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يــنـتــظــر الـشــارع  طـرح الــقـوى
شهد  مـبادرة وطنية الفاعلـة با
الخراج الـبلـد من حالـة االنسداد
ــــــــــضي الـــــــــســــــــــيـــــــــاسـي وا
ـعــطـلــة بـعـد بــاالسـتــحـقــاقـات ا
دد الدستورية النتخاب جتاوز ا
رئـــيس اجلــمــهــوريـــة وتــكــلــيف
فيما طرح رئيس الوزراء اجلديد
عـاجلة االطـار التـنسـيـقي رؤيـة 
االنـسداد الـسـيـاسي الـذي اعقب
ـاضي.وذكر انتـخابـات تـشرين ا
االطار في بـيان انه (انـطالقا من
ـسؤولـيـة الـشرعـيـة والوطـنـية ا
ـلــقـاة عـلـى عـاتـقه واالخالقــيـة ا
الزال التنـسيقي مـستعـد للحوار
اجلـاد والـبـنـاء مع جـميـع الكـتل
ـسـتــقـلـ لـلـخـروج من حـالـة وا

االنسداد السياسي)
 داعـــيـــا ودعت اخملـــلــصـــ الى
سؤولية وعدم االصرار (حتمل ا
على مـعادلـة كسـر االرادات التي
ــشـــهــد من شــأنـــهـــا ان تــزيـــد ا
ـتـضرر تـعـقيـدا بـدون جـدوى وا
هــو الـشــعب) الــوحــيــد مــنــهــا 
ــعــاجلــة ولــفـت الى ان (رؤيــتـه 
االنـسداد الـسـياسـي ترتـكـز على
وسـيــقــدم االطـار اسس عــديــدة 
تــفـــاصــيـــلـــهــا في حـــواراته مع

القوى السياسية) 
ــدد مـــشـــددا عــلى (االلـــتــزام بـــا
الــدسـتـوريــة وتـســجـيل الـكــتـلـة
االكثر عـددا من الطرفـ لضمان
كون واكـتمال االسـتحقاق حق ا
الــوطــني لـــلــمــكـــونــات االخــرى
بـالرئـاسـات الـثالث ضـمن رؤية
مــوحــدة يــشــتــرك فــيــهــا االطــار
ــتــحـــالــفــون مــعه والـــكــتــلــة وا
ـتـحـالـفـون مـعـها  الـصـدريـة وا
وبـعـد اعالن الكـتـلـة االكـثـر عددا
نصب ـرشح  يتم االتفـاق على ا
رئـــيـس الـــوزراء وفق الـــشـــروط
ـطـلــوبـة كـالــكـفـاءة ــعـايـيــر ا وا
والـنـزاهة واالسـتـقاللـيـة ويـكون
ذلك عــبــر جلـــنــة مــشـــتــركــة من
االطــار الــتـــنــســيــقي والـــكــتــلــة
الـــصــــدريـــة ) وتـــابع انه (البـــد
االتفاق على الـبرنامج احلكومي
ضــــمـن ســـــقف زمـــــني مـــــحــــدد

ويــشـتــرك في ادارة تــنـفــيـذه من
يــرغب من الــكــتل الـفــائــزة الـتي
تـلـتزم بـالـبـرنـامج ويـتم تـرشيح
ــؤهــلـ الدارة الــبالد عــلى ان ا
ــتــازوا بــالــكــفــاءة والــنــزاهــة
كـــمـــا تــــتـــولى واالخـــتـــصــــاص
ـعارضـة داخل مـجـلس الـنواب ا
مـراقـبـة احلـكومـة ومـحـاسـبـتـها
على اخطائهـا وجتاوزاتها ويتم
ــعــارضــة من الــقــيــام تــمــكــ ا
بــعــمــلــهــا بــصــورة صــحــيــحــة
وحمايتها وفق القانون) مجددا
دعـوته (للـذين رفـضـوا الـدعوات
ـتــكــررة لــلــتــعــاون عــلى الــبـر ا
والــتـــقــوى ونـــحـــضــهـم لــوضع
ـواطن فوق مصلـحة الوطن وا
ـصـالح احلـزبـيـة والـكـتـلـوية). ا
وجـاء اجـتـمـاع الـتـنـسـيـقي بـعـد
تطـور الفت بدعـوة رئيس الـتيار
الصـدري مـقتـدى الصـدر اإلطار
وحــلـفــائه الى تـشــكـيل حــكـومـة
أغــلــبــيـة وطــنــيــة خالل مـدة 39
يـــومــاً.وقـــال في تـــغــريـــدة عــلى
تويتـر (حتى ال يبـقى العراق بال

حكومة فتتردى األوضاع األمنية
واالقتصادية واخلدمية وغيرها
ـعـطل هـا أنــا ذا أعـطي لـلـثــلث ا
فرصة للتفاوض مع جميع الكتل
بال اســتـثـنـاء لـتـشــكـيل حـكـومـة
أغـلـبيـة وطـنـية من دون الـكـتـلة
الصـدريـة من أول يوم في شـهر
رمـضـان وإلى الـتـاسع من شـهـر

شوال). 
ـــكــتب ـــتــحـــدث بــاسم ا ورأى ا
الــســيــاسي حلـركــة الــصــادقـون
مــحـمــود الـربــيـعي في تــصـريح
امس ان (اجـتـمـاع االطـار يـؤكد
تماسك قواه ورجحـان كفتها في
تقـد مـعاجلـات دقـيقـة يتم االن
ــبــادرة اعــدادهــا عــبــر اكــمــال ا
الوطنـية الشـاملة خالل الـيوم
بــــالـــتــــشــــاور والـــتــــبــــاحث مع
سـتقل الكيـانات السيـاسية وا
وسـيكـون طرحـهـا علـى مسـتوى
احلــــوارات اجلـــــادة مـع كـــــافــــة
القوى الـسياسـية والشـخصيات
الوطنـية  والبيـان الصادر ليس
ــا مــخــرجــات ـــبــادرة وا هــو ا

االجــــتــــمـــاع).  واتــــهـم عــــضـــو
الـــتـــنـــســـيـــقي عـــائـــد الـــهاللي
التحالف الثالثي بالـفشل نتيجة
عـدم تـشــكـيل احلـكـومـة وإيـجـاد
مخرج لألزمة السياسية الراهنة
فـي الـــعـــراق.وقـــال الــــهاللي في
تـصـريح امس (لـديـنـا تـوقـيـتـات
دستورية يلزم احترامها أي أنه
في الــسـادس مـن شـهــر نـيــسـان
اجلـــاري يــجب اخــتـــيــار رئــيس
اجلـمــهـوريـة والـقـضــيـة لـيـست
بيد الـكتلـة الصدريـة حتى تمنح
جهة وتـفوّض أخرى وهي ليس
إال شــــــريـك في الــــــعــــــمـــــلــــــيـــــة

السياسية).
ــــقــــراطي وعــــلق احلــــزب الــــد
الــكـردســتـاني بــشـأن إمــكـانــيـة
التحالف مع التنـسيقي وتشكيل
احلــكــومــة اجلـديــدة بــعــيـدا عن
الــتـيـار الــصـدري. وقــال الـنـائب
عن احلــزب مــاجــد شــنــكــالي ان
(احلزب لن يـشكل أي حتالف مع
قــــوى االطــــار  دون مــــشــــاركـــة
الـــصـــدر بـــهـــذا الـــتـــحـــالف او

االتفاق الـسياسي)  وأضاف ان
قراطـي متمسك بـالتحالف (الد
مع الــكـتــلــة الـصــدريـة ودعم أي
تـوافق ب الـتـيـار واالطار). الى
اســتـــقـــبل رئـــيس ائـــتالف ذلـك 
الــنــصـر حــيــدر الـعــبــادي  وفـد
اجلــبـهــة الـتــركـمـانــيـة بــرئـاسـة
حـــسن تـــوران. وشــهـــد الــلـــقــاء
(مـــنـــاقــــشـــة مـــجــــمل األوضـــاع
بـاحثـات لتـشكيل السـياسـية وا
احلـكـومـة وأهـمـيـة اخلـروج من
حالة اإلنسداد السياسي وإكمال
االســتــحـــقــاقــات الـــدســتــوريــة
ـرحلة وتوحيـد اجلهود لـتكون ا
قـبـلة مـرحلـة لـلبـناء واإلعـمار ا
وتـأكـيــد أن الـتـحـديـات الـعـديـدة
التي يشهـدها البلـد وانعكاسات
ــــيـــــاً تـــــتــــطـــــلب األزمـــــات عـــــا
استراتـيجـيات وخطط لإلصالح
تسهم في إنـقاذ البلـد وعدم تأثر
ــواطـنـ بــهـا وبــتـداعـيــاتـهـا ا
وتـــــســــــاهم بـــــتــــــحـــــويل هـــــذه
التــحديـات إلى بنـاء مؤسـساتي

صحيح). 

ــــنــــبع ــــائــــيــــة والقــــنـــاع دول ا ا
ـبـدأ اجلـمـيع بـالــتـعـاون واألخـذ 
يـــربـح عـــلى أن ال يـــكـــون تـــقـــاسم
مـــنـــافع االنـــهــر فـي ظل حتـــديــات
ـنــاخــيــة بــ الـدول الــتــغــيــرات ا
وذلك ـتشاطـئة  وتقـاسم الضرر  ا
ــشـــاركــة بـــتــحـــمل مــســـؤولــيـــة ا
والــــشـــراكــــة) مـــؤكــــدا (بـــرغم أن
ـنـطقـة قد مـرت بـأزمات وتـقلـبات ا
اال دة األخيرة  درامـاتيكية خالل ا
ــفــاوض الــعـراقـي قـد أن جــهــود ا
افــضت لـبــوادر تـعــاون مع تــركـيـا
وسـوريا) ولـفت الى انه (جرى مع
اجلـــانب الــتـــركي الـــتــوقـــيع عــلى
مـذكـرة تـفـاهم لـغـرض ادارة نـهري
واتـفـق الـطــرفـان الــفــرات ودجـلــة 
عـلى مـسـودة بـروتوكـول تـشـغـيلي
لـنهـر دجلة وتـأسيس مركـز بحثي
مــشــتــرك لـتــطــويــر نـظـم الـري في
الـعراق واألمر نفسه بـالنسبة الى
ســــوريـــــا فــــلم يــــتـــــوقف تــــبــــادل
ـعلـومات وتطـوير وبنـاء القدرات ا
ـسـتـوى بـ والـلـقـاءات الـعـالـيـة ا
) واوضح مــحــسن انه اجلــانـــبــ
ـعـطـيـات  نـأمل ان (فـي ظل هـذه ا
ـيــاه كـأداة تــسـهم دبــلـومــاسـيــة ا
فـاعلة في تعزيز الـتعاون القائم ما

بـــ الـــعـــراق وتــركـــيـــا وســـوريــا
ياه لـصياغة آلـيات اتفاق تـقاسم ا
ــكـن أن جتـســر الــعـالقــات بـ و
الــعــراق وايــران بــالــتــركــيــز عــلى
ـــرجــوة من الـــتــعــاون الـــفــوائــد ا
شـتركـات لتـمهـيد والـتركـيز عـلى ا
الـطريق لصيـاغة تفاهـمات لتقاسم
ـشـتركـة بـ الـبـلدين). من ـيـاه ا ا
جـــــانــــبه   شـــــدد بــــرنــــامج األ
ــائي خالل الــكـلــمـة ــتــحـدة اإل ا
االفـــتــتـــاحــيـــة لـــلــورشـــة عــلى أن
(الـعـراق اذا لم يـقـم بـإدارة موارده
ـــتــاحـــة بــشــكـل فــعــال ـــائــيــة ا ا
فـسيـكون في وضـع ضعيـف إلقناع
ــشـــاطــئــة الــعــلــيــا بــزيــادة دول ا
الـتدفقات في اجتاه مـجرى النهر)
ولـــفت إلـى ان (دعم بـــرنــامج األ
تحدة على مدى العام سيشمل ا
ــعــرفــة والــبــيــانــات ذات إنــتــاج ا
ـائـيـة لـصـانـعي ـوارد ا الـصـلـة بـا
هارات الـقرار العراقـي وتنمـية ا
التقنية بشأن التعاون عبر احلدود
ـائـيـة واخلـدمـات ـوارد ا وإدارة ا
االســـــتــــــشـــــاريـــــة لــــــصـــــيـــــاغـــــة
اســتــراتـــيــجــيــات لــلــتــعــاون بــ
ـتـشاطـئـة وتبـادل أفضل الـبـلدان ا

مارسات).  ا

الـقـضــائـيـة اخملــتـصـة لــيـنـالـوا
جـزاءهـم الـعـادل). ونـفـت نـقـابـة
ـعـلـومات الـفـنانـ الـعـراقـي ا
الــتي تـنــاقـلــتـهـا بــعض وسـائل
االعالم والــتـواصل االجــتـمـاعي
بـشــان اعـتــقــال نـقــيـبــهـا جــبـار
جودي على خلفـية انتقاده الداء
تعـاقبة في كلمة له احلكومات ا
اثـنــاء افــتــتــاح مــهــرجـان بــابل
ــيـة لـلــثــقـافــات والــفـنــون الــعـا
التـاسع مـؤخرا. واكـدت الـنقـابة
في بـــــيــــــان اطـــــلـــــعـت عـــــلـــــيه
(الــــزمــــان)امس انه (ال صــــحــــة
ـتـداولــة  بـشـان لــلـمــعـلـومــات ا
ا هي كذبة اعتقال جـودي  ور
نـــيــســـان  والـــنــقـــيب يـــواصل
جـهـوده إلتمـام رسـالـته ومـهامه
وعمـله الدؤوب).واطـاحت مفارز
ـتهم قام قسم مـكافحـة إجرام 
بــحــرق دار سـكــنـيــة في مـديــنـة
الكوت بدافع السرقة .وقال بيان
امس إن (فــــريق الــــعـــمـل الـــذي
تـوصل ـتــابـعـة احلــادث  شــكل 
تهم الذي اعـترف صراحة إلى ا
بــسـرقـة الــدار وحـرقـهــا إلخـفـاء

ته)  معالم جر
 واشـــــار إلى (ضـــــبط جـــــزء من
ــــســــروق الــــذي قـــام ــــبــــلـغ ا ا
و بــإخـــفـــائه داخل عـــجـــلــته 
اتخاذ اإلجراءات القانونية وفق

ادة 342 من القانون). ا

وتابع ان (قوة امـنية من الـفرقة
الـــثـــانـــيـــة شـــرطـــة احتـــاديــة 
اعـتـقــلت مـبـتـز وسـبـعـة اخـرين
بتهمـة الدكة العـشائري) وتابع
ان (قـــوة من الـــلـــواء ٢٤ ضـــمن
ـــشــاة الـــســادســة ومن فــرقــة ا
خالل ورود مــــــــعــــــــلــــــــومـــــــات
ضــبـطت اسـتــخـبــاريـة دقــيــقـة 
ــتــفـــجــرة من كــدس لـــلــمـــواد ا
مخلفات عصابات داعش  وهي
عبارة عن مـواد متفـجرة  حيث
ــكــان واســتــدعـاء  تــطــويق ا
ـــتــفــجــرات مــفــرزة مـــعــاجلــة ا
ورفــــعــــهــــا بــــدون اي حــــادث).
والــقت مــفــارز االمن الــوطــني 
الــقـبـض عـلى تــسـعــة مـتــهـمـ
بــتــجــارة مــواد مــخــدرة . وقـال
بــيـان تـلــقـته (الــزمـان) امس ان
(وبــــنـــــاءً عــــلـى مــــعـــــلــــومــــات
تــمــكـنت اسـتــخــبـاريــة دقــيــقـة 
مـفارز اجلـهـاز بـعد اسـتـحـصال
ـوافـقـات الـقـضـائـيـة من إلـقاء ا
الـــقـــبـض عـــلى تـــســـعـــة جتـــار
مخدرات في مناطق متفرقة  أذ
ضــــبــــطت بــــحــــوزتــــهم ســــتـــة
كـــــلـــــيـــــوغــــــرامـــــات من مـــــادة
الكـريسـتال و 49ملـيون ديـنار 
فـــضالً عن أســـلـــحـــة خـــفـــيـــفــة
ورمانات يدوية اذ جرى تدوين
أقـوالـهـم أصـولـيـاً واحـيـلـوا مع
ـــضــــبــــوطـــات إلى اجلــــهـــات ا

مـصـادرة اسـلـحـتهـم في مـناطق
متفرقة ببغداد. وقال بيان تلقته
(الـــــزمــــــان) امس ان (قــــــوة من
مــديـــريــة شـــؤون الــســـيــطــرات
والـطـرق اخلــارجـيـة بـاالشـتـراك
تمكنت فارز االستخـبارية  مع ا
من الـقـاء الـقـبض عـلى مـتـهـم
ـادة اربـعـة ارهـاب اثـنـ وفـق ا
اثــنــاء مـحــاولــة دخـولــهــمـا الى
بـغـداد) واضـاف ان (الـقـطـعـات
االمنية القت القبض على سبعة
متهم بـالدكة العشـائريةبينهم
مـصــاب اثـر طــلق نـاري وضـبط
االسـلـحـة الـتي كـانت بـحـوزتهم
في مـــــــنــــــاطـق احملــــــمــــــوديــــــة
ــشــاهــدة ومــديــنــة الــصـدر) وا
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اعادت مفارز الشرطة اجملتمعية
فـي دائــــرة الــــعـالقــــات واإلعالم
بوزارة الداخـليـة  اربعة فـتيات
هـــاربـــات الى ذويــــهن بـــعـــد أن
قـــدمـت لـــهن الــــدعم الـــنــــفـــسي
ــــعــــنــــوي وألـــــزمت ذويــــهن وا
برعـايتهـن واالهتمـام بهن فـيما
تـمـكـنت من احـبـاط  ست حاالت
ابــتــزاز الـكــتــرونـي من بــيــنــهـا
أمــراة  تـبــتـز زوجــة عـشــيـقــهـا
وطـالـبة ثـانـويـة تبـتـز زمـيلـتـها.
وقال بـيـان تلـقته (الـزمان) امس

