى بـدءًا مـن مـبــاراة األحـد
ضــــد خـــــيـــــتـــــافي. وأوضـــــحت أن
ـضـغـوط لـلـمـبـاريـات أثـر اجلـدول ا
ـا في عــلى الـعـديـد مـن الالعـبـ 
ذلك فـيـنـيـسـيـوس جـونـيـور وتوني
كـــروس ولــوكـــا مـــودريــتـش الــذين
يــــعـــانــــون من اإلرهـــاق. ويــــعـــاني
آخــرون مــثل كــاسـيــمــيــرو وفــيـدي
ـا من بعض فـالفـيـردي وكـر بنـز
االنــزعـاجـات الـبـسـيـطـة. ويـبـدو أن
مــودريـــتش وكــروس وفـــالــفــيــردي
ــبــاريـات تــعــافــوا رغم خــوضــهم ا
الــثالث احلــاســمــة ضــد لــيــفــربـول
وبرشـلونـة. وتدرب داني كـارفاخال
ـفــرده الـيــوم اجلـمــعـة لــكـنه لن
يـلـعب ضـد خيـتـافي بـينـمـا ال يزال
رافـائـيل فـاران وسـيـرجـيـو رامـوس
غــائـبـ بـسـبب اإلصـابـة بـفـيـروس
كــــورونــــا. وخـالل هــــذه الــــفــــتــــرة
الــصــعــبـــة لم يــعــد إيــدين هــازارد
باريات جاهزًا حتى اآلن خلوض ا
كــمــا تــعــرض لــوكــاس فــاســكــويــز
إلصــابـة جــعــلـتـه خـارج حــســابـات

وسم.  يرجني حتى نهاية ا ا
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ـدرب رالف هـازنـهـوتل الـيـوم أكـد ا
اجلــمـــعــة أن بــلــوغ نـــهــائي كــأس
االحتـاد اإلجنـلـيـزي سـيـنـقـذ مـوسم
ساوثهـامبتون بـعد مسيـرة مخيبة
ــــــمـــــــتــــــاز. وقــــــال فـي الـــــــدوري ا
هـازنـهـوتـل قـبل مـواجـهــة لـيـسـتـر
سـيــتي في نــصف الـنــهـائي الــيـوم
األحــد: قــد يـقــلب الــتــأهل لــنــهـائي
كـأس االحتــاد األمــور بـنــســبـة 100
ـئـة وسـيـكــون مـوسـمـا نـاجـحـا بـا
جـدا وقتـها. وأضـاف: عـندمـا تنـظر
إلى الـفـرق الــتي بـلـغت مــعـنـا هـذه

رحلة وهي تشيـلسي ومانشستر ا
سـيـتي ولـيـستـر فـإنـنـا نعـتـبـر هذا
جنـــــاحـــــا كــــــبـــــيـــــرا. ولـم يـــــبـــــلغ
سـاوثـهــامـبــتـون الـذي فــاز بـكـأس
االحتــاد في   1976الــنـــهــائي مـــنــذ
 حــ خـــســر أمـــام آرســنــال. 2003
وبـيـنـمـا صـعـد سـاوثـهـامـبتـون إلى
الدور قبل النهـائي دون أن يستقبل
أي هـدف مطـيـحـا بآرسـنـال (حامل
الــلــقب) عــانى الــفــريق كــثـيــرا في
ـركز مـتاز لـيـتراجع من ا الـدوري ا
الـــــثـــــالـث إلى  14 بـــــعـــــد أن ركـــــز
هــازنــهــوتل عــلى مــشــوار الــكـأس.
وتـابع: مر الـفريق بـبـعض الفـترات

ـــوسم. احــتل اجلــيـــدة جــدا هــذا ا
سـاوثـهـامـبـتـون مـركـزا مـتـقدمـا في
الـتـرتــيب لـفـتــرة قـصـيــرة وبـعـدهـا
واجهـنا مشـكالت كبيـرة وإصابات.
ـا يرجـع السـبب أيـضا وواصل: ر
لــتـركــيـزنــا عـلـى الـكــأس واخـتــيـار
باريـاته خاصة في أقوى تشـكيلـة 
يــــــنـــــــايــــــر/كـــــــانـــــــون الــــــثـــــــاني
وفــبـرايــر/شـبــاط وهــو مـا كــلـفــنـا
بعض اإلصـابات. وفي الـوقت الذي
ـدربــ كـأس جتـاهل فــيه مــعـظـم ا
االحتـــاد في الـــســـنـــوات األخـــيـــرة
ـمـتـاز قال لـلـتـركـيز عـلى الـدوري ا
هازنـهوتل إن الـكأس ال تـزال حتمل

مـكانـة خاصـة في قلـبه بعـد أن كان
يتابـعها خالل طـفولته في الـنمسا.
وخـتم: كــأس االحتـاد لــهـا تــقـالــيـد

عريقة ولهذا يحبها اجلميع.
f¹u  “U$«

حـاول ديــفـيـد مـويس مـدرب وست
هـام يـونـايـتـد عـدم احلـديث كـثـيرا
عن فرصـة فريقه في احلـصول على
ربـع الذهـبي في نـهـاية مـكـان في ا
ـوسم احلالي لـلـدوري االجنلـيزي ا
متاز لكرة القدم لكنه اآلن أصبح ا
أكـثـر اسـتــعـدادا لالعــتـراف بـقـدرة
فــريـقـه عــلى حتــقــيق هــذا اإلجنـاز
باراة التالية لوست هام النادر. وا

ستكـون في مواجهة اجلـار اللندني
ــنـافس تـشـيـلـسي لـكـنه بـعـد ذلك ا
ســيـخــوض مــواجــهــات يــتـوقع أن
تـكـون أقل صـعـوبـة بـيـنـمـا تـتـعـزز
ـوسم بــ فـرق فــرصه في إنــهــاء ا
ـربع الــذهـبـي لـلــمـرة األولى مــنـذ ا
وقال مويس للصـحفي : هذه1986
ـرة الـثالـثـة الـتي نحـتل فـيـها هي ا
ـوسم احلـالي ـركـز الـرابع خالل ا ا
حـسبـما أعـتقـد. وعندمـا تقـترب من
حتـــقـــيق أي شيء فـــإنك تـــبـــدأ في
الــتــفـــكــيــر فـي إمــكــانـــيــة حــدوثه.
وأضاف مـويس الذي يـقود اجلـهاز
الـفـني لـوست هـام لـلـمـرة الـثـانـيـة:
تـشـيـلـسي ولــيـفـربـول وتـوتـنـهـام
وإيــفـرتــون كــلـهــا فــرق قــادرة عـلى
مبـاريات اللـحاق بـنا. وقـبل آخر  7 
ـــــــــوسـم حـــــــــددت أهــــــــــدافي فـي ا
والالعبون يـدركون ما يـتع عـلينا
الـقـيـام به. أمـامـنـا فـرصـة لـتـحـقيق
ــراهــنــات ال ذلك لــكــني أعــرف أن ا
وقع الرسمي ترشحنا لذلك. ونقل ا
لـوست هـام عن مـويس قـوله إنه لن
ـراحل يــغـيـر أســلـوب الـفــريق مع ا
النهائية. واسترسل: لو كان أحدهم
ــوسـم أنــنــا أخــبـــرني في بـــدايــة ا
ـــوقف لم أكن ســنـــكــون فـي هــذا ا
ـنــافـسـة قـويـة ألصــدقه. وأضـاف: ا
حتى اآلن كمـا أنه عام غريب نحن
شهرا دة  18  نشـعر وكـأننـا لعـبنـا 
متـواصال وبالتـأكيد بـعض األندية
تــشـعــر بــذلك. وتــابـع مـويـس: كـان
لديـنا فـرصة ضئـيلـة للغـاية لـقضاء
عطـلة الـصيف كـما أننـا استـعددنا
وسم في وقت قلـيل أيضا لبدايـة ا
وهـو األمر الـذي لم يـحدث لـلـبعض
اآلخــر. وأوضح مــدرب ويــسـتــهـام:
نـتائـجـنا حتـسنت وإذا تـمـكنـنا من
ـسـتـوى فمن االسـتـمرار عـلى ذلك ا
ـكـنــنـا الـوصـول يـعـرف مـا الــذي  رتقبة U³¹—bð ∫ جانب من تدريبات فريق ريال مدريد استعدادا للمواجهات ا
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ـباريـاتي سفراء الـوطن وهم كال من فريـقي نادي اجلـوية  ونادي ـتابع  ا
الـشـرطـة في مـواجـهـتـمـهـا االولى  في خـضـم بـطـولـة دوري ابـطـال اسـيا
سـيـلمس بـان نـتيـجـتـهمـا الـتي منـيـا بهـا وهي اخلـسـارة االستـهاللـية في
ـفـاجـاة بل كـانت مـتـوقعـة نـظـرا لـلـظروف ـبـاراة االولى لـهـما لـم تكـن با ا
ـناخـات الـتي تعـيـشـها فـرقـنا الـعـراقيـة تـؤكد ان احملـيـطة بـكل فـريق  و ا
ــهـاري في بـطـولـة  كـدوري ابـطـال اسـيـا سـتـرجح كـفـة الـفـارق الـفـني وا
الـفـرق االخـرى عـلى فـرقـنـا العـتـبـارات عـديـدة سـنـوجـزهـا  في الـسـطور

القادمة .
وبـدايـة نـستـهل  مالحـظـاتـنا  ازاء مـبـاراة فـريق نادي اجلـويـة ضـد فريق
الـشارقة الذي بدا مستواه اعتياديا للـغاية لكن الفارق بدا من نقطة مهمة
ـهـاري لالعب الـعراقي ـطـلوبـة  وتـعـزيز اجلـانب ا  في تـوظـيف االدوات ا
في الـفريق اجلـوي وتاكيـد حضوره  رغم ان عـامل اخلبرة يـلعب الدوري
احملـوري وهو مـا عجـز عنـه فريـقنـا العـراقي في مجـاره خصـمه عبـر تلك
الـنقطة السـيما مع افـتقار الفـريق العراقي لـبروفات منـاسبة  تـستهل تلك
ـكن  لفرقنـا من االستفادة مـنها  وهذا ما ـهمة التي  احملـطة االعدادية ا
ـلـحـق االسـيوي اشـر الـكـثـيـر من الـهـواجس السـيـمـا مع نـهـايـة مـبـاراة ا
ـاراثونـية عـلى فريـق الوحـدة السـعودي  حـينـما ـباراة ا واالنـتصـار في ا
عـجز  الفريق العراقي من مجاراة خصـمه اال بااللتفات الى عوامل مهمة
راكز واعطـاء مهام اخـرى لبعض الالعبـ باالختراقـات وتفعيل بـتغييـر ا
ـا اسـهم بـشـكل وبـاخـر لـعـودة الـفريـق العـراقي الـلـعب عـلى االجـنـحـة 
واضــعــاف خـطــوط الــفــريق االخـر وارهــاقه االمــر الــذي عــزز من وجـود