ان (احلـــــاالت الـــــست الـــــتي 
ايـقـافـها ثالثـة مـنـهـا في بـغداد
ومـــثــلـــهـــا في األنـــبــار وأنـــهــا
اتخـذت اإلجراءات الالزمـة بحق
ــبـتـزين بــعـد الـتـعــرف عـلـيـهم ا
سح والـوصول إلـيـهم وقـامت 
مــــحـــتــــوى االبــــتـــزاز وتــــأمـــ
حـسـابات الـضـحـايـا) وتابع ان
(مــفــارز الــشــرطــة اجملــتــمــعــيـة
ـنـازل سـتــجـري زيـارات دوريــة 
الـفتـيـات الـهاربـات ثالث مـنهن
فـي بـــــــــغــــــــــداد وواحــــــــــدة في
الـــديـــوانــــيـــة لـــلـــوقـــوف عـــلى
اوضـاعـهن وتـقد الـدعم الالزم
لـهن). وجنـحت الـقـوات االمـنـية
في اعــتــقــال مــبــتــز ومــتــهــمـ
اخــرين بــدكــة عــشــائــريــة بــعــد
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ــنع ســـيـــاســات دول اجلـــــــــوار 
حـــصـــول الـــعـــراق عـــلى حـــصـــته
وكـذلك إذا اسـتـمـر تـلـوث ـائـيــة  ا
ـيــاه وهــذا نـاقوس خـطــر كــبـير ا
ألبـــعــــاده عــلــى األمـن الــــوطــني 
والسـيـمـا في مــا يـتعـلق بـالـهـجرة
الــداخــلــيـــة وزيــــادة ظـــاهـــرة مــا
ــنــــاخ) ودعــا يــــســــمـى الجــئـي ا
الـفالحي الى (الـتركـيـز عـلـى إدارة
ـحــاوره ومــــــن ـيـــــاه  قـطـــاع ا
أهــــمــهـــا الــبـــعـــد الــدبـــلــومــاسي
والــــتــــفـــاوضـي وضـــــــــــرورة أن
ــيـــاه أحـــد أهـم يـــكـــون قــطــــاع ا
مـــــــــرتــــــــــكــــــــــزات الـــــــــعـالقـــــــــات
ــيـة الــثـنــائـيــةواإلقـلــيـمــيـة والــعـا
ـســتـقـبل لـتـحـقيـق لـلــعـــراق في ا
ــوارد إدارة مـتـكـاملـة ومـستـدامـة 
ــشـــتــركـــة) ومــضى الى ـــيـــاه ا ا
الــقــول ان (وزارته حـريــصــة عـلـى
ـيــاه وإدمـاج دعـــــم دبلـومـاسـية ا
قـــطــــاع الـــبـــيـــئــــة والــــتـــغـــيــرات
ـنــاخـيــة). بـدوره قـال مـسـتـشـار ا
ائية جـمال محسن ـوارد ا وزارة ا
إن (الـعراق واجه في العـقد األخير
ياه تـناقـصاً واضـحاً في كـميـات ا
الــــواردة الــــيه من خــــارج حـــدوده
ـــئــة من الـــتي تـــزيـــد عــلى  70بـــا
ائـيـة بـسـبـب سـيـاسات وارداتـه ا
ــنـــبع وتــأثــيـــرات الــتــغــيــر دول ا
ـنـاخي وصـعـوبـة احلـصـول على ا
عـلومـات بشـأن كمـية الـبـيانـات وا
ياه الواردة اليه من هذه ونوعية ا
الــدول) مـبـيـنـا ان (الـوزارة سـعت
لـلـعمل وبـشكل وثـيق مع الوزارات
واجلـــهــات األخــرى لــتـــوظــيف كل
أدواتــهـا حلــمـايــة حـقــوق الـعـراق
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ـسـتـشــفى وتـوفـيـر ـعـقــدة في ا ا
ـسـتـلـزمـات الـطـبـيـة واخلـدمـيـة ا
ــا يــســهم في تــقــد االفــضل و
للمواطن خدمة للصالح العام ).
ولـفت الى ان (االجـتــمـاع حـضـره

مـعــاون مــديـر عــام الـدائــرة دريـد
قـــــاسم جـــــاسم ومـــــديــــرة قـــــسم
االجنحة اخلاصة فاتن جار الله).
فيما سـجلت وزارة الصحة 218
اصـابة بـفـايـروس كـورونـا مـقابل
شـفـاء  570حـالــة وبــواقع ثالثـة
ــوقف وفــيــات جــديــدة. واشــار ا
الـوبــائي الـيــومي الـذي اطــلـعت
عـــلـــيـه (الـــزمـــان) امس ان (عـــدد
الــفــحــوصــات اخملــتــبــريــة الــتي
اجرتـهـا الـوزارة لـعيـنـات مـشـتبه
اصابـتهـا بالـفايـروس بلغـت اكثر
من اربــعــة االف  حــيث  رصــد
اصـابة  218بـكـورونـا في عـمـوم

احملافظات) 
واضــاف ان (الـــشـــفـــاء بــلغ 570
حالـة وبواقع ثالثـة حاالت وفاة)
مــؤكــدا ان (اكــثــر من ثالثــة االف
شــخص تــلــقى جــرعــات الــلــقــاح
ـــــضـــــاد فـي مـــــراكـــــز الــــوزارة ا

نتشرة ببغداد واحملافظات).  ا

بـــروح الـــتـــضـــامن بـــ ابـــنــاء
شـعبـنا وان تـعم بـشائـر السالم
االنـسـانيـة). وهـنـأ نـائب رئيس
ــان شــاخــوان عـــبــدالــله الــبـــر
ناسبة حلول الشهر  الشعب 
مطالـباً بتأمـ مفردات الـبطاقة
الـتـمـويـنيـة والـسالت الـغـذائـية
يـدانية تـابعـة ا للـمواطـن وا
للحـد من غالء األسعار.وقال في
بـيـان تــلـقـته (الـزمـان) امس إنه
اقـــدم (بــــكل ســــرور واعـــتــــزاز 
أصـــــــدق آيــــــات الـــــــتــــــهـــــــاني
والـتـبريـكـات إلى أبـنـاء الـشعب
وأهلنـا في إقليم كردسـتان كما
ــســلــمــ في أرجـاء أهــنئ كل ا
العالم) مبينا ان (رمضان شهر
ـغـفــرة تـسـمـو فـيه الــرحـمـة وا
ــوروثــة قــيــمــنـــا األصــيــلــة وا
واحلث عـلى األعـمـال الـصـاحلة
ومـبـادرات الـتـكـافل االجـتـماعي
بــالـتـعـاون والــعـطـاء بـ أفـراد
اجملـــتـــمع لــتـــعـــزيــز الـــلــحـــمــة
الـوطـنـية وتـقـويـة األواصـر ب
جميع مكونات الشعب) مطالبا
احلـكـومـة االحتـاديـة بـ(ضـرورة
تـــأمــــ مــــفـــردات الــــبـــطــــاقـــة
ـواطــنـ الـتــمــويـنــيـة ودعـم ا
ـتـابـعـة بـالـسالت الـغـذائـيـة وا
ـيــدانـيـة لــلـجــهـات اخملــتـصـة ا
للحـد من غالء األسعـار وتقد
ساعدات اإلنسانـية والغذائية ا
الـعـاجـلـة لـلـنـازحـ والـطـبـقات
الفقيـرة في هذا الشهـر الفضيل

بارك) (تفاصيل ص 2). وا
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اعـرب رئـيس الـوزراء مـصـطـفى
ــصـري الــكــاظـمـي والـرئــيس ا
عـــبــد الـــفــتـــاح الــســـيــسي عن
رغـبــتــهـمــا زيـادة الــتــعـاون في
ـا بـحـقق مـخـتـلف االصـعـدة و
مـصـالح شعـبي الـبـلـدين . وقال
بــيـان تــلـقـتـه (الـزمـان) امس ان
(الكـاظمي تـلقـى اتصـاال هاتـفيا
عــبّــر خالله عن مـن الــســيــسي 
ـناسـبة حـلول خالـص تهـانيه 
شــهـر رمـضــان) بـدوره  اعـرب
الـكـاظــمي عن (شـكـره وتـقـديـره
ــــصـــري  وبـــادله لـــلــــرئـــيس ا
ــنــاســـبــة الــشــهــر الــتـــهــاني 
الــــفـــــضــــيـل) مــــؤكـــــدا (عــــمق
الـعالقات الـثنـائـية بـ البـلدين
ـزيد الـشـقـيـقـ والـتـطلـع إلى ا
مـن الــــتــــعــــاون في مــــخــــتــــلف
ـا يـحـقق مـصالح األصـعـدة و
شـعـبـي الـبـلـدين وازدهـارهـمـا).
وكان الكاظمي قد رأى ان حلول
واجـهة شهـر رمضـان منـاسبـة 
الــتــحـديــات. وقــال في تـغــريـدة
عـلى تـويـتـر (نـبـارك لـلـعـراقـي
جـــمـــيــعـــاً ولـــلـــعـــالم اإلسالمي
ولالنسانية حلول شهر رمضان
ودة ان والصـبر وا  شهـر اال
 جتمعنا أيامه من أجل العراق
وازدهــاره ومـســتــقـبل أبــنـائه)
مـنـاسـبة واضـاف (هـذا الـشهـر 
لــشــحــذ الــهـمم مـن اجل الــعـمل
والـبــنـاء ومـواجـهـة الـتـحـديـات
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نـاقـشت دائـرة الـعـيـادات الـطـبـية
الشعـبية الـتابـعة لوزارة الـصحة
ـــقــــتـــرحــــات الالزمـــة عـــدد مـن ا
ـقدمة لتطـوير اخلدمـات الطـبية ا
في ردهــات االجـــنــحـــة اخلــاصــة
.وقال بـيـان تلـقـته (الـزمان) امس
ان (مدير عـام الدائـرة محـمد علي
الــفــرطــوسي  تــراس اجــتــمــاعـا
بـحــضــور  مـديــر مـســتــشـفى دار
التـمـريض اخلـاص ومـيض قيس
عـوقات ـشـاكل وا نـاقـشة اهم ا
الـــتي تـــواجـه ســـيـــر الـــعـــمل في
وطرح ردهات االجـنحـة اخلاصـة 
ــــشـــاريـع لـــتــــطــــويـــر عــــدد من ا
اخلــدمـــات ومــنـــهــا فــتـح عــيــادة
ــقــبـلــ عــلى الــزواج لــتــوفــيـر ا
فحص الثالسميا حسب تعليمات
مــجــلس الـــوزراء بــاالضــافــة الى
وضع الــيـــة الجــراء الــعـــمــلــيــات
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ـراصـد الزلـزاليـة في الـهيـئـة العـامة لـالنواء اجلـوية الـتـابعـة لوزارة سـجلت ا
ـــحــــافـــظـــة الـــنــــقل هــــزة أرضـــيــــة بـــقـــوة  3.3درجـــة فـي قـــضــــاء كالر 
السـليمانـية.وذكر بيان تـلقته (الزمـان) امس ان (قوة الهزة  3.3درجـة وتبعد
 9كيلومترات جنوب شرق  كالر) مشيرا اليال انه (لم يثبت الشعور بها من
ــواطـنـ إلـى (أخـذ احلـيــطـة واحلـذر ـنــطـقـة) داعــيـاً ا ــواطـنــ في ا قـبل ا
ــعــلــومـــات الــكــاذبــة واإللــتـــزام بــالــوصــايــا واالبــتــعـــاد عن الــشــائـــعــات وا
الزلـزالية).وتوقعت الـهيئة  إرتفاعـاً بدرجات احلرارة خالل االيام االولى من
شـهـر رمضـان اجلاري.وقـال مديـر اعالء الهـيئـة عامـر اجلابـري إن (ارتفـاعاً

بـدرجـات احلـرارة متـوقع خالل ايـام الـشـهر اجلـاري). ورجح مـتـنـبىء جوي
ـرتـفع جـوي شـبه عـودة درجـات احلـرارة بـاالرتـفـاع بـســبب تـأثـر االجـواء 
مداري يـستمر خالل االسبوع اجلاري. وكتب صادق عطية في صفحته على
فيسبوك ان (درجات احلرارة تالمس  40مئوية ابتداء من منتصف االسبوع
ـنطـقـت الـسوطى واجلـنـوبيـة واقل في شـمال وغـرب البالد ثم اجلـاري في ا
وأضـاف ان (احلــرارة تـتـأرجـح بـ االرتـفـاع تـعـاود االنــخـفـاض بــعـد ذلك)
ـرهق وتـوقـع ان تـسـتـمـر عــلى ذلك أليـام مع ســكـون الـريـاح ا واالنـخـفـاض 
وارتفاع قـليل بالـرطوبة الـنسبـية جنـوبا) عازيـا ارتفاع احلـرارة الى (تمركز

توسطة من االجواء). مرتفع جوي شبه مداري في الطبقات ا

نـاطقهم و اغالق مـلف النزوح) ولفت الى ان طـوعاً 
(الـنازحـ البـالغ  عدهم 34 أسـرة   اعـادتهم لى
مـنـاطـقهـم في حي االنـتصـار وتل الـرمـان والـهـرمات
ورجم حـديـد والـعـبـور وتلـعـفـر وبـعـشـيـقه والـنـهروان
ـوصل وحي الــبـكــر والــكـرامــة ونــاحــيـة الــشــورة وا
اجلـديـدة) وتابع ان (ذلـك  جاء بـعـد اتمـام الـتـدقيق
االمـني لهم بالتنـسيق مع القوات االمنـية واحلكومات

احمللية في احملافظة).
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ـهـجـرين دفـعـة جديـدة من اعـادت وزارة الـهـجـرة وا
االسـر النـازحة طوعـياً من مـخيـمات اقـليم كـردستان
الى مـناطقها في نينـوى.وقالت الوزارة في بيان تلقته
(الـــزمــان) امـس إنه (تـــمت اعــادة 162 نـــازحــاً من
مـخيمـات االقلـيم ضمن محـور اخلازر ومـخيم حسن
ـوصل الى مـنـاطـقـهم في نـيـنـوى ضـمن شـام في ا
خـطة الطوار التي تـنظمها الـوزارة إلعادة النازح

جبار جودي 
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كتب رئيس حتالف دولة القانون اول امس »ŸUL²ł∫ قادة االطار التنسيقي خالل اجتماع 
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يـــــــــواصـل الـــــــــعـــــــــراق حـــــــــراكه
الـــدبــلـــومــاسي عـــلى دول اجلــوار
ـائــيـة وتـأمـ لــضـمـان حــصـته ا
احـتـيـاجات الـسـكـان بعـدمـا ضرب
اجلــفـاف مــسـاحــات واسـعـة خالل
ــاضي نــتـيــجـة ــوسم الــزراعي ا ا
ـنبع انـحـسار االطالقـات من دول ا
ـيـاه ورقـة ضغط الـتي تـسـتـخـدم ا
لــتـحـقــيق مـصـاحلــهـا. واكـد وزيـر
الـبـيـئـة وكـالـة جـاسم عـبـد الـعـزيز
الـفالحي خالل ورشـة عـمل اقـامـها
ائي في ـتحـدة اإل بـرنامج األ ا
الـعراق إن (هــذه الورشة تـعد نقلة
نـوعيـة مهمـة في مـلـف مفاوضـات
و ـيـاه للـعـراق مـع دول اجلـوار  ا
فــهـــمـا مـــتـــقـــدمـا إلدمـــاج أبــعــاد
ــنــاخــيــة تـــأثــيــرات الــتـغــيــرات ا
والـقطـاع البيئـي ضـمـن مـضـام
مــحــــاور الــتــفــاوض عـــلـى مــلـف
ــيـــاه الــعــــــابــرة لــلــحـــــــــدود) ا
ـياه وتـابع ان (حـساسـيـة قطـــاع ا
وأبـعـاده السـيـاسيـة واالقـتصـادية
واالجـتـماعـية والـصـحيـة واألمنـية
حتــــتم عــلى الـــتــركــيـــز الـــكــبــيــر
ـيـــاه) مـشــددا عـلى ــفـاوضـــات ا
(ضــــــــرورة حـــصــــــول الــــعـــــراق
ائيـة الـتي تـؤمن عـلـى حصصـه ا
مــتــطـــلــبـــات الــعـــيـش لــلــمــواطن
وتـــــوفـر األمـن الــغــذائــي وتــزيــد
ــتــأثـرة مـن مــرونــة الــقــطــاعــات ا
واجملــتـمـعــات الـهـشــة) مـؤكـدا ان
هـــــو يــــعـــد من ـــيــــاه  (قــــطـــــاع ا
اولـويــات الـبـيـئــة ضـمن خـطـطـهـا
وســـتـــراتـــيـــجــيـــاتـــهـــا احلـــالـــيــة
ـــســـتــقـــبـــلـــيــة) مـــضـــيـــفــا ان وا
(الــدراســات والــتــقــاريــر تــؤكـد ان
ســـبــعــة ماليــ شــــخص بــالــبالد
مـــهــــدد بـــعـــدم احلـــصـــول عـــلـى
ــيــــاه خــالل احـــتـــيــاجـــاتـه مــن ا
إذا اســتـــمــرت ــقـــبــلـــة  االعـــوام ا
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ــنـصــرم عـلى تــسـعــيـنــيـات الــقـرن ا
احــيـاء الــسـنـة الــبـابــلـيــة االشـوريـة
بـاطالق مسـيـرة جمـاهـيريـة عـادة ما
دينـة دهوك فيما  تـنظيمها تقام 
لــفــتـــرات في عــدد من مــدن وبــلــدات
سهل نـينـوى فيـما اطـلق حزب ابـناء
النهرين مـسيرة جلماهـيره بالتزامن
ـديـنــةاشـور االثـريـة بـقـضـاء وذلك 
الــشــرقــاط  وجــاب عـدد مـن مـؤازري
ــــذكـــــور  اثــــارا خــــاصــــة احلــــزب ا
ديـنــة الـتي  تـخريـبـهـا عـلى يد بـا
تـنـظـيم داعـش خالل فـتـرة سـيـطـرته
ـديـنـة قـبل عـلى اجـزاء واسـعــة من ا
ان يـــقــام حــفـل جــمــاهــيـــريــة اعــقب

ذكورة. سيرة ا ا
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ووجه ام بغداد عالء معن بشمول
مــحــيط مـــنــدى طــائــفـــة الــصــابــئــة
ـنـدائـيـ بـأعـمـال الـتـطـويـر ضـمن ا
رؤيـة نـهـضــة بـغـداد. وقـالت األمـانـة
في بــيـان تــلــقـته (الــزمــان) ان (مـعن
رئـيـس الـطــائـفـة الــتـقى في مــكـتــبه 
ســتـار جــبـار حــلـو وعــضـو مــجـلس
وجــــرى خالل الــــلــــقــــاء الــــشــــؤون 
اسـتـعـراض مـجـمـوعـة من الـطـلـبـات
كان قد تقدم بـها الضيوف) وأضاف
ان (امـ بــغـداد وجه مـالكـات دائـرة

وقع شـاريع بإجـراء الكشف عـلى ا ا
الــرسـمي ألرض الــتــعـمــيـد اخلــاصـة
بالـطائـفة الـكائـنة عـلى ضفـاف دجلة
قـرب جــزيـرة االعــراس الـسـيــاحـيـة)
واكد مـعن ان (االهمـيـة الديـنيـة التي
ـوقع الـرسـمي لـلـطـائـفـة ـتـلـكـهـا ا
جتعلـنا امام مـسؤوليـة تلبـية رغبات
ـتـمـثـلـة بـتـطـويـر الـقـائـمــ عـلـيه وا
سـات اجلمال لـيليق كان واضـافة  ا
ـنـاسـبـات الـديـنـيـة واالجـتـمـاعـيـة بـا

تـنـتـهي بــحـفل  مـوسع جـرى اقـامـته
ــنـــطــقـــة كــلي دهـــوك .. انــطـــلــقت
ــسـيــرة بــحـدود الــســاعـة احلــاديـة ا
عـشــرة والـنــصف من  صـبــاح الـيـوم
ـركـز الـثـقافي (اجلـمعـة ) من مـوقع ا
االشوري حيث تقدمـتها حملة  اعالم
الــعـــراق واالقــلــيم والــعـــلم الــقــومي
اضـافـة لـعــلم  احلـركـة  تـلـتـهـا اعالم
كـبـيرة خـاصـة بـالـعـلم الـقومـي وعلم
زوعــــا  ومـن ثم  كــــردوس كــــشــــافــــة
حـــــمــــــورابي  وعــــــدد من كــــــراديس
دارس السـريانيـة لالطفال  اعـقبها ا
قـراطيـة  وعلى قيـاديي احلركـة الـد
راسهـم سكـرتـيرعـام  احلـركة يـونادم
كنـا  ووزيـر  البـيـئة االسـبق سـركون
الزار ورئـــيـس كـــتـــلـــة الـــرافـــدين في
ــان االقــلــيم  فـــريــد يــعــقـــــــــوب بـــر
ونـــائب مـــحـــافـظ دهـــوك شـــمـــعـــون
شـارك شلـيمـون ..واشار عـدد من ا
خالل احاديـثم جلـريـدة (الزمـان) بان
البس سـيـرة تمـيـزت هذا الـعـام با ا
التي تـعكس حـضارة وادي الـرافدين
وروثات التي كان اضافة لتـزينها بـا
ـسـيحي خالل ـكـون ا عـليـهـا ابـناء ا

العهود الغابرة.
وجتـــــدر االشـــــارة الـى ان احلـــــركــــة
ــقــراطـــيــة دابت ومــنـــذ مــطــلع الـــد
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من بــ آالف الـتالمــيـذ حـول الــعـالم
تألق الـتـلمـيذ الـعـراقي يحـيى محـمد
خـــــــزعـل فـي الـــــــصـف الـــــــســـــــادس
ـوهـوب في االبتـدائي من مـدرسة ا
نينوى في مسابقـة البرمجة والذكاء
ية  2022  إذ اختير االصطناعي العا
مـشروعـه من بـ أفضل 10 مشـاريع
ـشـاركـة أكثـر من 68 ألف مـتـمـيـزة 
فريق من 65 دولـة مخـتـلـفـة. مـشروع
ـــرضى ـــســــاعـــدة ا يـــحـــيى صُــــمم 
ر على تذكر رض الـزها صاب  ا
ــسـاعـدتــهم عـلى مــاضـيـهم وأيــضـاً 
تـذكّر مـواعـيـد أخذ الـدواء ومـراجـعة
الـطـبيـب واالتصـال بـاإلسـعـاف عـند

احلاجة للمساعدة. 
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وبــعـد غــيـاب لــنــحـو عــامـ بــسـبب
ظـــروف تـــفـــشي فـــايـــروس كـــورونــا
ـــســــيـــرة اســــتـــؤنــــفت اجلــــمـــعــــة ا
ــؤازري اجلـــمــاهـــيــريـــة الــواســـعــة 
ــقــراطــيـة ومــســانــدي احلــركـة الــد
ـشـاركة االشـوريـة  والتي انـطـلـقت 
االالف   فـضال عـن تـوافـد عــدد كـبـيـر
ـهجر سـيحيـ العراقـي في ا من ا
ـسـيـرة الـتي جـابت لـلـمـشـاركــة في ا
عدد من شـوارع مديـنة دهـوك قبل ان
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رأى الوقف الـشيعي ومـرجعية الـنجف واالردن وسلـطنة عـمان وايران ودول اخرى 
ان غـرة شـهــر رمـضــان الـيــوم االحـد. في وقت اعــلـنت أربـع دول عـربــيـة الـبــحـرين
والكـويت وقطر واإلمارات أول أيام شهر رمضان امس السـبت. وتقليديا تتبع العديد
من الدول االسالمـية الـسلـطات السـعوديـة في حتديـد موعـد بدء شـهر رمـضان لكن
في السنـوات األخيرة بـدأت باتباع حـساباتـها الفلـكية اخلـاصة .فيمـا قالت عُمان أن

(رمضان يبدأ اليوم األحد).
 كمـا افـاد مكـتب عـلي اخلامـنـئي بأن
(الـــيــوم االحـــد هـــو اول ايــام شـــهــر
رمضان). وهنأ رئيس مجلس النواب
نـاسبة محمـد احللـبوسي الشـعب 
ـبــارك.وقـال حــلـول شــهــر رمـضــان ا
احلـلـبـوسي في تـغـريـدة عـلى تـويـتر
انـه (مع حـــلــــول شــــــــهـــر رمـــضـــان
نتقـدم بأطـيب التهـاني إلى شعـبنا 
ــولى جـلت قـدرتـه أن يـسـيـر داعـ ا
بـــبــلـــدنـــا نــحـــو طـــريق الـــتــنـــمـــيــة
واإلســتـقــرار ويـعــيـده عـلــيـنــا وعـلى
األمتـ الـعربـية واإلسالمـيـة باخلـير

والبركات).
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واعـــرب رئــيس اجلـــمــهــوريـــة بــرهم
صـالـح عن تـهـانــيه بـحـلــول الـشـهـر
بارك.وقـال في تغـريدة  على تـويتر ا
انه (بحلول رمضان  أصدق التهاني
واطــــيب االمـــــاني أن يــــعـم اخلــــيــــر
والسالم وطننا وشعبنا الذي يضرب
أروع صــــــور الـــــتــــــراحـم والــــــكـــــرم
والصـمود) مؤكـدا ان (شهـر رمضان
يـــعـــد مـــنـــاســـبـــة لـــتـــجـــاوز االزمـــة
السـيـاسيـة بروح االخـوّة والـوطنـية
واالستـجـابة لـتـطلـعات شـعـبنـا الذي
يـنـتظـر بـنـفاذ صـبـر تـشكـيل حـكـومة
مُعبرة عن ارادتـهم في العيش الكر
احلــر). وقـدم رئــيس حــكـومــة إقــلـيم
كـــردســـتــــان مـــســـرور الــــبـــارزاني 
الــتـهـاني بــحـلــول الـشــهـر. وقـال في
بــيــان تــلــقـتـه (الـزمــان) امس (اهــنئ
ــســلــمــ في كــردســتــان والــعـراق ا
والـــعــالم بــحــلـــول شــهــر رمــضــان 

سـائـلــ الـله عـزّ وجلّ أن يــتـقـبل من
اجلــمــيع الــصـيــام والــقــيــام وصـالح
األعــمــال وأن يـــعــيــده عــلى االقــلــيم
والــعــالم بــأســره بـاخلــيــر والــسـؤدد
واالســـتـــقـــرار وبــــأجـــواء مـــلـــيـــئـــة
بالـتـسـامح واأللفـة والـسالم). وكانت
وزارة األوقاف والـشؤون الـدينـية في
كردستان قـد اعلنت أن يوم امس هو
اول أيـــام شـــهـــر الـــصــــيـــام. وقـــالت
الـــوزارة في بـــيـــان (ثـــبـــوت الـــرؤيــة
الشرعيـة لغرة شهـر رمضان وأن يوم
امس الـسـبـت كـان أول أيـام الـشـهـر).
واكـد مـركـز الـفـلك الـدولي مـوعـد بـدء
شـهر رمـضـان  باحلـسـابات الـفـلكـية.
وقــال في بــيــان أن (هــنــاك إمــكــانــيـة
لرؤيـة الـهالل بالـتـلسـكـوب من أجزاء
من العـالم اإلسالمي  ونظـرا حلدوث
االقـتــران وغـروب الـقـمــر بـعـد غـروب
الــشــمس في جــمــيع مــنــاطق الــعـالم
ــثل اإلسالمـي فــقــد جــرت الــعــادة 
هـذه الــظـروف أن تـعـلن غــالـبـيـة دول
الـعــالم اإلسالمي بــدء شـهــر رمـضـان
في اليوم التالي اي يوم اسم السبت
وستكون عـدته فيها  30يوما) وتابع
(أمـا بــالـنـسـبـة لـلــدول الـتي تـشـتـرط
الـرؤيـة الـصــحـيـحـة بـالـعـ اجملـردة
فـــقط أو تـــشــتــرط الـــرؤيــة احملـــلــيــة
الصـحيـحة وهـذه دول قلـيلـة يتوقع
أن يــبـدأ فـيــهـا شــهـر رمـضــان الـيـوم
األحد  وستكون عدته في بعضها 29
يـوما او  30يـومـا) مــبـيـنـا ان (رؤيـة
كـنة بالع اجملردة من الهالل غير 
أي مـــكـــان في الـــعــالـم اإلسالمي في

dO…∫ مسيحيون في مسيرة بعيد أكيتو

لزيـادة وتـعزيـز إيـرادات نهـر دجـلة).
واخـيـرا قـال مـديـر مـفـوضـيـة حـقوق
االنـــســـان فـي ديـــالى صالح مـــهـــدي
ــتـــوفــرة لـ(الـــزمــان)  إن  (االرقـــام ا
لـديـنـا عن مـعدالت الـطالق فـي ديالى
مــرتـفــعــة جـدا خالل الــربع االول من
الـــعــام اجلــاري ولـــو بــقــيـت بــنــفس
الــوتــيـرة ســيــكــون عـام الــطالق ألنه
ا يسجل اعلى معدل بعد  2003). ر
وأضـــاف أن  (مــعـــدالت الـــطالق في
ـئة ديـالى تصـل الى اكـثر من  30 بـا
من حاالت الـزواج وهو نـسبـة مثـيرة
ـا تـتـصاعـد خالل  2022) لـلـقـلق ور
مؤكدا بان  ( هناك  7 عوامل رئيسية
تقف وراء تـسـونامي الـطالق ابـرزها
سـوء اسـتـخـدام الـهـواتف وتـقـنـيـاته
احلـديثـة في مـواقع الـتـواصل والتي
ئة من تستحـوذ على اكثر من  50 با

اسباب الطالق بالوقت الراهن). 
واشـار الى ان  (نـسـب الـطالق تـمـثل
قنابل في اجملتـمع العراقي في ديالى
وبقية احملافظات ما يستدعي جهود

إليقاف معدالتها العالية جدا).

وســـقي الــبـــســاتــ الــتـي تــتــجــاوز
ـاً). وكشف مـسـاحـتـها 140 الف دو
ــعــمــوري عن (إجــراءات لــتــوفــيــر ا
ــائــيــة بــإزالــة وتــقـــنــ اإليــرادات ا
الــتـجــاوزات عـلـى األنـهــر واجلـداول
وخـطط شامـلـة بالـتـنـسيق مع وزارة
ناطق ـائية حلـفر آبـار في ا وارد ا ا
النـائيـة والبعـيدة) مـشيـراً إلى (عقد
اجتماع مع نواب ديالى لدعم مديرية
ائية لتنفيذ خطط ومشاريع وارد ا ا
ـواجهة أزمـة اجلفاف). ستـراتيحـية 
ـــئــــة من مــــنـــاطق وب أن  ( 80 بــــا
ديـالى تــعـتـمـد عـلى بــحـيـرة حـمـرين
ياه التي أصـبحت شـبه خاويـة من ا
وتـركـيـز االعــتـمـاد عـلى مـحـطـة ضخ
أســـفل اخلـــالص الـــتـي تــغـــذي أربع
ـاء الــشـرب وارواء وحـدات إداريــة 
الــبـســاتـ وهي اخلــالص وهــبـهب
وبــني ســعـد) مــشــدداً عــلى ضـرورة
(دعم وتأهـيل مـحطـة أسـفل اخلالص
ــيــاه الالزمــة). ولــفت إلى لــتــأمــ ا
(وجود مباحثـات مستمرة ب وزارة
ــائـــيــة واجلـــانب الـــتــركي ـــوارد ا ا

سلسلة لقاءات مع الـنخب السياسية
في البالد من اجل احتواء الكارثة). 
واضاف بـرهـومي انه (جرى االيـعاز
بـتشـكـيل جلـان جرد حـكـومـية لـبـيان
ـقـاولـ وهي مـبـالغ حـجم خـسـائـر ا
طــائـلــة تـصل الى الــتـريــلـونــات لـكن
حتى االن لم يجري صرف اي دينار)
مـــؤكــدا أن  (تـــغــيـــيــر ســـعــر صــرف
الــدوالر دون الــنــظــر لــعــواقــبه عــلى
الشـركـات تسـببت فـي خسـائر مـادية
جـسـيـمـة لـلـغـايـة بل "هـجـمت" بـيوت
الـبــعض).  واشــار الى ان  (الـقــطـاع
اخلاص في وضع صعب جـدا بسبب
خـسـائـر الدوالر) الفـتـا الى أن  (دفع
تـعويـضـات مـجـزية خـطـوة بـاالجتاه
الصحيح لـكن ننتظـر حتقيق الوعود
ــطـــاف).  الى ذلك قــال في نـــهــايـــة ا
ائـيـة في ديالـى مهـند ـوارد ا مديـر ا
عمـوري لــ(الزمان) إن (تـفاقم أزمة ا
ـائيـة مـنذ اجلفـاف وشح اإليـرادات ا
ثالث سـنــوات دفـعـنـا إللــغـاء اخلـطـة
الــصــيـــفــيــة لـــهــذا الــعـــام وتــوجــيه
ـائيـة لـتأمـ ماء الـشرب اإليرادات ا

األســعــار بـنــســـــــبـة تــصـــل الى 15
ــــئـــة).  واضــــاف احلـــيــــالي ان بــــا
(اإلجـــراءات اســـهـــمـت في احلـــد من
عـمـلـيــات الـشـراء واسـتـقـرار نـسـبي
لـألســعـــار مع قــرب شـــهــر رمـــضــان
). وشـــدد  احلـــيـــالي  عـــلى الـــكـــر
ضـــــرورة  (اجــــراء حتـــــقـــــيق واسع
عرفـة دوافع شراء الطـح بكـميات
كــبـيــرة واحــتـكــاره من قــبل حـيــتـان
كبيرة من اجل رفع اسعاره فيما بعد
حلصد ارباح دون االكـتراث خلطورة
افعالـهم على األمن الغـذائي وتأثيره

على شرائح واسعة من الفقراء).
dFÝ l —

ومن جــانب آخــر قــال رئــيـس احتـاد
مـقــاولي ديـالى اســمـاعـيـل بـرهـومي
لــ(الــزمـــان ) ان (رفع ســـعــر صــرف
الــدوالر قـاد لــكـارثــة غـيــر مـســبـوقـة
ـقاوالت في ضـربت جمـيع شـركـات ا
ديالى وبقـية احملـافظات بـسبب فرق
سـتوردة واد االولـيـة ا السـعـر في ا
ـــتـــفق ـــشــــاريع ا مـن اجل انـــهـــاء ا
عـلـيهـا) الفـتـا الى ان  (االحتـاد عـقد