ثغرات دفاعية  منحت الفوز لصاحلنا .
درب االجـنبي الذي اسـتعـان به الفريق امـا فريق الـشرطة فـاحملتـرف وا
ـثـالـية ـذكـور كـلهـا دالالت عـلى  ان الـفـريق الشـرطـاوي  هـيـا االجواء ا ا
ــنــتــخب الــعــراقي واعــد ووظف الالعــبــ الــذيـن جــلــهم  في صــفــوف ا
ــبــاراته ضــد فـريـق الـدحــيل الــقــطـري ــنـاســبــة  لــلـتــهــيــئـة  االســلـحــة ا
ـباراة واالسـتـقرار الـنفـسي والـبدنـي الذي ظـهر عـلـيه الفـريق قـبيـل تلك ا
تـابع بعض الـطموحـات بتـجاوز الفـريق القـطري  واالعداد لـلمـهمة مـنح ا
ـسـتـحـيلـة بـتـصـدر فـرق اجملـموعـة وهـو الـطـمـوح الـذي لـعب علـيه ال بل ا
راهن فـريـق الـقـيـثـارة في مـهـمـتـه االسـيـويـة قـبل ان جتـري ريـاح  اجـواء
ـباريات عكـس سفن الطمـوحات التي  جترعـها جمـهور  الكرة الـعراقية ا
حـيـنـمـا بـدات االخـطار تـظـهـر السـيـمـا مع تـسـجـيل العب فـريق الـشـرطة
لـهدف في مـرماه  قـبل ان يضـاعف فريق الـدحيل الـقطـري  حصيـلته من

االهداف بهدف ثان يعزز به صدارته للمجموعة .
هـنـا بدات طـمـوحات اجلـماهـيـر الكـرويـة تتـقـهقـر امـام اداء كال من فريق
اجلـوية و الـشرطة  الـلذان ظـهرا بهـما  في مـباراتهـما االولى  والـتي تعد
الـسالح ذو احلدين  في اولـى تلك احملـطات  االسـيويـة فلكـل مبـاراة  لها
ـكن  ان  تـهيـيء الطـريق ـبـاراة  االولى الـتي  ـنـاسـبـة  اال  ا الـظـروف ا
باراة لـلعب  دون ضغوط اذا مـا تيسر االمـر  في حتقيق الفـوز في تلك ا
باريات التالية بنفس  خال من اخملاوف التي تعزز الوقوع في لـيخوض ا
ة ـكن ان تـسـهم  في الـلـحـاق الـهـز االخـطـاء وارتـكـاب الـثـغـرات الـتي 
وتـوالي اخلسائر  بالفرق وهذا امر تستبعده كل االمال  اذا ما دعت الى
 ان يـكـون للـفـرق الـعراقـيـة حـضور واف ومـهم في الـبـطولـة الـتي عـجزت
فـرقـنا الـعـراقيـة من حتـقيق مـراتب مـتـقدمـة فـيهـا نـظرا لـغـياب االحـتـكاك
ـطــلــوب واالعـتــمـاد عــلى مـحــتـرفــ ذو قـيــمـة مــهـمــة في  خــضم  تـلك ا
الـبـطـوالت التي تـعـتـمد بـالـدرجـة االسـاس على اخلـبـرة والـتـسلح بـقـائـمة
ؤشـر في  تالفي مـهـمـة ومنـاسـبـة  من الالعـب ذات الـنـفس الـطـويل  وا
االخـطـاء واالبتـعـاد عن اجلـزيـئات الـبـسـيطـة  الـتي تـسـهم بفـتح الـثـغرات
والـتـي تـفـتح الـطــريق في اسـتـثـمــارهـا من قـبل فــرق اخلـصـوم  في مـنح

الفارق من خالل النتائج .
باريات الـتالية فرص مناسبـة  لفرقنا العراقية  في ادراك عـموما  تبقى ا
ناسبةمن جـانب مدربي فرقنا الحظـات ا ناسـب مع تاشير ا الـتعويض ا
بـاراة االولى لكال مـنهـما رتـكبـة في ا الـعراقـية  لالخـطـاء ا
ـسيـرة التي نـتـمنـاها وااليـتـعاد عن ارتـكابـهـا  لتـواصل ا

بارات القادمة. بادراك شعار الفوز والبديل عنه في ا

إلــــــــــيـه لــــــــــكـن مـن
الـــواضـح أنـــنــــا في
وضـع أفــضل بــكــثــيــر

ـا تـوقع الـبـعض لـنا.
وجــمـع وست هــام 55 
نـقـطـة من  31مـباراة
مــتـفــوقــا بــنــقــطـة
وحـــــيــــدة عـــــلى
تشيـلسي الذي
تــــأهل لـــقـــبل
نهـائي كأس
االحتـاد كـما
أنه يـــتـــفــوق

بـ 3نـــــقــــاط عـــــلى
لـيـفـربول وبـ 6نـقاط

عـلى تــوتـنـهـام وبـ7 
نــقـاط عـلى إيــفـرتـون
الـــــــــذي لــــــــــعب 30 
مــــــبــــــاراة. وأشـــــار
مـــــــــــويـس إلـى أنـه
سـيــشـعــر بــخـيــبـة
أمل إن لـم يــتـــأهل
فـريـقه لـلـمـنـافـسـة
ـــســـتـــوى عـــلى ا
األوروبـــــــــــــــــــــــي.
وســيــتــعــ عــلى
وست هـام الـلعب
بـــــــــــــــــــدون العـب
الــــــــــــــــــــــــــــــوســط
اإلجنلـيـزي الدولي
ديــــــــــــــــكــالن رايـس
ــصـاب فـي الـركــبـة ا
ــــصـــاب ــــهـــاجـم ا وا
مــيــخـــائــيل أنــطــونــيــو
أيـــــــضًــــــــا. وعن هــــــــذين
الالعــــبــــ قــــال مــــويس ال
يـــــوجـــــد مـــــوعـــــد مـــــحـــــدد
لـعودتـهمـا لـكني أتـمنى أن
يعود الـالعبان لـلتشـكيلة
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ابــدى ســرهــنك مــحـسن
ارتــــيـــاحـه الـــشــــديـــد
لــــــوجـــــوده ضــــــمن
صــــفـــــوف فـــــريق
نادي امانة بغداد
وهـــــــــــو يـــــــــــذود
بـــــبــــســـــالـــــة عن
شــــــــــبــــــــــاكـه فـي
مـــنــافــســات دوري
كــرة الــقــدم الــعــراقي
ــمـتـاز  وقــال مـحـسن ا
في حــديــثه ل( الــزمــان الـريــاضـي ) كـان
لـدي احـسـاس كــبـيـر بـانـني ســأسـتـعـيـد
مـسـتــواي الـفــني واثـبت لــلـجــمـيع مـدى
قــدرتي في الــدفـــاع عن شــبــاك اي فــريق
اكـون مـوجــودا مـعه  وعـنـدمـا اصـبـحت
ضـمن قـائـمة فـريق نـادي االمـانـة ولـعبت
ـمـتـاز لـهذا مـعه في مـنـافـسـات الدوري ا
ـوسم فــقـد سـمـعت اشـادات وثـنـاء  من ا
ـا فيـهم مـخـتـصـ في شؤون كـثـيـرين 
كرة الـقدم فضال عـن وسائل االعالم وهو
االمر الذي شكل مصدر سعادة وحزن في

ان معا.
{ اذا كـــان مـــعـــروفـــا هــذا االمـــر يـــشـــكل لك
سـتوى الفني مصـدر سعادة بـسبب ظهـورك با
الالئق عـندما تلقيت  االشادات  فلماذا احلزن

اذن ?
- فقال  شعرت بسعادة لكوني استعدت
مــسـتــواي الـفـنـي والـبـدنـي وقـدمت هـذه
ستويات الفنية الـعالية  فيما انتابني ا
احلــزن عــنـدمــا اليــكــون هـنــاك انــصــافـا
لالعب او احلـارس الـذي  يـنـتـظـر دعـوته
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أعلن االحتاد الدولي لـكرة القدم
فـيـفا في بـيـان رسـمي التـصـنيف
ـشـاركـة الـنــهـائي لـلـمــنـتـخـبــات ا
ـنـافـسـات الـلعـبـة بـدورة األلـعاب
ـــبــيـــة الــتـي تــســـتــضـــيــفـــهــا األو
العاصمة اليابانية طوكيو.  وكانت

دورة ألــعــاب طــوكـيــو تــأجــلت من
ــاضي بـــســـبب جــائـــحــة الــعـــام ا
فيروس كورونا وستقام هذا العام
بــدون حـضـور جـمـاهـيـر من خـارج
الــيـابـان خالل الــفـتـرة مـا بـ 23
تــــمــــوز/يــــولـــــيــــو والــــثـــــامن من
آب/أغــــســــطس. وجتــــرى مــــراسم

ــبــيــاد يــوم 21 ســحب قـــرعــة األو
نــيــســان/أبـريـل اجلــاري في مــقـر
ديـنة االحتاد الـدولي لكـرة القـدم 
زيـورخ الـسـويـسـريـة.  وفـيـمـا يـلي
تـــصـــنـــيف مـــنـــافـــســـات الـــرجـــال
ــــــســـــتــــــوى األول الـــــبــــــرازيل - ا
األرجــنـــتــ - الـــيـــابــان - كـــوريــا
انيا - سـتوى الثاني أ اجلنوبية.ا
ـــــــكـــــــســــــــيك - هـــــــنـــــــدوراس - ا
سـتوى الـثالـث  مصر - إسـبانـيا.ا
كوت ديـفوار - نيـوزيلنـدا - جنوب
ستوى الـرابع السعودية أفريقيـا.ا
- فــــــرنـــــســــــا - أســـــتــــــرالـــــيـــــا -
ـنتـخبات رومانـيا.وسـيتم تـقسيم ا
تصدر إلى  4مجموعات ويـتأهل ا
والـــوصــيـف إلى دور الــثـــمــانـــيــة
ــواجــهــات والــذي يــقــام بــنــظــام ا
اإلقـصـائيـة ثم دور الـرابع والـلـقاء

النهائي.