الــلـه احلــيــالـي لــ(الــزمــان) امس ان
طـلبـنا (األجهـزة األمنـية اسـتجـابت 
بضـرورة اتـخاذ اجـراءات اسـتبـاقـية
تــســهم في ايــقــاف خــروج شــحــنـات
الـطـحـ بكـمـيـات كـبـيـرة من اسواق
ديـالى الى بـقــيـة احملـافـظـات خـاصـة
مع عمـليـات شــراء عـاليـة في اآلونــة
األخـــــيـــــــرة  مــــا ادى الى ارتــــفــــاع
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اعلنت قائمقامية قضاء بعقوبة مركز
مـحـافـظــة ديـالى  عن قـيـام األجـهـزة
االمنية بـاتخاذ اجراءات فـورية للحد
من خـروج مــادة الـطــحـ الى خـارج
احملافظة  فـيما اكد ان ذلك  ادى الى

استقرار االسعار . 
وقـال قـائمـمـقـام قـضـاء بعـقـوبـة عـبد
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نـادي الصيد الـعراقي  واحة الـفرح  والبسـمة وراحة الـبال في العراق  ظـاهره ألوان قوس
ـيـدان االجتـمـاعي والثـقـافي والريـاضي  من خالل مـا يقـدمه مـجلس قـزح  ووجه راق في ا
ـشـتـركـ والـضـيـوف  مـا يـشـعـرك ان هذه االدارة  ادارته مـن خـدمـات راقـيـة لـرواده من ا
تـعـيش في بحـبوحـة ودعة  غـير ان واقع احلـال  يقـول ان هنـاك (مخـفي)  يقف حـجر عـثرة
في الـطريق جملـاالت في سـعي لتـطـويـر ابهى   لـيـكون نـادي الـصيـد هـو االول على صـعـيد
ـنطـقـة  وهـذا ( اخملفي ) يـتـمـثل في االستـقـطـاعات الـضـريـبيـة الـعـاليـة الـتي (تـقضم ) من ا
مكن لوال هذه الضريبـة  ان تتوسع جمالية هذا النادي الى وارداته الكثير  حـيث كان من ا
حد كبير  السـيما ان رئيس مجلس ادارته د. حسن معلة هو مهندس استشاري معروف 

دى تصب في اخلارطة اجلمالية للنادي البغدادي الكبير . وله رؤى هندسية شاسعة ا
اضع هـذا ( اخملفي ) امام دائـرة الضريـبة  وآمل ان تبـعده عن مسـارات الفرض الـضريبي
العـالي   فـنادي الـصـيد  لـيس مـعمـالً للـثـلج  او معـرضـا للـسـيارات  او كـبـاريه  انه ناد
اجـتماعي  ثقـافي معروف في عطـاءاته الفكرية واجلـمالية لـلمجتـمع  وواحد من اهم مظاهر
رفق الوحيد الذي يقيم منذ  17 عاما  دنية التي تـرفض االثنية والطائفية والعرقـية  انه ا ا
ملتقى ثقـافياً  في كل اسبوع  يحاضر فيه ادباء وعلماء في شتى صنوف احلياة  ومستمر
في كرنفاالته  السنـوية في فضاءاته اجلميـلة  ويبقى احتفـاله السنوي بيوم بـغداد معلما في
ـعرفي  الـذي سعى  الى جتذيـر رموزنا عرفـي لبغـداد  ولعله االول في مـحيـطنا ا السـجل ا
االجتماعيـة والثقافية من اجل ان تبقى حية في الذاكرة  من خالل وجود العديد من النصب
والتـمـاثيل الـتي تـزين حدائـقه .. وبـهذا اسـهم الـنادي  في تـنمـيـة القـدرة عـلى التـواصل ب
أفراده  وحتس العالقـات االجتماعية والـثقافية  كونه من االمـاكن التي  تصب في تنشيط
الفعاليات  الريـاضية أو الفكرية و الثقافية و اإلبداعية للترفيه عن األنفس  كما تفيد في بناء
الشخص للعـديد من العالقات االجـتماعية  ومـعروف ان اختالط الفـرد بعدد من األشخاص
ـزاجيـة وحتس حـالته الـنفسـية بشـكل واضح  والتـعرف على يساعـده في حتسـ حالته ا
االخرين من رواد النادي يـزيد من ثقة الـفرد في نفسه ويـرفع مفهوم الـذات لديه   وتزيد من

نشاطه وشعوره باحليوية ..
رء في اروقـة الـنـادي  ويـرى العـوائل الـعـراقـيـة  وهي تتـوزع بـ مـسـابحه وحـ يـتـجـول ا
عـارض التـشكـيلـية الـدائمـة  وتنوع اخلارجـية والـداخلـية  وسـاحات الـتنس وكـرة السـلة وا
ـؤتـمرات  مـطـاعـمه  ومـقـاهـيه  وقـاعـاته الـتي تـسـتـضـيف الـنـدوات وا
وحدائقه الواسعـة وهي تشهد االنـشطة الثقـافية والفنـية  يشعر ان
زهرة الربـيع البغدادي  فـواحة دوما ..  فهـذا النادي الذي تأسس
ـثـل سـفــارة عـراقــيـة  فـي ارض الـعــراق  ودعـمه ســنـة  1969 

واجب وطني  ففيه نشم عبق العراق الواحد.. 

كالم أبيض

فم مفتوح .. فم مغلق

uÝ‚∫  طح معروض في سوق شعبي
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ان في تـمرير مرشح ريـئاسة اجلمـهورية  بسـبب التقاطع في االرادات الـسياسية اخـفق البر
ـؤثـره في العـمـلـيـة السـيـاسـية الـعـراقـيـة   وهنـاك تـوجـهات الـداخـليـة واخلـارجـيه الـفاعـلـة وا
واضـــحه  في فـــرض االرادات الـــســـيــاســـيـــة من كل طـــرف عـــلى الـــطــرف االخـــر  من اجل
االستـحـواذ على الـسـلطـة او مـركز الـقرار الـسـياسي   وكل االطـراف تـدعي لهـا االغـلبـية او
ـشــهـد ــقـبــله   عــلـمــا والول مـره فـي ا االكـثــريــة  في رسم مالمح واســاسـيــات احلــكـومــة ا
ان  ما يعني  ان عطل في البر السياسي العـراقي النيابي يحدث او يشكل او يتكون الثلث ا
ـان لن  يكـون  حـكرا عـلى طرف دون اخـر   والـعامل االبـرز الذي مـصـدر القـرار داخل الـبر
ـان هو مـبدا كـان سائـدا طـيلـة السـنـوات السـابقه فـي التـحالـفـات السـياسـيـة  حتت قبـة البـر
التـوافق واحملاصـصة قد افـل جنمه اليـوم  وبات مـبدأ  غـير ذي فـائدة  في نـظر بـعض الكتل
نـاخ الـسـيـاسي الـدولي  بـظالله عـلى  ازمـات الداخل الـسـيـاسـية الـكـبـرى   بـعـد ان القـى  ا
العراقي علمـا ان كل االطراف السياسيـة في العراق  تسعى لـتمرير برامـجها اخلاصة حتى
وان تـقـاطـعت مع  رؤى الـطرف االخـر?  وفي ظل الـصـراعـات التي شـهـدهـا ومـا زال الواقع
السياسي واالجتـماعي العراقي  لم نر اي حكومة او احزب او كتله او فعالية سياسية قدمت
ـعـالم  مـن شـانه ان يـوضح الـتـوجـهـات  واالفـكـار واخلـطـوات بــرنـامـجـا سـيـاسـيـا  واضح ا
العملية له  بغية تطبيقها على ارض الواقع  الرضاء ناخبيه  وتاريخه ومبدأه السياسي  كما
هــو احلــال  مع االحـــزاب واحلــركــات الــســيــاســيــة  في اجملــتــمــاعــات
تحضـرة  في ما غاب تـنفيـذ مبدا الشـراكة احلقـيقية ـقراطيـة ا الد
عن اذهـان  الـكـتل الـسـيـاسـيـة  الـتي كـانت ومـا زالت  تـنـادي بـهـا
ومـر عـلى  اجـراء االنـتـخـابـات سـتـة اشـهر   ولـم يـشـهـد الـعراق
تـشكيل احلـكومة  وهـذا بحسابـات الدستـور والقانـون اكبر خرق

وقراطية في العراق من شانه ان ينسف كل مخرجات الد

باراة الروسية األمريكية في التعامل مع تخصصون بإدارة األزمات بشغف شديد ا يراقب ا
ما يجري في أوكـرانيا  فبالرغم من ان القوات الروسـية واالوكرانية تخوضان حربا  اال ان
ـنظور األمـريكي الـروسي ليست سـوى أزمة حـادة مازالت حتت السـيطرة ولم هـذه احلرب با
ية  وهو احتمال بعيد.  تصل الى حافة الهاوية   فالهاوية ان يتصاعد لهيبها الى حرب عا
لقد وضعت هـذه األزمة التراث الـنظري إلدارة األزمات بـدءا من األزمة الكوبـية وما تالها من
أزمات دوليـة أمام اخـتبار جـديد لـلتيـقن من كون مـعطيـاته حقـائق راسخة  وتـفترض دالالت
ـتطـلـبات واألسـاليب ـبادىء وا الرسـوخ الـتزام طـرفي األزمـة األساسـي أمـريـكا وروسـيا بـا

التي يفترض أن تُدار على وفقها األزمات .
بـكـر تقـييم حـدود جناح ادارة كل طـرف لألزمـة  فمـازالت في بدايـتهـا  ولدى ومع انه من ا
ا ستؤول اليه رحلي قد يـعطي تصورات تنبؤية  زيد مـن اخليارات  لكن التقييم ا أطرافها ا
مـــســتــقـــبال  فــفـي حــدود مــا مـــر من وقت يــبـــدو ان الــروس أقــرب الـى حتــقــيـق أهــدافــهم
االسـتراتـيجـية : حتـيـيد اوكـرانيـا وتـدميـر عنـاصـر قوتـها الـعـسكـرية  ومـنعـهـا من االنضـمام
عنى آخر ان اتخاذ حللف الناتو  وبالتالي تخلصها من أن تكون حتت الرحمة األمريكية  
ـنـال ألمـريـكا أوكـرانـيـا قاعـدة غـربـيـة لـتـهـديـد روسـيـا وحتـجيـم أدوارها صـار هـدفـا بـعـيـد ا
وحلفـائها  وان االصـرار عليـه يستـدعي الدخول في مـغامرة عـسكريـة  وهو خيـار مستـبعد
ـتعذر رضوخ احلـلفاء في حـال حصولـها  وبالتـالي البد من االنتـقال لبديل امريـكيا  ومن ا
آخـر وان كـان أقل أهـمـيـة من األول  وهـو مـحاولـة دفـع الـروس بأي ثـمـن الحـتالل اوكـرانـيا
قاومة االوكـرانية الستـنزاف روسيا  واسـقاط حكومـتها  وذلك بـإطالة أمد احلـرب  ودعم ا
ما يضطرهـا مع قساوة العقـوبات االقتصاديـة حلسم األمر والدخول الى كـييف التي ال تبعد
عن قواتـهـا سـوى كـيلـو مـتـرات معـدودة  اال ان الـذكـاء الروسـي جعل من كـيـيف هـدفـا على
مسوكة  بـحيث يدرك اجلميع انهـا قادرة على دخولها خالل مرمى بصر  ومن اخلـيارات ا
سـاعـات  لكـنـها اسـتـثمـرت ذلك وسـيـلة ضـغط عـلى احلكـومـة االوكرانـيـة  وعنـصـر قوة في
فـاوض  بـحيث تـكتـسب فيه االتـفـاقات الـتي ستـعقـدها سـاومة الـتي جتـريهـا مع الفـريق ا ا
مـعهم صـفة الشـرعيـة الدوليـة بوصف حـكومة زيـلنـسكي منـتخـبة بإرادة شـعبـية  في ح ال

يتحقق ذلك مع حكومة موالية لها عند اسقاط احلكومة.
ـعـركـة في أيـامـهـا األولى  وهـو أيـضـا مـا تـدركه وهـذا حتـديـدا مـا مـنع الـروس من حـسـم ا
تيقـنة حاليا باستحالة حتقيقه حكومة زيلنـسكي الراغبة باالنضمام الى االحتاد األوربي  وا
 ومـا تـفـاوضـهـا مع الـروس الـذين لم يـغـلـقـوا قـنـوات االتـصـال مـعـهـا  اال دلـيل عـلى ذلك 
مكنة وفي مقدمـتها جتنب سقوطها وتدمير البنى ساعية للوصـول الى اتفاق بأقل اخلسائر ا
التحـتية لـلبالد  مقابل أوكـرانيا مـحايدة . ومـثل هذا االتفـاق يقتضي أسـبابا وجـيهة شـعبيا
إلبرامه  وال أكـثر اقـناعا مـن احلديث عن غيـاب الدعم الـغربي احلـقيـقي ألوكرانـيا  وتـركها
وحـيـدة تصـارع الدب الـروسي  ولذلـك طالب زيـلنـسكي مـرارا واشـنطن والـعواصم االوربـية
قـابل اعتذرت اوربا وامريكا عـن تلبيته   ألنه يضع األزمة في بتوفير غـطاء جوي لبالده  با
مفـترق طرق حـاسمة  وبـالتالي أمسك زيـلنسـكي باحلجـة التي حتفظ مـاء وجه األوكراني 

ي فيما اذا رضخ إلرادة موسكو .  قبولة لدى الرأي العام احمللي والعا وا
ان بـوادر االتفـاق تـلـوح بـاألفق  ومـا الـتـصـريـحات االيـجـابـيـة الـتي خـرجت بـهـا مـفـاوضات
اسطـنبول  وانسـحاب جزء من القـوات الروسية  وانـخفاض مسـتوى العمـليات العـسكرية 
ـوقف االوربي الـواقعـي حيـال امـدادات الطـاقـة الروسـيـة  ما دفـع بعض دوله الى الـتـمرد وا
على مخـططات واشنطن األقل تضررا من تلك االمدادات  اال مؤشرات
على ذلك  لكن األزمـة لن تتوقف بـعقد االتفـاق  ألن االمريكان لن
يـرضـوا بانـتـصار روسي  واسـتعـادة مـكانـة مفـقـودة  وعلـيه قد
يـغيرون في األهـداف وفقـا للـواقع اجلديـد ليتـقدم هـدف اضعاف
عـنى تعـزيـز العـقوبـات  فهل الـقـدرات االقتـصاديـة الـروسيـة  
ستصمد روسيا اقتصاديا ? االجابة رهن بحسن ادارة األزمة.

ـــكـــنـــة بـــاســـتـــخــدام حـــ أنـــهـــا 
التلـسكوب فقط وبـصعوبـة بالغة من
أطـــراف بــســـيــطـــة من غـــرب الــقــارة
األفــريـــقــيــة ورؤيــة الــهالل يــومــهــا
كنة بالع اجملردة بصعوبة بالغة
في أجزاء مـن القـارت األمـريـكيـت

كــمــا أن رؤيــته بــاســتـخــدام تــقــنــيـة
ـكـنـة بـصـعـوبة الـتـصـويـر الفـلـكي 
كبيرة في حالة الـصفاء التام للغالف
الزمت اجلوي فقط). من جـهة اخرى 
ـولـدات مـحـافـظــة بـغـداد اصـحـاب ا
االهـلـيـة بــتـسـعـيـرة جـديـدة لالمـبـيـر

خالل شـهـر رمــضـان  فـيـمـا تـوعـدت
اخملـالـف بـاجـراءات قـانـونـيـة. وقال
معـاون احملافظ لشـؤون الطـاقة قيس
الــكالبـي في بــيــان تــلـقــتـه (الــزمـان)
امس إنـه ( حتــديــد ســعـــر أمــبــيــر
الـكــهـربـاء لــلـمـولـدات االهــلـيـة خالل
بلغ 6 االف للتـجهيز شهر رمـضان 
االعــتـــيــادي و11 الـــفــا لـــلـــتــشـــغــيل
الــــذهـــــبي) واضـــــاف ان (حتـــــديــــد
جاء وفـقا لتـحسن جتـهيز التـسعيـرة
الطاقة الـكهربـائية من قبل الـكهرباء
فضال عن عقد اجتماعات مع الوزارة

بـهذا الـشـأن) مـؤكـدا (ستـكـون هـناك
فرقـا خاصة من احملـافظـة وبالـتعاون
مـع مــــســــؤولي الــــوحــــدات االداريـــة
ـتابـعـة االلتـزام بـالتـسـعيـرة احملددة
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وأوضـــحت وزارة الــنـــفط خــطـــتــهــا
ـولـدات األهـلـيـة بـالـوقـود لـتـجـهـيـز ا
خالل رمضان. وقـال مديـر عام توزيع
ـنتـجـات النـفـطـية حـسـ طالب في ا
بيان تلقته (الزمان) امس إن (الشركة
تـــمـــنح احلـــصــة الـــوقـــوديـــة حــسب

سـاعـات جتهـيـز الـكـهـربـاء) واضاف
أنـه (في حــال زاد انـــقــطـــاع الــتـــيــار
الـكــهـربـاء حــسب بـرمـجـة الــكـهـربـاء
فــإنـه ســيــتم زيــادة حــصــة الــوقــود
ـولـدا) مـؤكـدا ان (الـنفط ألصـحاب ا
ــولــدات وفق تــعــمل عــلى جتــهــيــز ا
ـبرمج) وتابع ان ساعات االنـقطاع ا
(احلصـة التي كـانت مـقررة في الـعام
اضي خالل ذروة الـصيف  40 لتراً ا
مقابل توليد كي في واحد خالل شهر
تموز وبـعد حتسن الـتيار الـكهربائي

.( عادت احلصة الى  20 لتراً

ــشـروعـنــا مـشـروع مــضـيـنــا قـدمـا 
نـهـضـة بـغـداد لـصـنـاعـة اجلـمـال في
اطــار رؤيـة فـنــيـة مـعــمـاريــة تـنـهض
بـــــالـــــــــواقـع وتـــــواكـب الـــــتـــــطـــــور

احلاصل). 
فـيمـا كـتب مـعن تـغـريدة عـلى تـويـتر
قال فـيـها (رؤيـة نـهضـة بـغداد تـطور
الكورنيش على ضفة دجلة في جانب
ـتــنـبي الـذي الـكــرخ لـيـعــانق زقـاق ا

يقابله). 