W —UA*«  U³ ²M*« nOMBð sKF¹ UHO

uO uÞ œUO³*Ë√ w

نتـخب الوطني الـعراقي وهو لصفـوف ا
ــا تــثـبـت وجــودك بـ حق مــشــروع طــا
رمى بشهـادة العديد من مدربي حراس ا
ــرمـى واخملـتــصــ فـي شـؤون حــراس ا

الكرة.
{ كـــيف اســتــطــعت ان حتــافـظ عــلى لــيــاقــتك

الــبــدنـيــة وتـظــهـر كــأنك في ريـعــان الـشــبـاب 
خاصـة ان هـنـاك من حـاول التـشـكـيك بـعودتك

متاز ? بقوة الى الدوري ا
- فـقـال  لـدي نظـام خـاص فـيمـا يـتـعلق
بـاالكل والـنـوم والـتـدريب وااللـتـزام بـكل
ـسـتوى شيء يـسـاعدني عـلى الـظـهور 
ا ان مشـرف مع الفـريق الذي امـثله  و
خـــروجـي من فـــريق اربـــيـل له حـــكـــايـــة
خاصة فـقد عزمت عـلى ان اثبت وجودي
بــ اخلـــشـــبــات الـــثالث  امـــا من كــان
يـشكك بـعودتي فـقـد حفـزني كثـيرا  لـقد
ة واصرار  منحني طـاقة اضافيـة وعز
الثــبــات وجــودي   خـاصــة انــا ريـاضي
ـركـز الـذي احب الـتـحـدي واعـشق هـذا ا

رمى. انا فيه  وهو حراسة ا
{ هل وجـدت االجواء مـناسـبة في نـادي امانة

بغداد ?
- بـصراحـة شـديدة  كـنت اعـيش بحـالة
نــفـسـيـة مـحـبــطـة قـبل اجمليء الى فـريق
االمانة  كان ذلك  بسبب تراجع مستوى
فـــريق اربـــيل بـــصـــورة عـــامــة وانـــا من
ضـمـنـهم  فـضال عن وجـود اخـتالف في
وجــهـات الـنـظـر بــيـني وبـ ادارة نـادي
اربيل  ومـثلمـا تعـرفون فأن الالعب ابن
احملـــيط الــذي يــعــيش به او  مــعه وهــو
بـالـتالي يـتـأثـر ايجـابـيا او سـلـبيـا وفـقا
ـــا انــني لم ـــوجــودة  و لــلـــظــروف ا
اشـعـر بـانـكسـار في داخـلي فـضال عن
ثقتي العاليـة بنفسي ووجود روحية
الفـوز عنـدي حتى في احلـياة  فـقد
قـــبــلت الـــتــحـــدي  ولــكـــون  لــدي
جتـربـة ســابـقـة مع فـريق الـشـرطـة

لـلــعب مع احـد االنــديـة الـبــغـداديــة فـقـد
ساعدني هـذا االمر في التـكيف مع فريق
االمــانــة  وهــنــا اقــولــهــا بـكـل صــراحـة
وصـــدق  ان االجـــواء في نـــادي امـــانـــة
بـــغـــداد اكـــثـــر مـن مـــثـــالـــيــة الن االدارة
ــوجــودين في الــنـادي والـالعـبــ وكل ا
تـعامـلـوا معـي بود واحـتـرام  فضال عن
كـــون الــهـــيــئـــة االداريــة تـــعــمل بـــشــكل
مـحـتـرف  انـا اكـثـر من سـعـيد مـع فريق
تلك مقومات النجاح االمانة الذي اراه 
وبـالـتـالي اشـعر بـانـني واحـد من عـائـلة
النادي  وشخصـيا حريص جدا على رد

هذا اجلميل من نادي امانة بغداد.
{ ماهي حصيلتك من البطوالت ?

- حصلت عـلى لقب بـطل الدوري احمللي
مع فـريق اربــيل الربع مـرات   ثم لـعـبت
في بطولة كأس االحتاد االسيوي وكانت
شباكي نظيفة وهو رقم قياسي بحصيلة
 مـــبــاراة مع 25 مـــبـــاراة وخــضت   14
فــريق اربــيل من دون الــتـعــرض الى ايـة
خـسـارة  عـلى الـرغم من كل هـذا اجلـهـد
والـــعـــطـــاء   اال ان ذلك لـم يـــشـــفع لك 
خـاصــة ان هـنـاك من يــراني اسـتـحق ان
ـــنــتــخب الــوطــني اكــون مــوجــودا مع ا
العراقي  واضاف  كسـبت تعاطف اكثر
االنـديــة من خالل ثـمــار اجلـهـد
والـــتــعـب واســتـــطــعت ان
اغــيـر رأي الـنــاس عـني 
لقـد حـققت كل شيء ولم
انـل شــــــرف تـــــمــــــثــــــيل
ـــــنــــتـــــخب الـــــوطــــني ا

العراقي.

تشكيلة فريق امانة بغداد

بية في طوكيو شعار البطولة االو

سرهنك
محسن

زين الذين
زيدان
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اني كـتب النـاشط الـسيـاسي والبـر
الـسـابق كامل الـدلـيمي فـي تغـريدة
له عـلى تويتر عن بـرنامج (بالثالثة)
الـذي بـدأت قــنـاة (الـشـرقـيـة نـيـوز)
عـرضه بشـكل يومي ضـمن دورتها

البرامجية الرمضانية قائال:
(بـرنـامج بـالـثالثة يـعـد نـقـطـة حتول
تألق في عـالم االعالم.جنح العقل ا
الـسـيـد الـبـزاز في اسـتـحـضـار كل
ــتــطـورة االمــكــانــيــات االعالمــيــة ا

النــتــاج بــرنـامـج قـادر ان
ــــشـــاكل يـــحــــاكي ا
الــعــراقــيــة بــوضـوح
وهــدوء ومـصـداقـيـة.
مـبـروك لـلـشـرقـية

هـــــــــــــــــــــــــذا
االجناز).
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هـذا العـام هو اخلـامس عـشر بـ رمـضانـات مـضت بعـمـان ادون مجـمل إنـطبـاعات
البارحة على إنها  سجل لطوابـير طويلة مهذبة تمتد نـحو كيلومتر يلتزم الواقف دون

. توجيه بالتباعد االجتماعي ولبس الكمامة  –وبعضهن يلبسن اثن
ليس للـخبز اجـنحة يـقول عـجوز غامـزا من يصطف قـدامه وخلفه في الـطابور  .. إنه

سلوقة فقط ..ورمضان كر . ارمل ثم وحيد يجيد اعداد البيض والبطاطا ا
 ذروة الزحام قبل السـابعة ببـضع ثوان ; امر الدفاع   11 يقضي بان يـعود اجلميع

الى منازلهم والجدال وال احتيال على ذلك .
 اجلو بـارد نسبـيا وفـواتير الـكهربـاء توحي بـان درجة احلـرارة القصـوى بحدود 18

مئوية حتى حلظة تنضيد هذه السطور ..
 صـبـاح استـثـنـائي ..ليـس هنـاك زحـام يـرهق االجنـة في االرحـام كـمـا سمـعـتـها من

كاتب خواطر يطلب رأيي في بالغتها ..
كن نلقى مـهارب من االزمات .. يرد باريحيه (دلني وانا خدامك ) اقول للشوفير : 
هنـاك طلـعات قـاسيـة يلـزم الدوس عـلى عتـلة الـبنزيـن حتى (تـبطنـش العجـال ).. مثل
حنـجـرة مطـرب شاخت اليـرقى علـى الوصـول الى طبـقة الـري فـيعـود الى الدو بـداية

السلم ...
ذيع هناك طرق افعوانية احفظها حتى وانـا مغمض العين كأنه يسمع مني صوت ا
االردني وائل حبـال  الذي نـسمـعه في تـطبـيق (جي بي ايس) .. شمـال الدوار طـلوع
ـ بـيـمـ .. يالقـيـك الدوار .. ... ثم اول دخـله عـلى الـيـمـ .. ثم شـمـال نـزول ثم 
شمال االشـارة  ..كمان شـقفة زغـيرة .. ايـوه يخلف عـليك .. قديش ? هـيك ليرة و35

قرش ..
ة الرياضيات  التي تدعى غالديس  فائدة : الفضل في هذا االكتشاف يـعود الى عا

ويست تبلغ من العمر  87 عاما.
ة ريـاضيات مـتقاعـدة تقيم في والسيـدة ويست البـالغة من الـعمر  87 عاما هي عـا
سـؤولـون في مـقـر عـمـلهـا الـسـابق الـبـحـرية شـمـال شـرق واليـة فرجـيـنـيـا. ويـعـزو ا
األمريـكيـة لهـا الفـضل في القـيام بـدور محـوري في تـطويـر تكـنولـوجيـا نظـام حتديد

ي. واقع العا ا
ـبلغ الى  لـيرتـ .. او دينارين .. تـبعـة يصل ا  في السـلوك االعـتيـادي في الطـرق ا

. الشيوخ يقولون : نيرت
طـعوم .. اللقاح .. ثمة من يحث عليه النه تلقاه  ثالثة اشياء تشغل بال الناس هنا: ا
ولم يـشـعـر بـاعـراض تـدعـو الى الـقلـق واخرون يـبـدون قـلـقـا من أخـذه ويـبـثـون طـاقة

سلبية ب اقرانهم ..لكن وفق االرقام فأن هناك اقباال واضحا على  تعاطيه.
 ثاني االشياء : الطقس .. مـثل االوربي  اجلميع يلـبس وفق طقس العرب .. مايزال
اجلوي شتـويا والدليل هـو االنفاق من مـيزانية  مـرتبة يخـصص جزء منـها على جرة

الغاز التي تكفي الواحدة منها اسبوعا باحلد االدنى .
قـيمون  يخرجون بـكامل اعداد اسرهم يشعـرون بأن احلظر يقتضي  العراقيون - ا
ـطاعم الـتي كانـوا يرتادونـها وعـليـهم مغـادرتها اذا مـا اشارت عـقارب الـساعة بأن ا

الى االمتداد شاقوليا نحو السادسة .
ثــالث الـشـواغل هــو مـأدبـة رمــضـان الـتـلــفـزيـونــيـة .. يـقــول لي عـراقي شـاب ..  هل
صحيح انك كنت تكتب زاويـة مقعد امام الشـاشة الصغيرة لـثالث عاما  في جريدة

اجلمهورية ? قلت نعم ...
 لو قدر لي ان اكتب االن انطباعا اولـيا عن دراما رمضان لكتبت –
يقول الشاب  –كأن كاتـبها ومـخرجهـا واحد  لو اسـدلت الصوت
لـشـاهـدت مـسـدســات كـاتـمـة لـلـصـوت وافـواه تـصـرخ ..ورجـال

جتري خلف شباب ونيران في كل القنوات
 ادون كل شيء وفق مـا رأيت وسـمعت وشـعـرت .افـعل مـثلي ..