الـتي تـعـقـد هـنـاك فـضال عن اكـسـاء
ؤدية له) الطرق الرئيسة والفرعية ا
وتـــابـع ان (اعـــمـــال االكـــســـاء تـــأتي
مواكـبة حلمـلة االكسـاء الكـبرى التي
أطــلــقـتــهــا االمــانــة وقــطــعـت فــيــهـا
اشواطا كبـيرة  وكذلك تـطوير موقع
ــسـات الــطـائــفـة الــرسـمي واضــافـة 
اجلمال فيه لـيتناغم مع احلـملة التي
أطلقت مـؤخرا لتطـوير ضفـاف النهر
ــكــانـة دجــلــة  ونـكــون قـد لــيــلـيق 

 يحيى محمد خزعل
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أبــــرمـت وزارة االتــــصــــاالت إبــــرام
اتـفـاقـيـة تعـاون اسـتـراتـيـجـيـة لـنقل
الـبـريد الـعـراقي مع مـجـمـوعـة بـريد
ــتـحـدث الـرسـمي اإلمـارات.وأشـار ا
ــشـهـداني لـوزارة االتــصـاالت رعـد ا
إلى (إبـــــرام اتـــــفـــــاقــــيـــــة تـــــعــــاون
اسـتراتـيـجـية لـنـقل الـبريـد الـعراقي
مع مــجــمـوعــة بــريــد االمـارات وذلك
ـنهجـية اجلديدة الستمـرار العمل با
الــتي أكـد عــلــيـهــا وزيـر االتــصـاالت
أركان الـشيبـاني وبتـوجيه وإشراف
من قــبل مـديــر عـام ورئـيـس مـجـلس
ادارة الــشـــركـــة الـــعـــامــة لـــلـــبـــريــد
والتوفير ادريس خالد عبدالرحمن).
وأضــاف أن (إبــرام االتــفــاقــيــة جـاء
استكمـاال خلطط البـريد العراقي في
االنفتـاح على شـبكات نـقل وتوصيل
همة ضمن النطاق اإلقليمي البريد ا
والــــدولي والـــــدخــــول مــــعـــــهــــا في
اتفاقيات تعاون ثنائية طويلة األجل
للـنـهوض بـواقع اخلدمـات الـبريـدية
التي يـقدمـها وتـعزيـز بنـاه التـحتـية
وتـوسـيع اسـطـول شـبـكـاته الـدولـية
لــلـنـقـل والـتـوصــيل لـتــمـتــد اذرعـهـا
الفعـالة بحـيث تصل إلى أبعـد نقطة
فـي الــــعــــالم) وتــــابع أنـه (بــــعـــد أن
انـــتــــهت ادارة الــــبـــريــــد الــــعـــراقي
اجلديـدة قبـل فتـرة وجيـزة من ابرام
ـشتـركة اتفـاقـية الـتـعاون الـثنـائي ا
مع الــبـريـد الــعـمـاني هــا هي الـيـوم
بــتـــاريخ 30 آذار تـــعــود من جـــديــد
لـــــتــــبــــرم اتـــــفــــاقــــيـــــة الــــتــــعــــاون
االسـتــراتـيـجــيـة الـثــانـيـة بـ ادارة
ديـر العام ثـلة بـا البـريد الـعراقي 
ورئيس مجـلس االدارة ادريس خالد
عــبـــدالـــرحــمـن ومــجـــمـــوعــة بـــريــد
ـثالً بـالرئـيس الـتـنفـيذي االمارات 
عـــــبـــــدالـــــلـه األشـــــرم) وأوضح  ان
(االتـفـاقـيـة تـضـمنـت بشـكل اسـاسي
مــعــاجلــة وتـنــظــيم واعــادة تــوجـيه
الـــبـــريـــد الـــعــراقـي من خالل اطالق
ـغــلق عـبـر مــسـار الــبـريـد الــعـابــر ا
ـعـروف بـشـبـكته الـبـريد االمـاراتي ا
ـتـعـددة االذرع ووجـهاته الـبـريديـة ا
ترامية االطراف والتي تغطي اكثر ا
من  200وجــهـة تــقـريــبـا في الــعـالم
فـــضال عـن االســتـــعـــانــة بـــخـــبــرات
ـتـطـورة مـجـمـوعــة بـريـد االمـارات ا
واالستفادة منها في مجال اخلدمات
الـبريـديـة). ونـوه الى أنه (بـذلك فـقد

أضــاف الـــبــريــد الــعــراقي اســطــوال
جـديدا وشـبـكـة استـراتـيـجيـة ثـانـية
لــلــنـــقل والـــتــوصـــيل مــعـــززا بــذلك
خـــــطــــوته االولـى الــــتي تـــــصب في
اجتاه السعي لتقد خدمات بريدية
تـــضـــاهي مـــثـــيـالتـــهـــا في احملـــيط
اإلقــلــيـمـي بـجــودة عــالـيــة وأســعـار
تـنـافـســيـة).وكـشـفت هـيـئـة الـنـزاهـة
الــعـامــة عن صــدور أمـرٍ بــاسـتــقـدام
ــديــر وزيــر االتـــصــاالت األســـبق وا
ة الـعــام لـدائــرة الـعالقـات اخلــارجـيـَّ
ـبــهــمـا واإلعالم فـي الـوزارة لــتــســبـُّ
ــال الــعــام .واشــارت دائــرة بــهــدر ا
الـــتــحــقــيــقــات فـي الــهــيــئــة إلى أنَّ
(مــحــكـمــة حتــقـيـق الـكــرخ الــثـانــيـة
أصــدرت أمــر اسـتــقــدامٍ بــحق وزيـر
االتــــصـــاالت األســـبـق إضـــافـــةً إلى
ـــديـــر الـــعـــام لــــدائـــرة الـــعالقـــات ا
اخلارجيَّة واإلعالم في الوزارة على
خلفيَّة قرار تخفيض أسعار السعات
الدوليَّة البريَّة للشركات اخلاصَّة من
 7000إلى  5000دوالر) مُـبــيّـنـةً أنَّ
(الــقــرار صـــدر دون االعــتــمــاد عــلى
ــة أو دراســـة اجلـــدوى االقــتـــصـــاديـَّ
ـال ـا أدَّى إلى هــدرٍ بــا ـَّ ــة;  الــفــنــيـَّ
العـام).وأضافت إنَّ (محـكمـة حتقيق
الــــكــــرخ الـــثــــانــــيــــة أصــــدرت أمـــر
ادة  30 من االستقـدام وفق أحكام ا
قـانـون الــعـقـوبـات رقم  111 لـسـنـة
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ـــــادة  340 من قـــــانـــــون وتـــــنصُّ ا
العقوبـات على إيقاع عـقوبة السجن
مُـدَّة ال تــزيـد عــلى سـبـع سـنـواتٍ أو
بـاحلـبس عـلـى كل مـوظف أو مـكـلف
بــخــدمــةٍ عـامــةٍ أحــدث عــمــداً ضـرراً
بأموال أو مصالح اجلهة التي يعمل
فيها او يتصل بها بحكم وظيفته او
عهود بها اليه. باموال االشخاص ا
وقع رئيس حكومة إقـليم كوردستان
مـســرور الــبـارزاني ورئــيس شـؤون
مــجــلس الــوزراء اإلمــاراتـي مــحــمـد
الــقــرقــاوي  مــذكــرة تــفــاهم بــشــأن
ــعـرفي في مـجـال تـطـويـر الـتـبـادل ا

وحتديث العمل احلكومي. 
وفي تفـاصيل مذكـرة التـفاهم كشف
بـــيــــان تـــلـــقـــته (الـــزمـــان) امس عن
(الــتــطــرق إلى الــعالقــات الــوطــيـدة
تـ بـ حـكـومـة إقـليم والـتـعـاون ا
كــوردسـتــان ودولــة اإلمــارات حـيث
تـتـعـاون دولــة اإلمـارات مع حـكـومـة
إقلـيم كـوردسـتان في حتـديث الـعمل

هـارات والقدرات احلكـومي وبنـاء ا
ؤسـسـية واحلـكومـيـة واالستـفادة ا
من التـجربة اإلمـاراتيـة النـاجحة في
مجال احلـوكمـة اإللكتـرونية ورقـمنة

اخلدمات).
وكــان الــبــارزاني قــد الــتــقـى وزيـر
االقــتــصــاد اإلمـــاراتي عــبــد الــله بن
ــيـة طــوق عـلـى هـامش الــقــمـة الــعـا

للحكومات في دبي.
وجرى في اللقـاء الذي حضره نائب
رئـيس احلـكـومـة قـوبـاد الـطـالـبـاني
الـــتــــبـــاحـث حـــول ســــبل االرتــــقـــاء
بــالــعالقــات بــ إقــلــيم كــوردســتـان
ودولـــــة اإلمــــارات إلـى آفــــاق أرحب
وبـاألخص االســتـفـادة من الــتـجـربـة
اإلمــاراتــيــة الــنــاجــحــة في مــجـاالت
االســـتــثـــمـــار واإلعـــمـــار والـــنـــظــام
ـــصــرفي.كــمـــا الــتــقـى الــبــارزاني ا

ـــالـــيـــة بـــحـــسب الـــبـــيـــان وزيـــر ا
الــســعــودي مــحــمــد اجلــدعـان عــلى
هـامش الــقـمـة. واضــاف الـبـيـان انه
(جرى في اللـقاء الذي حـضره نائب
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مـنح رسـام الـكـاريـكـتـيـر الـعـراقي الـفـنان
ــشـاهـيـر ـنـدالوي جـائــزة (قـاعـة ا عـلـي ا
إلجنازات العمـر) الفخرية ضـمن النسخة
السـابعـة من جـوائز مـحمـود كحـيل التي
اضي. وقال وزعت في بيروت اخلميس ا
بـعــد تـسـلــمه جـائـزته إنـه ي(هـديـهـا إلى
ـصورة رسامي الـكاريـكاتـير والـشرائط ا
في كـردسـتـان الـعـراق). فـيـمـا عَـكَس فـوز
االردني رأفـت اخلــــــطــــــيـب بــــــجــــــائـــــزة
الـكــاريـكـاتـيــر الـسـيـاسـي طـغـيـان األزمـة
ـشاركـة في هذه الصـحـية عـلى األعمـال ا
ثل ـنظـمون.و الفـئة بحـسب ما الحظ ا
الــكـاريـكــاتـيـر الــفـائـز شــخـصـاً مــتـشـحـاً
بــالــسـواد يــضع كــمـامــة وقــائـيــة زرقـاء
ووراء رأسه الـهــراوة الـتي تـســتـخـدمـهـا
قــــــــــــــوات األمـن خــالل احلـــــــــــــركـــــــــــــات
االحتـجاجـيـة.وخالل احتـفال تـوزيع هذه
اجلــوائـز الــتي تُــمـنح فـي إطـار (مــبـادرة
ـصورة معـتز ورادا الـصـواف للـشرائط ا
الـعربـيـة) وحتـمل اسم الـفـنان الـلـبـناني
الـراحـل مـحـمــود كـحــيل أحـد أبـرز رواد
الــكـاريــكـاتــيـر فـي الـعــالم الـعــربي شـدد
تـحدة في ـقيم في الـواليـات ا اخلطـيب ا
كـلـمـة مـسجـلـة بـالـفـيـديـو عـلى أن (رسام
الـكـاريـكـاتـيـر يـعـبـر عن إحـسـاس الـناس
ولديه مسـؤوليـة جتاههم في هـذا االقليم
ـــلــتـــهب الــذي نـــعــيش فـــيه). وأضــاف ا
(بفضل هذه الوسيـلة نستطيع أن نوصل
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أوامـر الــقـاء الــقـبض بــحق عـدد من
تهم لقيامهم بسرقة مبالغ مالية ا
ومــنـازل ســكـنـيــة ومـحـالت جتـاريـة
ودراجــات نــاريـــة فــضال عن ضــبط
عــجـلــتـ والـقــبض عــلى حـائــزيـهـا
لـــوجــــود إشـــارة ضـــبط في قـــاعـــدة
الــبــيـانــات ضـمـن مـكــاتب مــكـافــحـة
اإلجرام في جانبي الـكرخ والرصافة

حـــــــيـث  اتـــــــخـــــــاذ اإلجـــــــراءات
ـهم إلى الـقــانـونـيـة بــحـقـهم وتــقـد
الـقـضـاء لــيـنـالـوا جـزاءهم الـعـادل).
واطــاحـت الــقــوات األمــنــيــة مــتــهم
بــالــقـــتل وآخــر بــســرقــة 18 دراجـة
نارية في بـغداد.واوضح بيـان تلقته
(الـــزمـــان) امس إن (مـــفـــارز مــكـــتب
ـعـامل مـكــافـحـة إجــرام حـسـيـنــيـة ا
ـديرية مـكافحـة إجرام بغداد التابع 
 تمكنت من إلقاء القبض على متهم
ة قتل ضـمن قاطع مطـلوب عن جـر
ـــســؤولـــيـــة) واشــار الـى (تــدوين ا
ـتـهـم بـاالعـتــراف ابـتــدائـيـا أقــوال ا
حيث قرر قاضي التحقيق وقضائيا 
ـادة 406 من تـوقـيــفه وفق أحـكـام ا
قـــانــون الــعــقــوبـــات لــيــنــال جــزاءه
الــعــادل) مـؤكــدا ان (مــفــارز مــكـتب
مكافحـة إجرام احلريـة القت القبض
على مـتهم لقـيامه بـسرقة 18 دراجة
نارية من داخل محل لبيع الدراجات
الـنـارية واألدوات االحـتـيـاطـيـة كـما
قـــام بـــحـــرق احملل إلخـــفـــاء مــعـــالم
ـة) مبيـنا ان (عمـليـة القبض اجلر
تمـت بعـد أن تـوفرت مـعـلومـات لدى
فارز عن وجود حادث سرقة ضمن ا
نطقة  حـيث  تشكيل فريق عمل ا
ــتــابــعــة احلـادث وبــعــد الــتــحـري
ــعـلـومــات  الـتـوصل إلى وجـمع ا
ــتـهـم والـقــبض عــلـيـه) وتـابع انه ا
(بـعـد إجـراء الـتـحـقـيق مـعه أعـتـرف
صــراحـة قــيـامـه بـســرقـة الــدراجـات
الـــــنــــاريــــة وحــــرق احملل اذ جــــرى
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القت مـكافـحة اجـرام بغـداد القبض
عــلى مــتــهم لــقــيـامـه بـتــزويــر ســنـد
عقاري قيمته مئـة مليون دينار.وقال
بيان تـلقته (الـزمان) امس إن (مفارز
ـكـافـحـة اإلجـرام مـكـتب الــكـاظـمـيـة 
ديرية مـكافحة اجرام بغداد التابع 
تمـكنت مـن القـاء القـبض على مـتهم

لـقيـامه بـتـزويـر سنـد عـقـاري بقـيـمة
مــئــة مــلـــيــون ديــنــار وبـــيــعه ألحــد
ـواطـنـ في مـنـطـقـة الـصـابـيـات) ا
واضــــــافت انـه ( تـــــدويـن أقـــــواله
ابـتـدائــيـا وقـضـائـيــا وتـوقـيـفه وفق
ـــــادة 290 من قـــــانـــــون أحـــــكـــــام ا
الــعــقــوبــات) ولـفـت الى ان (مــفـارز
مديـرية مـكافـحة اجـرام بغـداد نفذت

تــدوين أقـواله ابــتـدائـيــا وقـضــائـيـا
بــــــاالعــــــتـــــــراف وعــــــرضت األوراق
الــتــحــقــيــقــيــة أمــام أنــظــار قــاضي
الــتــحـقــيق الــذي قــرر تــوقـيــفه وفق
ـــــادة 443 مـن قـــــانـــــون أحــــــكــــــام ا
الــعـقــوبـات لــيـنــال جـزاءه الــعـادل).
ــدني واســـتــنــفـــرت فــرق الـــدفــاع ا
اخمـاد حريق مخـازن بسـاحة الـلقاء

ببغداد.
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وذكـر بيـان تـلـقـته (الـزمان) امس أن
دني استنفرت إلخماد (فرق الدفاع ا
حـريـقا انـدلع داخل مـخـازن بـسـاحة
اللـقاء  ومنـعت وصول الـنيران إلى
نازل والشقق السكـنية القريبة من ا
موقع احلـادث). وفي ميـسان  نشب
حـــــريـق داخل مــــــديـــــنــــــة ألـــــعـــــاب

باحملافظة. 
واوضح بـيـان امس ان (مـفـارز دفاع
مــدني مــركــز الـثــورة في احملــافــظـة
أخـــمــدت حــريـق انــدلع بــكـــافــتــريــا
مــشـيــدة من ألـواح الــسـنــدويج بـنل
داخل مدينة ألعاب عروس البحر في
منطقة حي اخلضراء) ولفت الى ان
(فرق اإلطـفاء سـيـطرت عـلى النـيران
ــنــدلــعــة بــكل مــهــنــيــة وحــدت من ا
توسعها وانـتشارها دون اي اضرار
بـشــريـة) مـؤكــدا ان (سـبب احلـادث
يــــحـــــدد من قـــــبل خـــــبــــيـــــر األدلــــة

اجلنائية). 
واعتـقلت الـقوات االمـنيـة داعشـي
اثــنــ فـي كــمــ مــحــكم لــهــمــا في

سـيـطـرة الـتـحـدي قـبل مـحـاولـتـهـمـا
دخول محافـظة األنبار.وذكـرت خلية
االعـالم االمـــنـي في بـــيــــان تـــلــــقـــته
ـساعـيها (الزمـان) امس ان (تاكـيدا 
في مالحقـة فلـول داعش وبعـملـيت
ـعـلـومات مـنـفـصـلـتـ نـفـذتـا وفـقـاُ 
دقـيـقـة لـشعـبـة اسـتـخـبـارات الـفـرقة
الـــعـــاشـــرة الـــتي اكـــدت مـــحـــاولـــة
داعـــشــــيـــ الــــدخـــول الى قــــضـــاء
الـــــفـــــلــــــوجـــــة وعـــــلـى ضـــــوء ذلك
وبالـتـنسـيق مع اسـتخـبارات الـفوج
ــشــاة 40 وقــوة من الــثـــاني لــواء ا
الـفـوج  نصب كـمـ مـحـكم لـهـما
في سيطـرة التحـدي مدخل الفـلوجة
والـقــاء الـقـبض عــلـيـهــمـا وهـمـا من
ادة طلوبـ للقضـاء وفق احكام ا ا
اربعة إرهاب) مشيرا الى انه (جرى
تـســلـيـمـهــمـا الى جـهـة الــطـلب بـعـد
اكمـال اإلجـراءات الالزمة بـحـقهـما).
وعـثرت الـقـوات االمـنيـة عـلى قـتلى
داعش بعد تنـفيذ الـغارة اجلوية في
جــبــال حــمــرين.وأشــار الــبـيــان الى
(ضربـة جـوية نـفـذت وفق مـعلـومات
اســتـــخـــبــاريـــة دقـــيــقـــة من وكـــالــة
االســـتـــخـــبـــارات والـــتـــحـــقـــيـــقــات
االحتادية في وزارة الداخلية وخلية
االستهداف التابعة لقيادة العمليات
شـتـركة في جـبـال حمـرين عـثرت ا
قوة مشتركة من وكالة االستخبارات
والشرطة االحتـادية على ثالث جثث
مــتــنـاثــرة األشالء لــعــنــاصـر داعش

ومواد غذائية متنوعة). 
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رئــيس احلــكـومــة قــوبـاد طــالــبـاني
ـســتـجــدات في الـعـراق بـحـث آخـر ا
ــنـطــقـة فــضالً عن ســبل تـوطــيـد وا
الـــعالقـــات بــ إقــلـــيم كـــوردســتــان

ملكة العربية السعودية). وا
وأكـد اجلانـبـان عـلى أهمـيـة تـوسيع
آفــاق الـــتــنـــســـيق والـــتــعـــاون بــ

اجلانب في اجملاالت كافة.

الـصــامت الـذي يــقـتـصــر عـلى رسـوم من
دون نص مـسـتـوحى من أزمـة اجلـائـحـة
والـوضع االجتـمـاعي الـصـعب الـذي نتج
مـنـهـا وكـذلك من كـون قـطـاع غـزة مـكـانـاً

مغلقاً جداً يصعب اخلروج منه).
وعـن فـئــة الــروايــات الــتــصــويــريــة فـاز
ا ـقـيم في بـروكـسل بـرّاق ر الـلـبـنـاني ا
عـن روايــــــتـه بــــــالــــــفــــــرنـــــــســــــيــــــة (في
ــا لـوكــالــة فـرانس الــســرفـيس).وقــال ر
بــرس إن كــتــابه يــتــنــاول مــجــمـوعــة من
الـقـضـايــا من بـيـنـهـا الـهـويـة اجلـنـدريـة
ـصـري مـحمـد صالح واجلـنـسـيـة.ونـال ا
ـصـوّرة والــلـبـنـانـيـة جـائــزة الـشـرائط ا
كارين كيـروز جائزة الـرسوم التـصويرية

والتعبيرية.
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وقـــال صالح لـــوكـــالـــة فــرانـس بــرس إن
قصـته التي نـشرت ضـمن كتـاب يتـمحور
عـلى أسـاطـيـر الـرعب واخلـوف في مـصر
وتــــونس هـي عن كــــائن أســــطــــوري في
ــصـري وتــتـنـاول الــفـولــكـلـور الــريـفي ا
ـشـاعـر اخلـوف بــشـكل جتـريـدي كــأحـد ا
اإلنــســانــيـة.أمــا جــائــزة راعي الــقـصص
ـصــورة الـعـربـيــة الـفـخـريــة فـكـانت من ا

غرب. نصيب مشروع سكف كف من ا
وأقيم على هامش توزيع اجلوائز في دار
النمر في بـيروت معرض ألعمـال الفنان
الــعـرب الــبـالـغ عـددهم نــحـو 150 الـذين

شاركوا في الدورة السابعة.
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-1-
الـعـقل من أعــظم الـنـعم االلــهـيـة عــلى االنـسـان وَبِهِ امــتـاز عن سـائــر اخملـلـوقـات

االخرى .
-2-
وبالعقل يتم التوصل الى استيعاب العلوم 

وبه يتمكن األفذاذ من االبتكار واالبداع واالختراع .
كتشفات واخملترعات . سيرة البشرية باجلديد من ا وهكذا يتم إثراء ا

-3-
وقد يتـطاول بعض احلمقى عـليك فتُغضي عنـهم  ولكنك ال تستـطيع تَحَمُّل صفة

اجلنون اذا أُطلقت عليك ..!!
تاع . النّ فاقد العقل من سقط ا

-4-
والسؤال اآلن :

مَنْ هو اجملنون ?
واجلواب :

لقد روى أنس فقال :
(مّرَّ برسول الله (ص) رجل فقيل :

هذا مجنون 
فقال (ص) :

عصية ولكنّ هذا رجل مصاب) قيمُ على ا اجملنون هو ا
عصيـة هو اجلنـون  ذلك ان العقل يـحكم بوجـوب طاعة الـله والبعد انّ ارتكـاب ا

عن معصيته ووقاية النفس من أليم عذابه .
واذا كانت السيئة صغيرةً فان االصرار عليها يحوّلها الى كبيرة ..

واالصرار يتحقق باجتراحها مرتيْن ..
-5-

عنى للجنون  –وهـو ماال يخطر واذ يقـرع الرسول (ص) األسماع بتحديـد هذا ا
على بال معظم الناس  –فانه يدعونا الى استحضار الرقابة االلهية علينا في كل

قول وفعل .
وأنَّ الـعـاقل هـو الـذي يـنـتـصـر عـلى نـفـسه فـيـنـأى بـها عـن االنـحدار الـى سـفوح

ـان والـعـمل الـصـالح ـعـاصي  وال شيء أثـمن من اال ا
وهما الذخيرة احلقيقية لالنسان في الدنيا واآلخرة .
ـراضيه  وأنْ يـجنـبنا نسـأله تعـالى أنْ يوفـقنـا وايّاكم 

ع . معاصيه  انّه هو الهادي وا
وآخر دعوانا ان احلمد لله رب العام .
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ـصـدرة  امـواال طـائـلة في الـوقت الـذي يـجـني فـيه مـسـوقي الـنـفط في الـبـلـدان ا
نـتـيجـة ارتفـاع االسـعار بـسـبب احلرب االوكـرانـية الـروسيـة وتـداعيـاتـها  يـعاني
الـعـراق من التـضـخم وارتـفاع االسـعـار وازديـاد نسـبـة الـفقـر نـتـيجـة اسـتـحواذ
الطبـقة السياسية الفـاسدة مقاليد االمور في العـراق وما نتج من انهيار معيشي
نتيجة تغيير سعر صرف الدوالر بشكل عشوائي دون اي تخطيط او استحضار
ــكن رتـقــهـا او لـواقع الــعـراق وبــيـئــته االقــتـصــاديـة فــكـانت الــكـارثــة كـبــيـرة ال
ـسؤولـيـة الكـبرى في ركـزي ا ـاليـة ومـحافظ الـبـنك ا إصالحـهـا ويتـحـمل وزير ا
التالعب اخلـطير بسعر الصرف كونه من صالحـياتهما واذا كانت هناك ضغوط
سيـاسية مورست من اجل تغييـر سعر الصرف فيـجب ان تعلن وتسمى االسماء
ا تهم الـشعب العراقي سمـياتهـا النها التمس مـصير فئـة او طبقـة او افراد ا
ومصـير وطـن  وفقـراته وكـان يفـترض ان نـعـيش في ضل (بـحبـوحـة ) وانتـعاش
اقتصـادي ينعكس على حـياتنا لكنـنا نتراجع الى الوراء ونظـرة بسيطة لألسواق
نالحظ مــدى ارتـفــاعــهـا وازديــاد حـالــة الــتـظــخم والــكـســاد ايـضــا بــسـبب قــلـة
دخـوالت او التي  التالعب من  خالل تـغيير سعـر الصرف الذي مس رواتب ا
ـتقـاعـدين وكل موظـفي الـدولة الـعراقـيـة وكل القـطاعـات االقـتصـادية ـوظـف وا ا
ئـة .. ان اي مـتابع بـسـيط او مراقب لـلـشأن ـقدار  30 بـا الـفاعـلـة وانـخفـضت 
االقـتـصـادي يـلـمس بـوضــوح  مـدى  االنـهـيـار في الـقـدرة الــشـرائـيـة  لـلـمـواطن
الـعـراقي والـزيـادة في  اعـداد الـعــاطـلـ عن الـعـمل بـفـعـل تـقـلـيص الـعـمـالـة في
الـقــطـاع اخلـاص نــتـيــجـة اإلربـاكــات االقـتـصــاديـة الــتي حـصـلـت ولم يـسـتــثـمـر
السـياسي العراقي وال االقتصادي العراقي الرسمي وفرة االموال جراء تصاعد
االسعـار فلم ياخـذ الفالح مسـتحقـاتهم كونـهم الذراع االقتـصادي الفاعل في
االمن الغـذائي  الذي يستطـيع ان يردم الهوة التي خـلفتها وتـيرة االسعار  كذلك
الـية واطـنـ من االستـفـادة من هذه الـوفـرة ا لم تـتـمكن الـقـطاعـات الهـشـة من ا
ــنـحــة) او صــدقـات الالهـم  اال عـبــر تــرقـيــعــات التــغـني والتــســمن من جــوع (ا
احلكومـة !كان ينـبغي عند تـعي اي وزير يـتبوء مـوقعا مهـما وحساسـا ان ينظر
ـبـتـكر ـعـية واتـقـاد الـفكـر االقـتـصادي ا الى تـاريـخه و ان تسـتـطـرد اخلبـرة واأل
ياً  فاألموال ونافـعا في مجال اخـتصاصه وليس ان يكـون ذو جاه وثريا وأكـاد
اينمـا تضـعها جتـلب اموال في الـبنـوك في االستثـمار ونـحن بلد ريـعي اعتـمادنا

باالساس على بيع النفط.
ـدخـوالت  ايـضـا  واي محـاوالت لـتـفـعيل  كـلـمـا ارتفع سـعـر الـبـرميـل ارتفـعت ا
همـة الزراعية والـصناعـية تمنى بـالفشل النـها غير مـكتملـة النضوج القطـاعات ا
ـستقـبل وان من قامـوبهـا  تنـقصهم تعوزهـا النـظرة الـثاقبـة واستـشراق مـعالم ا
قـدرة والكـفـاءة اضافـة الى وجود عـوامل تـأكل من جرف اي تـطور او بـناء  او ا
تقـدم في اجملال االقتصادي ومنها الفـساد الذي يأكل االخضر واليابس فما من
ال الـعام  بدليل موازنـة اقرت اال ونتفت اغـلبهـا بفعل الفـساد السيـاسي وهدر ا
انـهم يـعـــــــجـزون عن وضع احلـسابـات اخلـتـامـيـة لـعدم تـبـويب الـيـات الـصرف
الـعــام مــنـذ اكــثـر من 19 عـامــا ونـحـن نـعــيش هـذه احلــالـة وقــد ابــتـلى الــشـعب
واطن تهيمن العـراقي بطبقة سياسة فاسدة وكاذبة حتاول تدمير الوطن واذالل ا
سلحة وكنا نأمل خيرا في االنتخابات عسى بقوة السالح من خالل جماعاتها ا
ان تـنتج لـنـا حلـوال انـية ولـو مـبـتسـرة حـتى استـكـمال مـهـامهـا وتـثبـيت وجـودها
بـحـكومـة وطنـية مـهمـتـها انـقاذ الـوطن من اخلراب والـتـدميـر ولكن لالسف هـناك

صـراع وسـجـال سـيـاسي يـحـاول الهـيـمـنـة عـلى مـقدرات
البالد سـواء كانت سياسية او اقتصادية والنعلم مقدار
االصالحات الـتي رفـعتـهـا كل القـوى الـسيـاسـية  مـنذ
امد بـعيد واستـحضرت االن في هذه االنـتخابات والى
ـعـانـاة ـواطن يـلــوك ا حـ تـشــكـيل احلـكــومـة يـبــقى ا

والهموم ودفع ضريبة الفشل السياسي احملبط.

ة ال تنزع من الثوار) ا حفظتها عن ظهر قلب  (ان الهز لطا
حـقـيـقـة ال بـد لـنـا ان نـوقن بـهـا خـصـوصـا وان كـان هوالء الـثـوار هم ابـطـال في
ـا احــتـفــلت وغـنـت ورقـصت مــعـهم فـي سـاعـة ســاحـات الــوغى  سـاحــات لـطــا
سـتطـيل االخـضر الـتي تـوزعت على عـمـوم العـالم ب االجناز.  انـها سـاحـات ا

امريكا واوربا واسيا وفي كل القارات.
فـاجـآت لـلـوصول الى نـستـمـتع هـذه االيـام ونـتهـيـأ في رحـلـة سـتكـون حـافـلـة بـا
الــدوحـة  وسط مـعـارك ضــاريـة تـخـوضــهـا مـنـتــخـبـات الـعـالـم اجـمع كي تـكـون

حاضرة في مضمار يترقبه جماهير العالم في آن واحد.
مـنـتخـبـات عـديدة حـصـدت البـطـاقـة وستـكـون مـتواجـدة في مالعب قـطـر وحتمل

معها الكثير من االصابات ب صفوفها اال انها ستسجل احلضور.
ـا اسـعـدتـنـا بركـالت اقدامـهـا الـذهـبـية  ونحن كـمـتـابـعـ سـنفـتـقـد لـوجـوه لـطا

ستديرة. وغيابها سيؤثر على متعة الكرة ا
لم يخـطر على بالي وانا اشـاهد رقص اجلماهـير االيطاليـة في شوارع لندن قبل
اشهر قـليلـة بعـد حصولـهم لقب البـطولـة االوربية لـلمرة الـثانـية غيـابهم عن كأس

قبل  العالم ا
ي كيليني وجورجينو . وها هو مشهد عام 2018 يتكرر ويغيب عن احملفل العا
ولم اكن امني الـنفس بـغيـاب ريـاض محـرز جنم مانـشيـسـتر سـيتي عن الـبطـولة

بعد خروج منتخب بالده اجلزائر.
وها هو محمد صالح يغادر مع الفراعنة بعد خسارتهم امام السنغال. 

مـيـدان معـركة كـبيـر الـبطـولة فـيه قـيمـة بحـد ذاتـها  يـستـضيف
ابطـاال ويـفقـد اخـرين مثل ايـقـونـة ميالن ابـراهـيمـوفـيتش

الذي غادرنا مبكرا مع منتخب السويد .
ال اعلم ان كان للبطولة تاريخ انتهاء للصالحية

فــهـي ودعت هــولـــنــدا ومــعــهـــا هــاالنــد جنـم بــروســيــا
اني  والقـائمة بالتـاكيد لن تنـتهي عندما دورتمـوند اال
ذكرته فالبطولة حتتاج الى عطاء واسع ومعاناة اشد.