انها حلظات عابرة لها معان تفسر في حينها فقط .
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ـسرحي الـعربي الـتاسع مديـر مهـرجان صيـف الزرقاء ا
هـرجـان سيـقـام إلـكتـرونـيا عـشـر في االردن  اعلـن أن ا

قبل في حال استمرار جائحة كورونا. في أيلول ا
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الشاعرة السورية صدرت لها عن
الـهـيـئـة الـعـامـة الـسـوريـة لـلـكـتاب
مــجــمـوعــة شــعــريـة بــعــنـوان (من
) تـــقع في 127 ثــرثـــرات احلـــنــ

صفحة من القطع الصغير.

 d³M  ‰UL  o u
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وسومة يـة العراقيـة شاركت في الندوة الـعلميـة ا االكاد
(االعالم وادارة االزمـات) لـكـلـيـة االعالم بـجـامـعـة بـغـداد
عنون (فاعلية االعالم واهميته في وبيت احلكـمة ببحثها ا

وذجا). ادارة االزمات الصحية ازمة جائحة كورونا ا
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ـصـور الـعــراقي ضـيـفــته اجلـمـعـة اجلــمـعـيـة الــعـراقـيـة ا
لـلتـصويرضـمن موسـمها الـثقـافي االسبوعـي عبر مـنصة
زووم للحـديث عن مسيـرته بنـدوة عنوانـها ( ب الـواقعية

والتجريد).

ـية الـبـاحـثـة الـعراقـيـة مـنـحـتـهـا كـلـيـة الـقـانـون في اكـاد
الـــبـــورك لـــلـــعـــلـــوم في االردن شـــهـــادة الــدكـــتـــوراه عن
ـنـظـمـات الـدولـيـة في اغـاثـة الالجـئـ اطــروحـتـهـا (دور ا

السوري وحمايتهم).
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اَلــلّــهُمَّ قَــوني فــيهِ عَــلـى إقــامَــةِ اَمـرِكَ
وَاَذِقني فيهِ حَالوَةِ ذِكْرِكَ وَاَوْزِعْني
فيهِ لِأداءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ وَاحْفَظْني

فيهِ بِحِفظِكَ وَسَتْرِكَ يارب.
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ـوقـعـها تـخـتـلف سـاعـات الـصـيـام من دولـة الخـرى وفـقـا 
اذ يصوم ترتب على ذلك اجلـغرافي والنطاق الزمني ا
اجلـزائريون والتونسيـون هذا العام أطول يوم ب
ــسـكــون عن األكل الــبــلـدان الــعــربـيــة حــيث 
والـشـرب نـحو  14 سـاعة و 39 دقـيـقة في أول
يــوم من شـهـر رمــضـان وتـصـل عـدد سـاعـات
الـصــيـام في اجلـزائـر وجـارتـهـا الـشـرقـيـة 15
سـاعة و 50 دقـيـقة في آخـر يوم من رمـضان.في
ـسـلـمـون فـي جـزر الـقـمـر أقـصـر سـاعـات ـقــابل يـصـوم ا ا
الـصـيـام في الـعـالم الـعـربي إذ تـبـلـغ عـدد ساعـات الـصـيـام في
الــعـاصــمـة مــوروني نـحـو  13 ســاعـة و 12دقــيـقــة في أول يـوم
رمــضــان بــيــنــمـا يــصل  12ســاعــة و 59 دقــيــقــة في آخــر يـوم
سك الـصـائـمـون عن األكل والـشرب  14 مـنه.وفي الـسـعـوديـة 
صريون في أول يوم  14ساعة سـاعة ودقيقتـ بينما يـصوم ا
و 20دقــيــقـة واألردنــيـون  14 ســاعـة و 23 دقــيــقـة.وفي الــعـراق
سلمون  14 ساعة و 27 دقيقة في أول يوم بينما تصل يصوم ا
سـاعات الصيـام في آخر يوم من رمضان  15 ساعة و 30دقـيقة.
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الـكــاتب والـبــاحث الـعــراقي في فــلـسـفــة الـعــلـوم ضــيـفه
ـعـرفة امـس السـبت لـتـقد الكـتـرونـيا مـنـتـدى الـعلـوم وا

كتابه اجلديد(العقل اإلرادة احلرة الكون).
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وكــانت الــلــجــنــة الـثــقــافــيــة في نـادي
الــعـلــويـة قـد اقــامت مـهــرجـان االبـداع
ـــلــحــنــ الـــعــراقي بـــأشــراف شــيخ ا
مـحـسـن فـرحان ,وبـحـضـور نـخـبـة من
جنـــوم الـــفن والـــثـــقـــافــة والـــريـــاضــة
الــعــراقـيــة واعـضــاء الـهــيـئــة االداريـة
لـلنادي وعدد من الشخـصيات الثقافية
واالدبـــــيــــة واالعالمــــيــــة وحــــشــــد من
ـهرجـان تكـر عدد اجلـمـهور وشـهد ا
.فيما شارك في احياء حفل بدع من ا
ـهرجان فـضال على سعد الـعطار عدد ا
ـطــربــ الــشـبــاب مــنــهم مــهـدي مـن ا
الـــقــيـــسي وعــلـي كــامل وعـــمــر هــادي
طـربة وصـالح احـمد ونـور الـعيـون وا
االوكــرانـيــة لـيــلـيــا ومـشــاركـة الــفـرقـة
ـوسـيـقـيـة بـقـيادة عـبـد مـحـمـود عـبد ا
الـنـبي وعدد من امـهر الـعازفـ لتـكون
جـلـسـة موسـيـقيـة غـنـائيـة تـضاف الى

االبداع العراقي.

الفـنـان الـعراقـي تلـقى امـنـيـات االوساط الـفـنـية بـالـشـفاء
العاجل بـعد خضوعه لعـملية جراحيـة في عينيه اخلميس

اضي. ا

اخملـرج الـســوري اوضح ان  سـبب غـيــاب اجلـزء الـثـاني
ـوسم الــرمـضــاني يـعـود مـن مـسـلــسل (بـروكــار) عن ا
وليس لعدم كسـاج ونتـاج وا لعدم اإلنـتهاء من عـمليـات ا

التسويق.
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كـشـف الـفـنــان الـســوري أنس صـبـاح
ــطـرب الــسـوري صــبـاح فــخـري إبن ا
ـوقع الـفن أنه(يعـمل على فـخري وفـقا 
حـديث أصــيل يـقـدم من خالله أغـاني
حـلـبــيـة عـربـيـة مــعـاصـرة وفـيـهـا روح
الـتــراث مـنــهـا أغــنـيــة لـعــيـونك لــوالـده
صـبـاح فـخـري وأغـنـيـة ثـانـيـة اسـمـها
مــشــتــاق وديــوان فــيه أعــمــال عــديــدة
لألســتــاذ فـــتــحي اجلــراح ولـــفــنــانــ
آخـرين يعملـون على إعداد األحلان له
وأعـمـال أخـرى حـضّـرهـا أنس بـنـفسه
وســوف تـصــدر قــريــبــا مـنــهــا أغــنــيـة
سـوريا أمي وهي أغـنيـة أعدّهـا منذ 8
أعـوام وأعـيد إحـيـاءهـا وتدعـو الى نـبذ

احلرب والعنف).
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وســـيــاحـي الســتـــقـــبـــال الـــســواح
درسية ) .وبـ محمد والسفـرات ا
ـتـحف يـعـد قـبـلـة ومـعـلـما  أن  ( ا
حــضــاريـــا يــجــســد تــاريخ وتــراث
ا احملـافـظـة عـبـر قـرون من الـزمن 
يــحــويه من قــطع وأدوات أثــريـة  
مــطــالــبـــا بــتــوفــيــر مــســتــلــزمــات
وخــزانـات عـــــرض االثـار وغــيـرهـا
ــتــطــلــبـات ــســـــتــلــزمــات وا مـن ا
االخــــــرى ) .مـــــؤكــــــدا ان ( اغــــــلب
احملـافـظات اعـادت افـتتـاح مـتاحف
اآلثار العائدة لها وكان للحكومات
احملــلـــيــة الــدور الـــبــارز في اعــادة
افـتـتـاحـهـا  داعـيـا حـكـومـة ديـالى
الى احلـذو بــخـطــوات احملـافــظـات
األخــرى إلحــيــاء االرث احلــضــاري

تميز للمحافظة). والتاريخي ا

كــــمـــعــــلم ثــــقـــافـي وســـيــــاحي في
ـفتـشيـة فـيصل ديـالى.وقـال مديـر ا
ـتـحف ان ( ا مــحـمـد لـ ( الــزمـان ) 
مغـلق منذ  18 عامـا عـلى الرغم من
حـاجـته لـلـمـحـافـظـة كمـعـلم ثـقـافي
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طــالـــبت مــفـــتــشـــيــة اثـــار ديــالى 
ــعـنـيـة في اجلـهـات احلــكـومـيـة وا
احملـافـظة بـإعـادة افـتتـاح مـتحـفـها
ــغـلق مــنـذ  18 عــامـا واســتـغالله ا
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ــصـريــة يـاسـمــ صـبـري ـمــثـلـة ا ظــهـرت ا
بإطاللة خـليجية تمثـلت عباءة وحجاب باللون
األسـود ونسـقت معـهـما حـقيـبة وحـذاء عالي
الكعب بالـلون البيج  على مـتابعيها لـتهنئتهم
ـبـارك عـبـر نـشـرها بـحـلـول شـهـر رمـضان ا
صـورة جـديـدة لــهـا وعـلـقت عـلـيـهـا (كل عـام
ونـــحن دائـــمـــاً في خـــيـــر وسالم وســـعــادة
رمضان كـر عليـكم جميـعاً). وارتدت خا
ـاسي كـبـيـر ظـهـر في يـدهـا الـيـسـرى الـتي أ
حملت فـيها احلقيبـة فضالً عن ساعة فاخرة
فيما وضعت يدها اليمنى على احلجاب وبدا
. كـما هـنأت فـيهـا سوار مـاسي أيضـاً وخا
ـمـثــلـة وعــارضـة األزيـاء الــلـبـنــانـيـة المــيـتـا ا
ـنــاسـبـة حــلـول شـهـر فـرجنـيـة مــتـابـعــيـهـا 
ــبـــارك بــصـــورة نــشــرتـــهــا في رمـــضــان ا
صـفــحـتــهـا اخلــاصـة عــلى مـوقع الــتـواصل
اإلجـتــمـاعي واضــعـةً عــلى رأسـهــا حـجـاب.
والقت صــورتـــهــا إعـــجــاب عـــدد كــبـــيــر من
مـتابـعيـهـا الذين شـكروهـا وعـبروا عن حـبهم

الكبير لها.