WBM∫ الفائزون على منصة التتويج
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استذكـرت فعـاليـات  الدور الـنضالي
الـــذي مــــارسه احلــــزب الـــشــــيـــوعي
العراقي مع باقي القـوى الوطنية في
مــقـــارعــة االســـتــبــداد. وقـــال رئــيس
اجلـمــهــوريـة بــرهم صــالح في بــيـان

تـلـقـته (الـزمـان) امس ( يـسـعـدني أن
اقدم جلمـيع مالكات وأعـضاء احلزب
 أسـمى آيـات الـتـهـاني والـتـبـريـكات
في الـذكـرى الثـامـنـة والـثـمـانـ على
التـأسيس) واضـاف (نسـتذكـر الدور
النـضـالي الـذي مارسـه احلزب جـنـبا

إلى جـنب مع بـاقـي الـقـوى الـوطـنـيـة
في مقارعـة االستبـداد والدكتـاتورية
ونـسـتـحــضـر الـتـضــحـيـات اجلـسـام
الــــتي بــــذلــــهـــا دفــــاعــــاً عن الــــسالم
ــقــراطــيــة ونــصــرة واحلــريــة والــد
حـــــــقــــــوق الـــــــشــــــعـب إلى جـــــــانب
اإلسهامـات الكبـيرة للـحزب في شتى
ــيــادين الــثــقـافــيــة واالجــتــمــاعــيـة ا
واإلنسانية) وتـابع (نتطلع وفي هذا
الظـرف الدقـيق لـبلـدنـا إلى مواصـلة
الـــدور الـــذي يــــقـــوم به حــــزبـــكم في
احليـاة السـيـاسيـة والـعمل الـوطني
شترك عـبر التكـاتف والتضامن من ا
أجل تـلـبـيـة تـطـلـعـات الـعـراقـيـ في
حـــكم رشـــيـــد عـــبـــر طـــريق اإلصالح
ومـواجــهـة الــفـســاد ودولـة مُــقـتـدرة
حــامــيــة لــلــسـيــادة وضــامــنــة لألمن
الوطـني تُـسـخـر مـوارد البـلـد خلـدمة
). وكــانت الــلـجــنـة ــواطــنـ ورفـاه ا
ــركــزيــة لـــلــحــزب قــد جــددت خالل ا
انــحـيـاز احلـزب الى عـالم ـنـاسـبـة  ا
الـعـمـل وقـيـمه مــدافـعــا عن مـصـالح
ـهــمـشـ الـكــادحـ واحملـرومــ وا
وذوي الـــــــدخـل احملـــــــدود. وطـــــــالب
احلــزب في بــيــان (بـرعــايــة الــفــئـات
االجتماعية األكثر تضررا وحمايتها

ـا آلت الــيه اوضـاع الـبــلـد من تـرد
وتــدهـور جــراء فــشل مــنـهـج احلـكم
ط الـتفـكير وآلية إدارة الـبلـد وعقم 
واعــتــمــاد احملــاصــصــة الــطــائــفــيــة
واإلثنية وما جنم عن ذلك من شيوع
حــــالـــة الـالدولـــة وانــــفالت الــــسالح
وتغول جمـاعاته وتفـشي الفساد في
مــؤسـســات الــدولــة وضــعف ادائــهـا
وتخليـها عن وظائفـها االساسية في
ضـمـان اسـتـتـبـاب األمن واالسـتـقـرار
وتـقـد اخلـدمـات الـعامـة وتـوظـيف
موارد الـبلـد عـلى نحـو سـليم يـضمن

حتقيق تنمية متوازنة ومستدامة).
»e(« ‰UC

ننوه وتابع انه (في ذكرى التأسيس 
بـــــنــــضــــال احلـــــزب الــــثـــــابت ضــــد
السـياسـات الـشوفـينـيـة والعـنصـرية
للـحكـومات الـرجعـية والـديكـتاتـورية
ــتــعـــاقــبــة ومن أجل تـــعــزيــز قــيم ا
ـشـترك والـتـآخي الـقـومي الـنـضـال ا
وتــوطــيــد الـــوحــدة الــوطــنــيــة وفي
سبـيل تـمـتع الـشعب الـكـردي وسـائر
الــقـــومــيـــات في بالدنـــا بــحــقـــوقــهم
عمـلنا ـكفـولة دسـتوريـا شـروعة وا ا
عـلى الــدوام من اجل تــعـزيــز الـبــنـاء

قراطي الفيدرالي االحتادي).  الد

صــوتــنــا لــلـعــالم).وقــالت نــائــبــة رئـيس
ــشــاركــ ــبـــادرة رادا الــصــواف إن (ا ا
جنــــحـــوا في حتــــويل هـــذا الــــفن مِن فَنّ
هامِشي إلى فنّ ملتَزِم بِقضايا اجملتمع).

sLON  Ÿu{u

ــبـــادرة في اجلـــامـــعــة وقـــالت مـــديـــرة ا
االمــريــكــيــة في بــيــروت لـيــنــة غــيــبـة إن
ُـهـيمـن على ـوضـوع ا (اجلـائـحة كـانت ا

فئـة الكـاريـكاتـور السـياسي لـهذا الـعام).
واضـــافت طــالــعــتـــنــا أعــمــال عن األزمــة
االقـتـصاديـة الـلـبنـانـيـة ومسـائل الـفـساد
احملــلـيـة واإلقــلـيـمــيـة فـضالً عن قــضـيـة
اإلخالء الـقـسري لـلـفـلسـطـيـنـي من حي
الـــــشـــــيخ جـــــرّاح ومــــحـــــنـــــة الــــشـــــعب
الفـلسـطيـني.والحظت غـيبـة أن (مشـهدية
ـصـوّرة هـذه الـسـنـة بدت كـتب األطـفـال ا

ـــدن الــعــربــيــة مــظــلــمــة تـــعــكس واقع ا
والهـجرة). وقالت الـفائـزة بجـائزة رسوم
كتب األطـفـال الفـلسـطيـنيـة براء الـعاوور
الـــتي حــضــرت مـن قــطــاع غــزّة لـــتــســلم
جائزتـها لوكالـة فرانس برس إن (كـتابها
مـطاردة يـتـنـاول كيـفـيـة تخـلص اإلنـسان
ــشــاعـر الــســلــبــيــة الــتي مـن االفــكــار وا
تــــطــــارده).وأشــــارت إلى أن (الــــكــــتــــاب

o: النيران تشتعل من موقع حريق ببغداد d

تظاهرة للحزب الشيوعي
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تـدعو دائـرة الشؤون الـهنـدسية فـي ديوان الوقف الـسني / مـنطقـة سبع أبـكار الـشركات من ذوى اخلـبرة واالخـتصاص
لـالشـتــراك في مـنــاقـصــة (جتــهـيــز مـولــدات واجـهــزة كـهــربـائــيــة وصـوتــيـة) لــلـديــوان و بـكــلــفـة تــخـمــيـنــيـة وقــدرهـا
وازنة (١٢٫٦٠٢٫٥٩٠٫٠٠٠) اثنا عـشر مليـار وستمـائة واثنـان مليون وخـمسمـائة وتسعـون الف دينار مـحسوبـة على ا
ـذكــورة أعاله لــغـرض شــراء الـعــطـاءات مــقـابل مــبـلغ االســتـثــمـاريــة راجـ مــراجـعــة الـقــسم الــتـجــاري في الـدائــرة ا
(١٫٢٥٠٫٠٠٠) مـليون ومائتان وخمسون الف دينـار غير قابل للرد مع استالم استمارة مـعلومات لطالبي العطاءات وان
سـتمـسكات ـصادف  ٢٠٢٢/٤/١٨ عـلى أن يصـطحب طالـب العطـاء ا )  ا آخر موعـد لتـقد الـعطـاءات هو يوم  (االثـن

ناقصة ايفاد (٧) سبعة موظف خارج القطر و أجور نشر اإلعالن . ذكورة أدناه ويتحمل من ترسو عليه ا ا
ناقصة دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد ثمن علماً أن الدائرة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات ولها احلق بإلغاء ا

ناقصة. شراء وثائق ا
وقع االلـكتـروني الرسمي لـدائرة الـشؤون الـهنـدسية      www.handasieya.com  أو مـراسلـتنا لالسـتفـسار: زيـارة ا

info@handaseya.com     عبر البريد االلكتروني
طلوبة ستمسكات ا ا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١. تأمـينـات أوليـة بنـسبة ٣ % من مبـلغ العـطاء و الـبالـغ ( ٣٧٨٫٠٧٧٫٧٠٠)  ثالثمـائة وثـمان وسـبعـون ملـيون وسـبعة
ـفوض أو ـديـر ا وسـبـعـون الف وسـبـعمـائـة ديـنـار بـصك مـصـدق أو خـطـاب ضـمـان مـقـدمـة من قـبل مـقـدم الـعـطـاء أو ا

دة ستة أشهر . ناقصة حصراً على أن يكون خطاب الضمان نافذ  شاركة في ا ؤسس للشركة ا ا
ناقصة نافذة . ٢. براءة ذمة من هيئة الضرائب بعدم وجود مانع من االشتراك با

٣. هوية غرفة جتارة نافذة.
ماثلة. ٤. تقد رسالة تعريفية شركات او االعمال ا

قدمة. فوض للشركة ا ٥. جلب كتاب حجب البطاقة التموينية للمدير ا
قدم اهمية بالغة ٦. يلتزم اجملهز بتحديـد مدة تنفيذ العمل مع تقد جـدول تقدم العمل (و سيكون جلدول تقـدم العمل ا

في مفاضلة العطاءات) .
سعرة و يتم تدوين أسعار ٧. عـلى مقدم العطاء أن يوقع استمارة تـقد العطاء و على كل صفحة من جداول الـكميات ا
داد أو بشكل مطبوع رقـماً وكتابة بالدينار العـراقي و ال يجوز احلك أو الشطب و كل تصحيح في األسعار أو الـعطاء با

غيرها يجب إعادة كتابته رقماً و كتابة و التوقيع إزاءه .
٨. وجوب تقد حسابات ختامية مصادق عليها من محاسب قانوني الخر سنت على ان تكون رابحة .

صارف. تقدمة من احد ا الية للشركة ا ٩. وجوب تقد كتاب يب الكفاءة ا
١٠. قبل أجراء التعاقد يرجى تزويدنا بنسخ مصدقة من نشاط الشركة و نظامها الداخلي .

ها في صندوق العطاءات لدى سكرتيـر اللجنة في دائرة الشؤون الهندسية في الديوان ١١.  توضع العطاءات عـند تقد
ناقصة واسم العمل. مدرج عليها رقم ا

عد من قبل دائرتنا. ١٢. يلتزم مقدم العطاء تقد العطاء و فق استمارة تقد العطاء ا
١٣. على مقـدم العطاء تقـد شهادة تأسـيس الشركة و محـضر اجتماعـها التأسـيسي أو قرار التأسـيس مصدق بتاريخ

حديث ال يتجاوز الثالثة اشهر وتلتزم شركات القطاع العام بتقد نشاطها و نسخة من نظامها الداخلي.
شروع او اي تـعويضات عن اضرار االندثارات او احلراسات طـالبة بتمويل ا ١٤. على مقدم العطاء تـقد تعهد بعدم ا
نفـذة وبحـسب كتابي وزارة سـتحـقات للـشركـة ا شروع اذا مـا  ايقـافه لعدم الـتمـويل وصرف ا الـتي قد حتـصل في ا

التخطيط ذات العدد ٤٥٩٧/٨/٢ في ٢٠٢٠/٦/٧ و٦٦٧٣/١/٣ في ٢٠٢٠/٤/١٣ .
١٥. عـلى مقـدم العـطاء تـقد الـعطاء وفـق ما ورد في الـقسـم الـثاني والـثالث من الـوثائق الـقيـاسيـة لعـقود الـتجـهيز
كتوبة بالـعطاء بصيغة أل الـقسم الرابع وتقدم ورقيـا بعد ختمهـا باخلتم احلي اخلاص بالشـركة مع بقية الوثـائق ا و

وجبها. االعالن وسيتم تزويدكم بنسخة وثائق من العطاء القياسية \ جتهيز السلع مطبوعة على قرص للعمل 
 ١٦. سيهمل كل عطاء لم يتضمن الفقرات أعاله.

 ١٧. سيتم عقد مؤتمر لالجابة على استفساراتكم .
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ؤهل عادن / شركة ديالى العامة) بدعوة مقدمي العطاءات ا يسر (وزارة الصناعة وا
وجب الـوثائق الـقيـاسـية االلـزاميـة وبعـكسه يـهمل وذوي اخلـبرة لـتـقد عـطاءاتـهم 

العطاء مع مالحظة ما يأتي:
ـؤهـلـ والـراغـبـ في احلـصـول عـلى مـعـلـومـات اضـافـية ١-  عـلى مـقـدمي الـعـطـاء ا
االتـــــــصــــــال (شــــــركــــــة ديــــــالى الــــــعــــــامــــــة) وعـــــــبــــــر الــــــبــــــريــــــد االلــــــكــــــتــــــروني
ـقـدمي الـعـطـاءات مع (info@dialacompany.com) وكـمـا مــوضـحـة بـالـتـعـلـيــمـات 

مالحظة مايلي:-
ـائـة أ. الـكـلـفـة الـتـخــمـيـنـيـة لـلـمــنـاقـصـة هي (٨٢٠٠٠٠٠٠٠) ديـنـار عــراقي (فـقط ثـمـا

وعشرون مليون دينار عراقي ال غيرها) واصل مخازن شركة ديالى العامة.
ب. مقدار مـبلغ التأميـنات االولية للمـناقصة هو (٢٤٦٠٠٠٠٠) ديـنار عراقي (فقط اربعة
ها مع العطاء. طلوب تقد مليون وتسعمائة وخمسون الف دينار عراقي ال غيرها) وا
ج. ان سـعر بـيع مـسـتـندات لـلـمـناقـصـة هو (٢٠٠٠٠٠) ديـنـار عراقي (فـقط مـائـتان الف
ناقصة من قـبل شركتنا حيث دينار عـراقي ال غيرها) غيـر قابل للرد اال في حال الغـاء ا

قدمي العطاءات. تعاد ثمن الوثائق فقط دون تعويض 
ـوجـود في القـسم الرابع ـوذج صيـغـة العـطاء ا هـ - عـلى مـقدم الـعطـاء ان يـستـخدم 
ـاذج العـطاء) ويـجب ان يـتم تعـبئـة النـموذج بـالكـامل دون اي تـغيـير في شـكله ولن )

طلوبة. علومات ا تقبل اي بدائل كما ويجب تعبئة جميع الفراغات با
> ان شركتنا غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات سعرا.

طلوبة: (كما مبينة في وثائق العطاء). ٢- متطلبات التأهيل ا
٣- يتم تسلـيم العطاءات الى العنـوان االتي (شركة ديالى العامة/ طـريق بغداد بعقوبة
اجلـديد- قرب تقاطـع القدس) وان اخر موعـد لتسلـيم العطاء سيـكون الســــاعـة الثانية
ـتأخرة سـوف ترفض نـاقصـة في ٢٠٢٢/٤/١٧ وان العـطاءات ا ظهـرا من تاريخ غـلق ا
ـثليـهم الراغبـ باحلضور في وسيتم فـتح العطـاءات بحضـور مقدمي الـعطاءات او 
الـعنوان االتي (مـقر شركتـنا / غرفة جلـنة فتح الـعروض) في الساعـة التاسعـة صباحا
ليــــوم ٢٠٢٢/٤/١٨ وفي حـالة مـصـادفة يـوم الـغلق عـطـلة رسـمـية يـكـون اليـوم الـتالي

للدوام الرسمي هو اخر موعد لتقد العطاء ويعتبر موعد الغلق ...مع التقدير
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تعـلن دائرة الـعيـادات الطـبيـة الشعـبيـة وفقـا الحــكــــام قانـونها رقـــــم
ـساهمة مع جهات اخرى ادة الثـالثة /ثالثا (ا عدل ا ٨٩ لسـنة ١٩٨٦ ا
في اعـمـال ومـشـاريع مـشتـركـة ) عن حـاجـتـهـا لـتنـفـيـذ مـشـروع (اجراء
قبـل على الزواج  ضـمن مختبرات فـحوصات مخـتبرية وفـحوصات ا
االجـنـحـة اخلـاصـة في مـسـتـشــفـيـات دائـرة صـحـة الـبـصـرة (الـبـصـرة
وانىء التـعليمي التعلـيمي  الصدر الـتعليـمي  الفيحـاء التعلـيمي  ا
الزبيـر العام  القرنـة العام ) بصيـغة الشراكة فـعلى الراغب من ذوي
اخلبـرة واالختصـاص مراجعـة مقـر الدائرة في االسـكان شـعبة الـعقود
لالطالع على الـشروط الـعامـة واخلاصة ومـتطـلبـات التنـفيـذ لقـاء مبلغ
قـدره (٢٥٠٫٠٠٠) مائـتان وخـمسـون الف ديـنار غـير قـابل لـلرد وتـقد
ـــــوافق ــدة خـمـسـة عــشـر يـوم اعــتـبـارا من يــوم االحـد ا عــروضـهم و
٢٠٢٢/٤/٣ على ان تكون العروض مغلقة ومختومة ومثبت عليها اسم
ـشروع مقـدم الـعرض وعـنـوانه االلكـتـروني ورقم الهـاتف واسم ورقم ا

مستصحب معهم البيانات التالية:-
١- التامينات االولية البالغه ١ % من الكلفة الـتخمينية للمشروع على
شـكل خــطـاب ضـمـان أوصـك مـصـدق أو ســفـتـجـة صــادرة من مـصـرف

معتمد ونافذة لغاية (٤ اشهر)
٢- براءة ذمة من الـهيئة الـعامة للضـرائب معنونـة الى دائرة العيادات

انعة  الطبية الشعبية وتكون بالنسخة االصلية او عدم 
٣- شهادة تأسيس الشركة او اجازة مختبر 

٤- وصل شراء التندر بالنسخة االصلية 
علما ان اخر موعد لتقد العـروض الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم
ــوافـــــــــــــق ٢٠٢٢/٤/١٧ ويـتــحــمل من يـرســو عــلـيه تــنـفــيـذ االحـد ا

وجبه االحالة  شروع اجور النشر واالعالن الذي   ا
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ieyadat_info@yahoo.com:البريد االلكتروني للدائرة
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واطـنة وفاء محمد علي الـعطافي..والوثائق هي : وثيقة فقدت مني مجموعـة من وثائق التخرج بإسم ا
تـخرج من كليـة العلوم / جامـعة بابل  ووثيـقة تخرج من الـسادس العلـمي / إعدادية الكـوفة  و وثيقة
تـوسط / ثانـويـة العـدنانـية / الصـف اخلامس عـلمي / إعـداديـة الكـوفة  و وثـيـقة تـخرج من الـثـالث ا

ديالى .
وعلى من يعثر عليهن اإلتصال على الرقم ٠٧٧٠٢٨١٦٠٣٣ وفقكم الله .
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بـالـهـدنـة.ونـقـلت قـنـاة "اإلخـبـارية" عن
ـالكي الـنـاطق بـاسـمه الـعمـيـد تـركي ا
قـوله "نــرحب ونـدعم قــبـول احلــكـومـة
الــــيــــمــــنــــيـــة لــــهــــدنــــة عــــســــكــــريـــة
لــشــهــرين".وأضــاف "الــتـحــالف يــدعم
ــتــحــدة وتـرتــيــبــاتــهـا جــهــود األ ا
لــتــثـبــيت الــهـدنــة في الــيــمن".بـدوره
رحّب الــرئــيس األمــيــركي جــو بــايـدن
اجلــمــعــة بــالــهــدنــة في الــيــمن الــتي
وصفها بأنها "متنفس انتظره الشعب
الـيـمـني طـويال" لـكـنه اعـتـبـرهـا "غـير
كـافـيــة".وصـرّح بـايـدن فـي بـيـان "هـذه
خطوات مـهمة لكـنها غيـر كافية. يجب
الــتـزام وقف إطـالق الـنـار. وكــمـا قـلت
ســـابــقــا مـن الــضــروري إنـــهــاء هــذه
احلــرب".تــزامن اإلعـالن مع نــقــاشــات
ــــدمــــر فـي الــــيــــمن حـــــول الــــنــــزاع ا

تستضيفها السعودية.