ــرأة والـطـفل والــسالم والالعـنف ا
وان كل فيـلم مشارك سـتخصص له
حلقة نقاشية خاصة به) مضيفا ان
( آخـــر مـــوعــــد الســـتالم األفالم 15
أيـــار 2021) . ويــــذكـــر أن الـــدورات
الثـالث السـابقـة شارك بـها كل من:
اخملـــرج خــالـــد يـــوسف من مـــصــر
والـــفـــنــان عـــلـي مـــيــرزا مـن قـــطــر
واخملـــرج احــمـــد رضــا درويش من
إيــــران والـــفــــنـــان فــــاضل خــــلـــيل
والـفــنـانـة شــذى سـالم والــفـنـان د.
عــقـــيل مـــهــدي والـــدكـــتــور عـــمــار
الــــعــــرادي واخملــــرج قـــاسـم حـــول

والـفنـانـة ابتـسام
فـــريــد واخملــرج
ناصر حسن من

العراق).
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بــــدأت االســـتــــعــــدادات النـــعــــقـــاد
مـهــرجــان الــهّــربــان الــســيــنـمــائي
ــتــجـول الــدورة الـرابــعـة الـدولي ا
الـتـي سـتـقـام في آب الـقـادم والـذي
سـيــتـجــول في ثـمــاني مـحــافـظـات
عـراقـيـة عـلـمـا كل دوراته الـسـابـقـة
اقيـمت في مدينـة العمـارة و بعدها
هـرجـان في عـدد من الدول جتـول ا
الـعربـية واحملـافظـات منـها  (مـصر
وقــطـر و إيـران و اربــيل والـبـصـرة

وبغداد). 
ـــهـــرجـــان االديب وقـــال مـــؤسس ا
مـــحــــمـــد رشـــيــــد:- (هـــذه الـــدورة
تختص بـاألفالم الروائية الـقصيرة
والوثـائقـية الـتي تهتم في الـتنـمية
وبنـاء اإلنسـان والتـسامح وحـقوق

الفجر 4.08
الظهر 12.07
غرب 06.38 ا

األصــدقـــاء يــثـــمــنــون لـك اجلــهــود الـــتي تــقـــوم بــهــا
للمحافظة على عالقتك بهم.
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ساء عليك بأن تكون اكثر حنانا بتعاملك مع  في ا
عائلتك و ال تكن مسيطرا.
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جتـنب االســتـهــزاء بـاالخــرين وقـلل من ثــرثـرتـك فـقـد
شاكل وخاصة صباحا.  جتلب لك ا
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ان معـانـاتك قاربت عـلى االنـتهـاء لـكن علـيك بـالصـبر
شاكل حتوم حولك. فما زالت ا

»dIF «

اعمال كثيرة تنتظرك على مكتبك فسارع الى تنفيذها
قبل ان يسألك مديرك عنها.
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مزاجك لـيس بصافٍ حافظ عـلى هدوئك في مواجهة
مع زميل.
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يـوم ناجح و بـاالخص بـعـد الـسـاعة الـواحـدة ظـهرا .
لك االولوية لفعل كل شيء.

ÊUÞd «

ال تـكن مـتسـرعاً في حـكـمك على صـديق تـخف حدة
ساء . الظروف في ا

Íb'«

ن حتـب. فــاالبـواب ــســاء جـيــد لــتــقــويــة عالقــتك  ا
مفتوحة امامك لفعل ما تريد.

bÝô«

الـيـوم يـضم الـكــثـيـر من االحـداث الـتي سـتـتـرك فـيك
اثراً لن تنساه فهذا يوم االكتشافات واحلسابات.

Ë«b «

الـقــوة والـنــشـاط والـطــلـة اجلـمــيـلـة هـي من خـصـالك
,تستغل اليوم حلل مشكالتك العاطفية .
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سـوف يــخــتـلف تــقــديـرك لــلــعـديــد من االمــور حـولك
وباالخص باجتاه االخرين .

 u(«
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مرادف ومـعـاني الكـلـمات
لها مكانها حسب ارقامها
وتــكـتب افــقـيـا وعــمـوديـا
لـــــتـــــصل الـى حل كـــــامل

وصحيح:
 1-من الفواكه
 2-تعلق وادمان
 3-كوكب فضائي

فيدة  4-من احليوانات ا
 5-ظاهرة شتوية
 6-ظاهرة شتوية

 7-ســــواتـــر عـــســــكـــريـــة
حصينة
 8-تفسير
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شــــهــــد مــــهــــرجــــان
اإلبــــــداع الـــــعـــــراقي
الــذي إقـامـته مـؤخـرا
الـلـجـنـة الـثـقـافـيـة في
نـادي العلوية بإشراف
ـلـحنـ مـحسن شـيخ ا
فـرحان بروز صوت شاب
وهو سعد العطار الذي أدى
اغـــنـــيـــة (فـــرح يـــهل الـــفــرح)
لـلـمـطـرب قـحطـان الـعـطـار حيث
لـفت هذا الـصوت أنظـار احلضور.
الـــتـــقــته (الـــزمـــان) وكــان مـــعه هــذا

احلوار:
{ حدثنا عن بداياتك?

ومن - مــنـذ الــصـغــر أحـبــبت الـغــنـاء 
درسـة كـنت أقدم األنـاشـيد في خـالل ا
رفـعة الـعلم  كـذلك في مـراكز الـشباب
حــيـث كـان هــنــاك تــنــظم دورات في

ـــــــــوســــــــــيــــــــــقى. الــــــــــغــــــــــنــــــــــاء وا
ن تاثرت فنيا? { و

طرب قحطان العطار كونه - تـاثرت با
يـحمل شيئ الصوت واإلحساس وله
الــفــضل الـكــثـيــر في تـهــذيب األغـنــيـة
الـعراقية لذلك انـضممت لكروب صوت
احلـب اخلاص بالفنان قـحطان العطار
ــارك فـــكــان ـــقـــيم حـــالــيـــا في الـــد ا
االنـطالقة احلـقيقـة لي في عالم الـغناء
ــطـرب قــحـطــان أشـاد ــوســيـقى.وا وا
أكـــــثــــر من مـــــرة بــــصــــوتـي من خالل

الرسائل التي بعثها لي.
{ حدثنا عن مجموعة صوت ااحلب?

- (كـــــــروب صـــــــوت احلـب) اخلــــــاص
بـالـفنـان قحـطـان العـطار يـضم الـكثـير
مـن األصوات الـشـبـابـيـة داخل وخارج
الـعراق. وهو جتربة شبـابية طموحها
أن تـعيـد االغاني واللـحن العراقي إلى
ســـابق عــهـــده وأهــمــيـــة دور الــتــراث

ـوسـيـقي فـي التـواصـل مع الـشـعوب ا
والــتــواصـل عن طــريق اآللــة والــغــنـاء
كـونـهـا أكثـر الـفنـون تـأثيـرا عـلى خلق
أفـكـار مـوسيـقـية جـديـدة وعلى الـفـنان

التواصل مع روح عصره.
هناك رابطة تـنبي  وحـاليا في شارع ا
بــــيت الــــعـــطــــار لـــلـــغــــنـــاء الــــتـــراثي
ـــوســيــقى بــقــيــادة الــفــنــان هــاشم وا
ــطـــرب قـــحـــطــان الـــعـــطـــار شـــقــيـق ا
والــتي تــضم مــجــمــوعــة من الـــعــطــار

. الفنان
وسـيـقي  والـغـنائي ـشـهـد ا { كـيف تـقرأ ا

العراقي?
- األغـنـيـة احلـقـيقـيـة لـهـا ثالث أركان
الـــكـــلـــمــة والـــلـــحن واألداء فـــضال عن
اإلخـــراج الـــصـــوتي الـــدي يــســـهم في
جنـاحهـا ووصولـها إلى اجلـمهـور لكن
هـنـاك الـعـديد من األغـاني التـخـلوا من

رداءة الشعر واللحن والصوت.
سعد العطار
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ــصـري أن مـسـلـسل (بـاب احلـارة) (كـان وال يـزال يـحـتـفظ بـشـعـبـيـته ـمـثـلـة سـلـمى ا أكـدت ا
الـواسـعـة فـي سـوريـة والـوطن الــعـربي).وأشـارت إلى أن (االنـتــقـادات الـتي تـوجـه لـلـعـمل هي
ــرفــوض تــقــيــيم الــعــمل قــبل طــبــيــعــيــة جــداً ألن الــنــقــد حــالــة صــحــيــة ومــطــلــوبــة لــكـن ا
عرضه).وأضافت أن(اجلزء احلادي عـشر لطيف ومشـوق ومثير ويعيـد للعمل هيـبته السابقة
صري تطل من خالل هذا العمل بشخصية وقد أجنز بحب وشـغف وجهد كبير جداً). وتطل ا
ـاريـونت) ومسـلـسل (عاحلـلوة (أم مـنـصور) وإضـافة إلـى ذلك شاركت في مـسـلسل (بـنات ا

رة) وسباعية (بكرة بيجي نيسان). وا
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Austria 20 SCH. Belgium        1.5 , Cyprus 0.5 CY . Czech Republic 45 Czk. Denmark 10Krd. Finland10K . France       1.5,Germany        1.5, Greece 400DR  Poland        1.5, Italy
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العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

اعتادت الـدول على أن يـكون لـديهـا حكومـة أمنـية مـصغرة
تنبثق عن احلكومات االساسية وتتولى مهمات تخصصية
ـلــفـات االمـنـيــة عـلى نـحـو دقــيق وتـرسم اخلـطط وتـعـالج ا
االمنـية الـعـامة الـتي تتـوالى االجـهزة والـفـعالـيات األصـغر
صـغرة تبرز الى الواجهة في تنفيذها. واحلكـومة االمنية ا
أوقات االزمـات واحلـروب والـطوارىء.ولـيس هـنـاك وضوح

صغرة في وجود هذه احلكومة ا
ـمكن تـلمّس دورهـا  عند وفاعلـيتـها في الـعراق لكن من ا
االزمات الـداخلـية السـيمـا في ايام االحـتجـاجات الـسلـمية
في الشـارع ضـد الـفسـاد والـتـردي العـام وكـمـا كان ذلك
ــنــتـــفض في بــغــداد في قــرارات اســتـــهــدفت الــشـــبــاب ا
واجلـنــوب في أيـام احلــكـومــة الـســيـئــة الـســابـقــة. ويـأمل
ـواجـهة ـصـغرة  مـصـمـمـة  الـعراقي أن تـكـون احلـكـومـة ا
االخـطــار اخلـارجـيــة من اعـتــداءات وجتـاوزات من دول أو

تنظيمات ارهابية.
غيـر انَّ مـعايـنـة بـسيـطـة للـمـواقف احلـكومـيـة العـراقـية من
احداث وقعت في دول عربية في خالل ثـماني عشرة سنة
تؤكـد أن الـسيـاسـة اخلارجـيـة العـراقـية  كـانت هي االكـثر
حاجة حلـكومة مـصغـرة لرسم السـياسـات وضبطـها لكي
ـاذا تعـادي حكـومتـهم الـبلـد الفالني او يعـرف العـراقيـون 
ــاذا تــرجع عن مــوقف الــعـداء الى الـعـالني في اخلــلـيج و
ـاذا تــغض الـطـرف عن ارسـال الـتـصـالح واالســتـثـمـار? و
مليشيات  للقتال في سوريا وليس السودان أو ليبيا مثالً?
ــسـؤولــة عن رسم وهل كــانت وزارة اخلـارجــيــة وحـدهــا ا
الــسـيــاســات أم مــجــرد تـنــفــيــذهــا فــقط  ومــا دورهـا في
التـخـطـيط لوضع الـسـيـاسات اذا كـانت جـهـات اخرى هي
كـن أن يكون الـبلد بـحاجة الى التي تفـرض رؤاها? وهل 
سيـاسـة خـارجـيـة بل الى وزيـر خـارجـيـة اصالً حـ كان
ـدة سبع سنـوات وفيه حـاكم مدني أمريـكي مطلق محتالً 
الصالحـية له قـرارات ال صـلة لـها بـأي شيء يـصدر عـمّا

جرى تسميته باحلكومات العراقية?
 رسم السـيـاسـة اخلارجـيـة وتـنفـيـذهـا يحـتـاج الى مـجلس
اعلى  يتولى زمام الرؤية الثـابتة التي ال تعصف بها اهواء

كل وزير جديد واحلزب الذي وراءه.
ان اعـادة تـرمـيم الـعالقـات الـعــربـيـة والـدولـيـة لـيس عـمالً
فردياً او مبـنياً على صـداقات شخـصية لرئـيس حكومة او
وزير  فـهذه دولـة في مسـماهـا الدستـوري والبد مـن ثبات

مؤسسات الصيرورة السياسية فيها .
ضي اجلميع من دون أن يعوا ما يحدث أسئلة تتراكم و
طلوب ان تسير االمور كما هي لكن ا أو انهم يعون جيداً 

اآلن أو كما جرت في السابق.

أوردت هذه العبارة كعنوان للـموضوع تعمداً اللقاء الضوء
ـواضـيع تـتـراوح بـ عـلى مـا نـنـشـغل به أحــيـانـاً كـثـيـرة 

همة واألقل أهمية والتافهة حقاً. ا
ـهم أن ابـدأ بـالتـنـويه كـذلك إلى أن حتـديد وقد يـكـون من ا
أهمية موضوع ما هو اآلخر مسألة نسبية وشخصية. فال
ـيـزان احلق في تـقـديـر أهـمـية ـتـلك ا يـدعي أحـد مـنـا انه 
وضـوعـات التـي هي في كل االحوال مـسـألـة نسـبـية في ا
ــكـان وتــبـعـاً لــلـحـاجــات والـرغـبــات. فـمـا يــثـيـر الـزمـان وا
الــشــبــاب من مــوضــوعــات هـي لــيــست بــذلك الــقــدر لــدى
الشـيوخ والـعكس بـالعـكس صـحيح وهـكذا لـدى األغنـياء

عنهم لدى الفقراء وقس على ذلك.
شاركـات التي تعـيننا وعلى العمـوم هناك بـالتأكـيد من ا

وضوع. على تلمس معايير في ا
ومنـذ انـدالع جائـحـة كـورونا واضـطـرارهـا العتـمـاد برامج
الــلــقـاءات عـن بــعــد مـثـل بــرنـامـج زوم وغــيـره أصــبــحت
ـبدئية تمطـرنا احملاضـرات والنقاشـات. وهي من النـاحية ا
والنـظريـة ظـاهرة صـحيـة وصـحيـحة ال تـشـوبهـا  غيـر ما

ينشغل به بعضها ناهيك عن أسلوب ادارتها.
حديثي اليـوم من موضوعـات النقاشـات التي تغـرب بعيداً
وبعيـداً جداً عن سـلم حاجـاتنـا الزمـكانيـة اآلنيـة والعـاجلة
ــكـنــنـا نـحن نـاهــيك عن أسـاســيـاتـهــا. أنـا أعــرف كـيف 
ـتـفيـقـه أن نـضـخم ونـكبـر ونـبالغ في أهـمـية ثـقـف وا ا
شيء ما عـلى األقل هذا مـا نـحاوله في تـبريـر موضـوعات
وضوعات ا يتعمـد البعض في اختـيار تلك ا تبنينـاها. ور

كنوع من التميز أو التمايز والتظاهر والتبجح!
نحن العرب نعيش هذه األيام حال تخلف وضعف كبيرين.
فقد تـكالبـت عليـنا أ كثـيرة في ثـأر تارة ومن أجل نهب
وهيـمنـة تارة أخـرى. ونـسيـنا نـحن العـرب مـا توجب عـليـنا
من تــعــلم وعــمل واخـالص وتــضــحــيــة شــعــوبــاً وحــكـام.
ارتـضـيـنـا الـسـبـات والتـقـاعـس والـكسـل وقـبـلـنا الـتـخـلف

واخلنوع والتبعية واالستسالم واليأس. فحل بنا ما حل!
ومن أجل أن نـنــهض من جـديــد ال بـد لــنـا من اشــتـراطـات
سـاحات وعمل مـا يفـيد في تـربيـتنـا وثقـافتـنا وفي اطـار ا
ـكن اضافـتها من خالل ـتاحـة لنـا ال بل والتي  الزمنـية ا
الوعي واالبـداع واالبـتكـار. ولـنا في ذلك أمـثـلة حـيـة كثـيرة

في أ وشعوب اخرى ال بل وفي حقب من ماضينا.
ما نـحـتـاجه أن نـعي أوالً مـا نـحن فـيه من تـخلـف وضعف
وما هي أسبـابه لكي نـتحـاور في أولويـات ما يهـمنـا ونبدأ
العـمل عـلى جتـاوز حـال ذلك الـضعـف والهـوان. وسـيـكون
من اخلطـأ أن ال نـعي وال نـبـدأ الـعمـل وفي ذات الوقت أن
ننـشغل بـامـور وموضـوعات تـسرق مـنـا اجلهـد والزمن في
ا يـهـمنـا ويـفيـدنا من ما ال طـائل فـيه وال نفع مـنه قـياسـاً 

موضوعات.
ـا نضيع فيه تـفوقون و ا ينـشغل به اآلخرون ا ولننظـر 

نحن من زمن!!
انه من اجلميل ان نتناقش ونتـجادل في سبق البيضة على
الدجـاجة أم سـبق الـدجاجـة على الـبـيضـة! لكـنه عـليـنا أن

رضانا أوالً! نكون قد وفرناً طعاماً ألطفالنا ودواءً 
واتــرك خلـــيــال الــقـــارىء الــلـــبــيب
تصور امثـلة كثـيرة حول ما أحملت

له.
لنـتق اللـه في كرامـتنـا وزمـننـا وما

ننشغل فيه!
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عــامــا في دار لـلــمــسـنــ في سـاو
باولو في آب/أغسطس  2020 بعد
عـزلة طويلة بسبب جائحة كوفيد-
رضة 19 ـسنة   عـانقت السيدة ا
تـلف نفسها بغطاء بالستيكي واق
مـن فيـروس كورونـا. وقال الـعضو
فـي جلنـة وورلـد برس فـوتـو كـيفن
وي لـي إن هذه الصورة التي ترمز
لـكـوفـيد- 19تـخـلّـد اللـحـظة األروع
فـي حــيــاتـــنــا في كـل مــكــان وفق
بــيـان الــلـجــنـة. ورأى أن الــصـورة
الــتي جتـسـد في آن مــعـا الـضـعف
واالنــسالخ والـبــقـاء تـرمــز أيـضـا
إلــى األمـل. وأوضــح صــــــــــــــــاحـب
ـصـوّر مـادس الــصـورة الـفـائـزة ا
نــيـــسن لــصــحـــيــفــة بــولـــيــتــيــكن

ثل لي قصة أمل اركية هـذا  الـد
وحـب في اللـحـظـات األصـعب. وقد
ــاركي أيـــضــا ــصـــوّر الـــد نـــال ا
ـفـردة اجلــائـزة األولى لــلـصــورة ا

في فئة األخبار العامة.
ـقـيم في كـوبـنـهاغن وكـان نـيـسن ا
فـاز بـجائـزة وورلـد برس فـوتو في
عن صـورة لشخص مثلي 2015
فـي روســيــا. وتـــروي الــســلـــســلــة
الـفـائـزة هـذا الـعـام في فـئـة أفـضل
قـصـة مصـورة لـلعـام وهي جـائزة
جــديـــدة بــدأ تــوزيــعــهــا في 2019
قـــصص حب طــاولـــتــهــا شـــظــايــا
الـنـزاع الفـلـسطـيني  –اإلسـرائـيلي
لـــلــمــصـــور اإليــطـــالي أنــتـــونــيــو
فاتشيلونغو من غيتي ريبورتاج.
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{ نـيـويورك (أ ف ب)  –أعـلنت
ـغـنيـة جـينـيـفر لـوبـيز والعب ا
الــبــيـســبــول الــســابق ألــيـكس
رودريـغـيـز انـفـصالـهـمـا بـعـدما
كـانا نـفيـا ذلك قـبل شهـر وقاال

. إنهما أفضل كصديق
وقـال الـنـجمـان األمـيـركـيان في
تـــصــــريح لــــبــــرنـــامـج تـــوداي
الـصـبــاحي عـبـر شــبـكـة إن بي
سي الـتـلـفـزيـونـيـة لـقـد أدركـنـا
أنـنـا أفــضل كـصـديــقـ ونـأمل

في أن نبقى كذلك.
وكـانت وســائل إعالم أمـيـركـيـة
عـــــــدة كــــــشــــــفـت في  12 آذار/

مــــارس الــــفــــائت أن لــــوبــــيــــز
ورودريغيز فـسخا خطـوبتهما.
وسارع االثـنان إلى نـفي اخلبر
في الــيـوم ووصـفـاه بـأنه غـيـر
دقيق موضح أنـهما يعمالن
عـــلى بــــعض األمـــور.  وكـــانت
لـــوبـــيــز ( 51عــامـــا) تــتـــشــارك
حـيــاتــهـا مـع رودريـغــيـز ( 45ع
امـا) مـنـذ مـطـلع  2017 وأعـلـنـا
. وكان خـطوبـتهـما بـعد سـنتـ
قرر أن يتزوجا في صيف من ا
 لـــكن الـــزفـــاف أرجئ إلى 2020
أجل غير مسمى بسبب جائحة

كوفيد-19.

وفي آب/أغــــســــطس الــــفــــائت
اشتريـا معاً مـنزال بقـيمة قُدّرت
بـ 32,5 مـــــلـــــيـــــون دوالر عـــــلى
جــــــزيــــــرة ســـــتــــــار آيـــــلــــــنـــــد
االصـطنـاعـية في مـيـامي. وقال
الـــنــجـــمــان لـــبــرنـــامج تــوداي
اخلمـيس سنـواصل العـمل معاً
ودعـم أحـــــــــدنـــــــــا اآلخـــــــــر في
مــــشــــاريــــعــــنــــا وشــــؤونــــنـــا.
واستثمر جنم نيويورك يانكيز
ـغــنـيــة األمـيــركـيـة الـســابق وا
ـتحـدرة من نيـويورك مـعاً في ا
أكــثــر من مـشــروع أبــرزهـا في
ـتــخـصـصـة في شــركـة غـولي ا

كمالت الغذائية. ا
وجلـيــنـيــفـر لــوبـيـز ابـن وابـنـة
تــوأم فـي الــثــالــثـــة عــشــرة من
زوجــهـــا الــســـابق بــ  2004و
غني مارك أنتوني. أما 2014  ا
رودريغيز فهـو أب البنت تبلغ
إحداهـما  12عامـاً والـثانـية 16
عـامـاً من زوجـته السـابـقـة ب

 ســــــيــــــنـــــثــــــيـــــا 2008 و 2002
ســكـورتـيس. وقــال اخلـطـيـبـان
الـــســابـــقــان نـــتــمـــنى األفــضل
ألنـفــسـنــا وألبـنــائـنــا. وأضـافـا
شكـرا لـكل الذين عـبروا لـنا عن

دعمهم وتعاطفهم.

{ رومـا (أ ف ب)  –تـرسل إيـطالـيا
نهـاية نيـسان/أبريل نسـخة باحلجم
الـطبيعي من منـحوتة داوود (ديفيد)
ــيــكــيـالجنــيــلــو نــفــذت الـــشــهــيــرة 
بـواسطة طابعات ثالثية األبعاد إلى
ي الـذي يـقام مـعـرض إكسـبـو الـعـا
فـي دبي مـن األول مـن تــــــــشـــــــــرين
األول/أكـــــــتـــــــوبـــــــر  2021 إلـى 31
آذار/مــارس 2022.  وتـولـى تـنــفــيـذ
التـوأم الرقـمي لـتحـفة مـيكـيالجنيـلو
بــوونــاروتي احملــفــوظــة في مــعـرض
ـية فلـورنسا فريق من الـفني أكاد
من شـركة هـيـكزاغـون إيـطالـيـا التي
عهـدت إلـيهـا جامـعة فـلورنـسا بـهذه
ـهمـة األولى من نوعـها. وأصـبحت ا
ــكـــنــة من خالل هــذه الـــعــمـــلــيـــة 
اسـتــخـدام أدوات مــتـطــورة ابـرزهـا
ــــــــنــــــــظم ــــــــاسـح الــــــــضـــــــوئـي ا ا
ـسح ســتـيـريـوسـكـان نــيـو وجـهـاز ا
الـليـزري ليـكا أبـسولـيوت تـراكر إي

تي 960.  
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{  وكـالـة األنـبـاء الـهـولـنـدية/ا ف
ـكو دي فـالالهاي (أ ب/ارشـيف ر
ــــاركي ف ب)  –فـــــاز مــــصـــــور د
اخلـــمــيس بــجـــائــزة وورلــد بــرس
فـــوتـــو لـــلـــعــام  2021 عـن صــورة
ـرضـة تلف المـرأة مـسنّـة تـعانق 
نـفسـها بـغطـاء بالستـيكي واق من
ثل كـوفـيد- 19 فـي البـرازيل مـا 
رمــزا لألمـل بـنــظــر جلــنــة حتـكــيم
ـــســابــقـــة الــعـــريــقــة فـي مــجــال ا

التصوير الصحافي.
وجتـــسّــــد صـــورة مـــادس نـــيـــسن
الــفـائــز بـاجلــائـزة الــرئـيـســيـة في
مـــســــابـــقـــة وورلــــد بـــرس فـــوتـــو
لـلــتـصـويـر الـصـحـافي أول عـنـاق
بـعـد خمـسة أشـهـر المرأة تـبلع 85

لــلـنـتـائج الحـقــا. وسـيـبـدأ الـفـريق
ـبـادرة نـشـر دراسـات عن ـكـلف ا ا
مـــواضع انــحــيـــاز مــحــتـــمــلــة في
اخلـوارزميـات على أسـاس اجلنس
أو الــعــرق قــبل الــنـشــر أو أيــضـا
عـلى التـوصيـات بشـأن احملتـويات
لـلـعـقـائـد الـسيـاسـيـة اخملـتـلـفة في

سبعة بلدان.
وتـعـمل شـركـات كـبـرى أخـرى على
ـواضـيع. فلـدى غـوغل مثال هـذه ا
أفـضت سلسلة خالفات ب اإلدارة
وفـــريق بـــاحـــثـــ في أخـالقـــيــات
الـذكاء االصطـناعي إلى االسـتغناء
عن بـــاحــثـــتــ واســـتــقــالـــة عــالم

معروف.
وعــلى صـعـيــد تـقـنـي مـتـصل   لم
يــتـوصل إنــسـتـغــرام بـعـد إلى حلّ
ـتـمـثـلـة في لـلـمـعـضـلـة الـشـائـكـة ا
عـــرض إبـــداءات اإلعـــجـــاب (اليك)
حتـت الـصــور ومــقــاطع الــفــيــديـو
ـرتبطة باآلثار الضارة احملتملة وا
ـســتـخــدمـ إلى حــصـد لــسـعـي ا
الـتفاعل اإليـجابي مع ما يـنشرونه
عـلى شبكات التواصل االجتماعي.
فــبــعــد اخــتــبــارات عــدة بـيّــنت أن
بـعض األشخاص لـم يعودوا يرون
عــدد اإلعــجـابــات الـتـي حتـصــدهـا
مـنشوراتـهم أعلن التطـبيق التابع
لـــفــيــسـبــوك األربــعــاء عن جتــربـة
جــديــدة تـتــيح لــلــمــسـتــخــدمـ ن

يقرروا بأنفسهم األنسب لهم .
وأوضـح إنـســتـغــرام  في بــيـان أن
ــسـتـخــدمـ سـيـكــونـون قـادرين ا
عـلـى اتـخـاذ قـرار بـتـفـعـيل اخلـيـار
الــذي يـنـاســبـهم ســواء أكـان عـدم
مــشـــاهــدة عــدد اإلعــجــابــات عــلى

{ سـان فـرانـسيـسـكو -(أ ف ب) –
قــدمت تــويــتـر أعــمــالـهــا اجلــاريـة
حـالـيـا جلـعل خـوارزمـيـاتـهـا أكـثـر
مــــــراعـــــاة لألخـالقـــــيــــــات ومـــــنح
ــســتــخــدمـ حتــكــمــا أكــبـر في ا
طـريقـة للـرد على االنـتقـادات بشأن
ـــــرتــــبـــــطــــة بـــــهــــذه اخملـــــاطــــر ا
الــتـكــنــولـوجــيـا. وقــالت الــشـبــكـة
االجـــتــمــاعــيـــة إنــهــا تـــســعى إلى
حتـس خوارزميـات التلق اآللي
علوماتية التي تتيح أي الـقواعد ا
ألجـهزة الـكمبـيوتر الـتعـلم تلقـائيا
بـاالعــتـمـاد عـلى بـيـانـات. وبـفـضل
أنـظمة الذكاء االصـطناعي تستنج
ــنــصــة بــاالعــتــمــاد عــلى تــاريخ ا
الــتـصـفح لـلـمـســتـخـدم أنه يـفـضل
ـــثــال فــيــديــوهــات عــلـى ســبــيل ا
الـكالب على تـلك اخلاصة بـالقطط.
لـكن الـشـبكـة األمـيـركيـة أقـرت بأنه
عـنـدمـا تـستـخـدم تـويـتر +الـتـلـق
اآللـي+ قــد تـــكـــون لــذلك تـــبـــعــات
ـئات ماليـ التـغريدات مـرتبـطة 
ـكن لـلـنـظام أن يـومـيـا وأحـيانـا 
يـتصرف بـصورة مغايـرة عن النية

. التي صُمم من أجلها أساساً
وأوضـحت تويتر األربعاء أن خيار
اخلوارزميات سيعطي حتكما أكبر
لــلـمــسـتــخــدمـ بــالـطــريـقــة الـتي
يــريــدون أن يــظـهــر فــيــهـا تــويــتـر
لـديهم. نحن في مـرحلة اسـتكشاف

في هذا الشأن.
وأشـارت الــشـبـكـة إلى أن الـتـلـقـ
ـســؤول يــقــوم عـلـى حتـمل اآللـي ا
مــسـؤولـيـة قـراراتـنــا عـلى صـعـيـد
اخلــوارزمـيـات وضـمــان شـفـافـيـة
نصف قـراراتنـا مسـبقـا والطـابع ا

مـترا. عيـنـه مع عـلم بـطول  2019 
وبحـسب الـهـمالن هـنـاك تواصل
مـــســـتـــمـــر مع الـــقـــائـــمـــ عـــلى
مـوسـوعـة غـيـنـيس مـنـذ الـلـحـظـة
األولى مشيـرا إلى وجود شركات
خــاصــة ومــخـــتــصــ يــصــورون
العـلم لتـوثيق طـوله ويتـواصلون

ساعدتنا. مع غينيس 
11 وأحـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــا األردن فـي 
ـئــويـة نـيــســان/ابـريل الــذكــرى ا
األولى لـــــــتــــــأســــــيــــــسـه من دون
احـتـفـاالت كـبـرى بـسـبب جـائـحـة

كوفيد-19.

وأشـــار الـــهـــمـالن الى أن أمـــانـــة
عمّـان صنعـت العلـم بالتـعاون مع
مؤسـسـات خـاصـة سـعـيـا لـدخول
مـوسـوعة غـيـنـيس بـالـتـزامن مع
ـئـويـة الـدولـة ـمـلــكـة  احـتـفـال ا
وتــزامـــنــا مع يـــوم الــعـــلم في 16
نـيــسـان/ابــريل. وكــانت اإلمـارات
تـحدة دخـلت موسـوعة العـربيـة ا
غينيـس في كانون األول/ديـسمبر
بـأطـول عــلم في الـعــالم بـلغ 2019
طوله حيـنها  2020 مترا وقـبلها
كــانت الــكــويت قــد حــصــدت هـذا
اللقب في شـباط/فبـراير من العام

{ عـمان (أ ف ب)  –عـلقـت بـلـدية
الـعــاصــمـة األردنــيــة عــمّـان امس
االول عـلــمــاً أردنـيــاً بــطـول 2132
ــديـــنــة مــتـــرا في أحــد شـــوارع ا
ئـوية األولى لـتأسيس احتفـاال با
ملـكة وسـعيا لـدخول مـوسوعة ا

غينيس لألرقام القياسية.
وعُـلق الــعـلم األردني الــطـويل في
ــنـطـقــة عـبـدون شـارع الـســتـ 
الــراقـــيــة في اجلـــزء الــغـــربي من
مــتـرا عـمّــان وهــو بــطـول  2132 

وعرض ستة أمتار.
ـدينـة للـتـنمـية وقال نـائب مديـر ا
االجــتـــمــاعــيـــة في أمــانـــة عــمّــان
الــكـبــرى حــا الــهــمالن لــوكــالـة
فـرانـس بــرس نـســعى إلـى دخـول
عـالم غـيـنــيس بـأطـول عـلم أردني
على مر الـتاريخ ليـكون أطول علم

في العالم.
وأشـــار إلى رمـــزيــــة ســـيـــاســـيـــة
يـرتــديــهـا الــعـدد  ?2132إذ يـرمـز
الرقم  21للعام  1921تاريخ إعالن
األمــيــر عــبــد الــله األول حــيــنــهــا
تأسـيس إمارة شـرق األردن فيـما
هـو (الــثــاني مـن آذار/مـارس) 32
ويرمز لـتاريخ وصـوله الى مـدينة
عــمّــان. ويــبــدأ الـــعــلم في بــدايــة
ـثــلث األحــمـر شـارع الــســتـ بــا
والنجمة السباعية في وسطه مع
تـــــدرج األلــــــوان مـن األعـــــلـى إلى
األسـفل أسـود فــأبـيض فــأخـضـر

على مدى الشارع.
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في جامعة نانيانغ أقطاباً كهربائية
ذات مــلـمس نــاعم يـشــبه األغــشـيـة
ـكن ربـطـهـا حول الـبالسـتـيـكيـة و
الـنبات لرصد اإلشـارات بشكل أكثر
صــدقــيــة. وتُــلــصَق هــذه األقــطــاب
بــواســطــة ســائل ذي درجــة حـرارة
مـنخفـضة يتحـول إلى مادة هالمية
في درجـة احلـرارة احمليـطة. ويـتبع
. سـار أيضاً بـاحثـون آخرون هـذا ا
فـفي عام   2016 اسـتخـدم فريق من
مـعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا
(إم آي تـي) أوراق الـــــــســــــــبــــــــانخ
كــأجـهـزة كـشـف قـادرة عـلى إرسـال
بـريـد إلـكـتـروني إلى الـعـلـمـاء عـنـد
اكــتـشــاف مـتــفـجــرات في الــطـبــقـة

السفلية. 

نـبعـثـة من الـنبـاتات  الـضـعيـفـة ا
زارع في ا يتيح إمكان تنبيه ا
مـرحلة مبكرة عندما تكون نباتاتهم
مـريـضة. وأوضح تـشـ أن مراقـبة
اإلشـارات الكـهـربائـية لـلنـباتـات قد
تُـــمَـــكِّـن من رصـــد اإلشـــارات الـــتي
ـرضـهـا أو بـأيـة حـالـة غـير تـنـبئ 
طـبيعية لديها. وأضاف أن من شأن
ذلك أن يـتيح لـلمـزارع أن يـعرفوا
أن مــرضــاً مــا يــتــفــشى حــتى قــبل
ظــهـور أعــراض واضــحـة. ويــعـرف
الـعلماء أصالً أن إشارات كـهربائية
تــنـبــعث من الــنــبـاتــات  لــكن عـدم
انـتظام شـكل سطحـها وليـنه يجعل
من الـــــصــــعب تـــــركــــيـب أجــــهــــزة
االسـتشـعـار لهـا. وصمم الـباحـثون

هـــــذه األنــــواع مـن الـــــروبـــــوتــــات
ــكن أن تــتـفــاعل مع الــطـبــيــعـيــة 
الـروبـوتــات االصـطـنـاعـيـة األخـرى
لـتــكـوين أنـظــمـة هـجــيـنـة. ولـكن ال
شاكل يـزال ذلك يواجه الكثـير من ا
الـتي يــنـبـغي حـلـهــا. فـعـلى سـبـيل
كـن للعـلماء حتـفيز إغالق ـثال  ا
فـــكّي صـــائـــد الـــذبـــاب لــكـــنـــهم ال
يـسـتـطـيـعـون بـعـد فـتـحـهـمـا وهي
عـملـية تسـتغـرق في الطبـيعـة عشر
ســاعـات أو أكـثــر. صـورة الــتـقـطت
في 24 آذار/ مــارس  2021 لــنــبـات
الحم موصول بأقطاب كهربائية في
مــــخــــتــــبــــر جــــامــــعـــة نــــانــــيــــانغ
كن الـتكنولـوجية في سنـغافورة  
لـلـنــظـام أيـضـاً اكـتـشـاف اإلشـارات

آلـيـة من أجل انـتـزاع قـطـعـة رقـيـقة
من ســلك مـعـدني ال تــتـعـدى نـصف
مـلـيـمـتـر ثم الـتـقـاط جـسم صـغـيـر
عـــــنـــــد ســـــقـــــوطه. ال تـــــزال هـــــذه
الــتــكـنــولــوجــيــا في مــهــدهـا لــكنّ
الـبـاحثـ يعـتـقدون أن في اإلمـكان
اسـتــخـدامـهـا مــسـتـقـبالً لــتـصـمـيم
نـــبـــاتـــات روبـــوتـــيـــة قـــادرة عـــلى
الــتــعــامل بــدقــة ولــ مع األشــيـاء
الــبــالــغـــة الــهــشــاشــة وهــو مــا ال
تـــســــتـــطــــيـــعه األذرع الــــصـــلــــبـــة
لـلروبوتات التقـليدية. وفي تصريح
لــوكــالـة فــرانس بــرس قــال تــشـ
شـــيــــاودونغ وهــــو مـــعــــدّ دراســـة
نــــشــــرتـــهــــا جــــامـــعــــة نــــانـــيــــانغ
الـتـكـنـولـوجـيـة في سـنـغـافـورة إن

{ ســنــغــافــورة (أ ف ب)  –يــجــري
عــدد من الــعـلــمــاء في سـنــغــافـورة
جتـارب عـلى أنـظـمـة جـديـدة تـهدف
إلى الـتـواصل مـع النـبـاتـات تـتـيح
مـثالُ الـتحـكم مِن بُـعد بـنـبات الحم
أو جتـعـلـها تـصـدر تـنـبيـهـاً عـنـدما
رض ما. وبـادر الباحثون تـصاب 
إلى تــوصــيـل أقــطــاب كــهــربــائــيــة
بــالـنـبــاتـات قــادرة عـلى اكــتـشـاف
اإلشـارات الـكــهـربـائـيـة الــضـعـيـفـة
الـتي تـنـبــعث طـبـيـعـيـاً مـنـهـا. وقـد
اسـتخدموا هذه التقنية جلعل نبتة
صـائد الذباب الالحمة تغلق فكيها
ــكــونـــ من فــصــ بـــنــاء عــلى ا
إشـــارة يـــصــدرهـــا هـــاتف ذكي. ثم
ربط الـباحـثون أحـد الفـص بذراع
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اإلعــجـــاب الــتي كــانـت تــتــلــقــاهــا
مــــنـــشـــورات اآلخـــريـن وبـــقي في
إمـــــكـــــانــــــهم االطـالع عـــــلى عـــــدد
اإلعــــــجــــــابــــــات الـــــعــــــائــــــدة إلى
مـنشـوراتهم ولـكن من خالل الـنقر

على صفحة مختلفة.
وقــال نـاطـق بـاسم إنــسـتــغـرام في
تــمـوز/يــولـيـو  2019نــحن جنـري
هـذا االخـتـبـار ألنـنـا نـريـد أن يـركز
ـستخدمون عـلى الصور ومقاطع ا
نـشورة وليس على عدد الـفيديو ا
اإلعـجابات الـتي يحصـلون علـيها.
وأضــــــاف ال نـــــــريــــــد أن تــــــبــــــدو
+إنـــســتــغـــرام+ وكــانـــهــا نــوع من

منافسة.

مـــنــــشـــورات اآلخـــرين أو إلـــغـــاء
تـــــنـــــشــــيـط اإلعـــــجــــابـــــات عـــــلى
مــنـشــوراتـهـم اخلـاصــة أو اإلبـقـاء

على التجربة األصلية.
وكـان إنسـتغـرام حجب اإلعـجابات
جملــمـوعـة صـغـيـرة من األشـخـاص
فـي الــعــام   2019 لـــكن الــنــتــائج
كــانت مـتــفـاوتــة إذا أن بـعض من
شـــمــلـــهم االخــتـــبــار قــالـــوا إنــهم
شــعــروا بــضــغط أقل فـي حـ أن
الـــبــعض اآلخـــر أبــدى رغـــبــته في
مـعرفة احملـتوى الذي يـلقى جناحاً

وحتديد االجتاهات الشائعة.
ــســتــخــدمـ ولم يــعــد بــإمــكــان ا
ــــعـــنــــيـــ رؤيــــة عـــدد إبـــداءات ا
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