اليـمن".وأضاف فـي البيـان الذي تـلقت
وكالة فرانس برس نسخة منه "الهدنة
قــابـلـة لـلــتـجـديــد بـعـد مـدة الــشـهـرين
ـوافــقــة األطــراف".من جـانــبه رحب
ـتحـدة انـطـونـيو األمـ الـعـام لأل ا
غـوتــيـريش اجلـمــعـة بـإعالن الــهـدنـة
آمال فـي أن تــــتـــيـح إطالق عــــمــــلــــيـــة
ســـــيـــــاســـــيـــــة لـــــسالم دائـم.وصــــرح
غوتـيريش "ينـبغي اآلن استـخدام هذه
االنــدفـاعــة" لـلــتـأكــد من "الـتــزام (هـذه
الــهــدنــة) في شــكـل تــام وتــمــديــدهـا"
مـضـيـفـا "هـذا يـثـبت أنه حـتى عـنـدمـا
تبدو األمور مستـحيلة يصبح السالم
ــــــكــــــنــــــا حــــــ تــــــتــــــوافـــــر إرادة
الـــتــســويــة".بــدوره أعـــلن الــتــحــالف
الـعسـكري الـذي تـقوده الـسعـودية في
الــيــمن مــنـذ  2015دعــمـا لــلــحــكــومـة
ـــعـــتـــرف بــــهـــا دولـــيـــا تــــرحـــيـــبه ا

تحدة {دبي (أ ف ب) - أعلنت األ ا
اجلمعـة اتفاق طرفي الـنزاع في اليمن
دة شهـرين قابـلة لـلتـمديد عـلى هدنـة 
تـبـدأ امس السـبت أول أيـام رمـضان
وتـوافــقـهـمـا بــشـأن شـحــنـات الـوقـود
ومـطـار صنـعـاء.يـعطي إعالن اجلـمـعة
بــصـيص أمل في حــرب طـاحـنـة أودت
الي إلى شفا ئات اآلالف ودفعت ا
اجملـاعـة في الـيـمـن الـذي يـعـتـبـر مـنـذ
فــتــرة طــويـلــة أفــقــر دولــة في الــعـالم
ـبـعـوث اخلـاص لأل الـعـربي.وقـال ا
ـتـحـدة إلى اليـمن هـانس غـرونـدبرغ ا
فـي بـيـان اجلـمــعـة إن "أطـراف الـنـزاع
جتـاوبـوا بـإيـجـابـيـة مع مـقـترح لأل
ـتـحـدة إلعالن هـدنـة مـدتـهـا شـهـران ا
تــدخل حــيّـز الــتــنـفــيـذ غــداً (الــسـبت)
الـثانـي من نيـسـان/أبريل في الـسـاعة
هانس غروندبرغ الـــــســـــابـــــعـــــة مـــــســـــاءً بـــــتـــــوقـــــيت
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{ الــــقــــدس (أ ف ب) - قـــتــــلت الــــقـــوات
اإلسرائيلية امس السبت  3فلسطيني من
حـركـة اجلهـاد اإلسالمي خالل عـمـلـية في
الــضـفــة الـغــربـيــة احملـتــلـة وسط تــصـعــيـد
ـــاضــــيــــة في األراضي شــــهــــدته األيــــام ا
الـفلسـطيـنية احملـتلـة . وجرت العـملـية التي
أدت إلى إصــابــة أربــعــة جــنـود فـي الــيـوم
األول مـن شــــهـــــر رمــــضـــــان. وأوضــــحت
الـشـرطـة اإلســرائـيـلـيــة في بـيـان أن وحـدة
إسـرائـيـلـيـة خــاصـة في مـكـافـحـة اإلرهـاب
نطقة "تلقت معلومات كـانت في عملية في ا
عن خـليـة في طريـقهـا لشن هـجوم وأوقفت
الــســيـــارة الــتي كــانــوا فـــيــهــا بــ جــنــ
وطـولكرم".وأضـافت الشـرطة أن النـاشط
الـثالثـة فتـحـوا النـار عـنـدما حـاول اجلـنود
تـوقيـفهم قرب جـن وحـصل تبادل إلطالق
الـــنـــار أدى ذلـك إلى مـــقـــتل الـــنـــاشـــطـــ
الــفــلــســطـيــنــيــ الــثالثــة وإصــابــة أربــعـة
جــنــود.وأكــدت حــركـــة اجلــهــاد اإلسالمي
اســــتـــشــــهــــاد الـــثـالثـــة. ونــــعت "ثـــــالثـــة
مـجاهـدين من أبطـالهـا في الضـفة الـغربـية
الـبـاسـلـة" مـشــيـرة إلى أن اثـنـ مـنـهم من
مـحـافــظـة جـنــ والـثـالث من طــولـكـرم في
الـضفة الـغربيـة التي احتـلها إسـرائيل عام

. 1967
وقـالت حركة حـماس من جـانبهـا في بيان
إنَّ "سـياسة القتل واالغـتيال التي ينـتهجها
الـعدو ضدّ أبناء شعبنـا في الضفة الغربية
زعوم والـقدس احملتـلة لن توفّـر له األمن ا
ــاضـــيــة الـــذي يــبـــحث عـــنه".في األيـــام ا
انـدلــعت أعــمــال عـنـف دامـيــة في الــضــفـة
الـغربيـة وإسرائيل.اجلـمعة قُـتل فلسـطيني
بـرصاص اجلـيش االسرائـيلي في تـظاهرة
مـناهضـة لالستيـطان االسـرائيلي تـخللـتها
مـواجهات في مـدينة اخلـليل جنـوب الضفة
الـغربية احملتلة. حتدث اجليش االسرائيلي
عن "أعـمال شغب اطلق خاللهـا مشتبه فيه
قـنـبـلة حـارقـة في اجتـاه اجلـنـود مـا عرض
حـيـاتــهم لـلــخـطـر".وفي الــيـوم نــفـسه قـال
الـهالل األحمر الفلسـطيني إنه قدم الرعاية
إلى  70فـلسـطـينـيا أصـيـبوا في صـدامات
مع اجلــيش اإلســرائــيـــلي في نــابــلس في

شمال الضفة الغربية احملتلة.

تـدعـو الـهـيـئـة االداريـة لـنـادي العـلـويـة الـسـادة اعـضـاء الـهـيـئـة الـعـامـة حلـضور
ـصــادف ٢٠٢٢/٤/٢٢ الـسـاعــة الـعـاشـرة ـزمع عــقـده يـوم اجلــمـعـة ا االجـتــمـاع ا
صباحا في قـاعة الديوان وفي حالة عدم اكتمـال النصاب يؤجل االجتماع الى يوم
ـكــان اعاله لـغـرض مــنـاقـشـة ــصـادف ٢٠٢٢/٤/٢٩ وبـنـفـس الـوقت وا اجلــمـعـة ا
نتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ ((فقط)). يزانية العامة واحلسابات اخلتامية للسنة ا ا

ادة (السادسة والعشرون) من النظام الداخلي للنادي . وحسب ا
مع التقدير
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ـقـراطـية ـوذجـاً يـسـتحق ان يُـحـتـذى به  وان يُـعمم كـتـجـربة د ـقـراطيـة الـسـماء إ د
متـطورة وعـادلة  كـونهُ  يضـمن حـقوق الـفرد في اجملـتمع  من خالل تـرسيخ  مـباديء
العـدالة االجـتماعـية  ويـؤمن بلغه احلـوار  وقبـول الرأي األخر  عـلمـاً ان اإلعجاز في

قراطية اآلالهيه يكمن في كون احلوارات جتري   ماب اخلالق واخمللوق !! الد
ـقراطـي العـادل  هـو "أبـليس" ونـبـذة قـصيـرة حلـالـة مـعارضـة ضـمن هـذا الـنظـام الـد

اعاذكم الله من شروره وكيده .
الئكة ان يسجدوا ألدم  عندما امرَّ رب العزة جميع ا

فسجدوا إال ابليس !!
فكان مـعارضاً  وحجتهُ ان الـله عزَّ وجل قد خلق ادم من تـراب وخلق ابليس من نار 
واعتـبرَّ "ابلـيس" خلقهُ من نـار هو جـزء من التمـيز الذي اسـتعـان به ليكـون مستـكبراً  

على االخرين .
ـهلهُ الى يـوم يبـعثـون لغرض وعنـدما ارادَّ الـله معـاقبتـه طلب "ابـليس " من الـباري ان 
ا يحقق ـارسة مهمـة اغواء الناس وتـشكيكـهم في وحدانيـة الله ومحاولـة توجيهـهم 

مآربه الشيطانية الدنيئة  ومع ذلك 
مـنـحهُ الـباري عـزَّ وجلْ فـرصـة الـبقـاء الى يـوم الـدين واوعـدهُ بـالنـار مـثـوى للـمـتـكـبرين

المثاله ومن سيسير على نهجه .
w «dI1œ ÂUE

ـقراطي عادل  قـمة بالـرقي ان نرى معـارضاً للـخالق وهو مـخلوق  في اعـظم نظام د
ـطـالـبـة الـغـيـر شـرعـيـة مـن قـبل الـشـيـطـان ومع ذلك فـأن الـله تـغـلـبت بـه لـغـة احلـوار وا
ـطلب الـشـيـطان وامـهـلهُ  بـالـبقـاء  عـلـماً بـقـائه لـغرض سبـحـانه وتـعـالى قد اسـتـجـاب 

االغواء واإليذاء .
قراطية البشر . قراطية ربانية مُختلفة تماماً عن عدالة ود عدالة ود

لألسف نحنُ بنو الـبشر ال نتعض وال نطلع على التأريخ وال حتى على القواعد السامية
ـقـراطيـة مـشـوهه  نـخـتـارهـا برغـبـتـنـا تـارة وتـارةً اخرى لـلديـن ونسـتـنـسخ جتـارب د
ـوذجـاً ) لـتـتـحـوَّل الـشـعـوب  من خاللـهـا الى تُـفـرض عـلـيـنـا بـقـوة الـسالح (الـعـراق إ
نـظومات القيَّميـة واالخالقية واالعراف السائدة شعوب مشوهه التُـجيد التعامل ال مع ا
 وال مع الـقـوانـ الـوضــعـيـة الـتي اخــتـاروهـا الـبـشـر  لــتـنـظم حـيـاتــهم   وتـبـقى تـلك

الشعوب  في دائرة التخبط 
( (مضيع الرگصت

ـشـوهه الـتي بُـنـيت عـلى اسس تـفـعـيل اخلـالفات  وتـعـمـيق ـقـراطـيـة الـعـراق ا وفي د
ــجـمــوعـة مــفـاهــيم جــديـد مــخــتـلــفـة عن كـل مـفــاهـيم االنــشـقــاقـات خــرجـنــا لــلـعــالم 
ـقراطـيات في الـعالم  واليـستـند إال لـرؤية وفـكر ومصـالح الـسياسـي العراق  إال الد
وهـو نتـفاوض لـكي نخـتلف  النـحتـرم التوقـيتـات الدسـتوريـة بحـجة اخلالفـات  النقبل

عارض  سياستنا تعتمد على مبدأ الرأي ا
كن ان ينهض على يد تناقضـات ال لعب ) لذلك بلد يـعيش تلك ا (لو العب لو اخـرب ا
ُـختلفـ  بالنـتيجة نـحنُ اليوم بال حـكومة جديـدة وغير قادريـن على تشكـيلها  نفس ا
ـقراطي والـعراق اجلـديد في  هيَّ وان رفـعت صوتك بـوجهـهم اجابـوكم ان النـظام الد

عارضة من سمحت لنا الكالم وتعتبر تلك ا
عارضة وادخالء على العملية السياسية .  "مكرمة" من قبل احزاب ا

ـركـز األول في كل مـايـسيء لــسـمـعـته  واخـراً ضـمن كل مـؤشـرات االمن بـلـد احـتلَّ ا
واالستقرار والعيش الكر . 

مـنوحة للشـيطان الرجيم ـقراطية اآلالهيـة كم حجم احلرية ا تـعلموا ياسـاستنا من الد
الذي تمرد على خالقه وخالفَّ اوامره ويغوي خلقه ومع ذلك يستجيب الباري لرغبته !!
نـحنُ لم ولن نكون شيـاط معاذ الـله  لكننا بـالتأكيـد سنبقى عـراقي أصالء نطمح ان

قدمة لذا تقبلوا ارائنا ومعارضتنا باحلسنى . يكون بلدنا با
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والـعـاملـ بالـقطـاع اخملتـلط واخلاص
ــعـيــشي بــخـطــر  فـهـذا فــان الـوضع ا
مـؤشــر ونـاقـوس انـذار مـهم فـمن جـهـة
قــرارات نــظـريــة بــدون نــظـرة واقــعــيـة
ــادي الـفـاحش وجتــار هـدفــهم الـربح ا
ومع اخـفاق اجلهـاز  الرقابي التـنفيذي
بــالـسـيــطـرة عـلى مــجـريـات األحـداث 
لــتـكــون الـنــتـيــجـة واحملــصـلــة نـهــايـة
ــــواطـــنـــة  الــــصـــاحلــــة .اخلـــيـــارات ا
ـفـتـوحـة األخـرى مـثل الـواعـز الـديني ا
واجملـتـمـعي واخلُـلـقي لم يـفـلح بـضبط
الـتجار عندما رفعو األسعار  فال ننظر
كـثـيـرا لـلـمواطـن وصبـره الن الـغـالـبـية
الــعـظـمـى سـتـردد حــتى لـو بـ ثــنـايـا
الـنـفس اال بـالـعـلن ضـلـت عـلـيـنـا وهـنا
عـبارة لها تـفسيرات عـديدة وال تخضع
الي ضــابــطـة او مــحـددات .نــتــمـنى ان
تـــضع هــذه الـــكــلــمـــات الــنـــقــاط فــوق
ن تـصل الـيه النه لو اسـتـمر احلـروف 
نــهج عـدم الــنــظـر لــلـمــسـتــقـبل بــشـكل
سـتـراتـيـجي  مـهـني بـيـد مـتـخـصـص
ـشـهـد ضبـابي فـالـقـادم سـيـكـون لـون ا

وستضيع بوصلة االمن الغذائي 
يجب النظر مليا لالحداث
اال من متعض ومستمع .

{ عن مجموعة واتساب

بـنـظـرة مـسـتـقـبـيـلـة ونـظـريـات مـهـنـيـة
حـكـيـمـة ومـنـها الـتـوجه نـحـو االكـتـفاء
الـذاتي والتصـدير للصـناعات الـغذائية
الــتــحــويــلــيــة . االطــار الــنــظــري الـذي
اطـلـقته احلـكومـة مشـروع قانـون الدعم
الــــطــــارى واالمن الــــغــــذائي بــــنــــظـــرة
سـتراتيـجية مع مـراعاة معـطيات مـهمة
مـنهـا خطر الـفقـر الذي ثبت رسـميا 32
ية اما اجلهات ئة لدى اجلهات األ بـا
ـــئـــة الـــرقم االعـالمـــيـــة فـــكـــان 40 بــــا
ــتـــداول.طــبــعــا هــذه اخلــطــوة يــجب ا
يــرافــقــهــا الـســيــطــرة او ضــبط ايــقـاع
االسـواق احملـليـة والتـبادالت الـتجـارية
وأهــمــهــا مـــا يــرتــبط بــاالمن الــغــذائي
لـــلـــمـــواطن وخـــصـــوصـــا مـع ارتـــفــاع
االســـعــار بــشــكـل جــنــوني لـــلــمــثــال ال
احلـصــر سـعـر عـبـوة الـزيت كـانت عـنـد
االلـف دينار  وكانت مـادة الدهن مقاربة

لنفس السعر تقريبا
وصـل ســـعــــر عــــبـــوة الــــزيت االن  الى

3000 آالف دينار  
لننظر مليا بالرقم 

لم يأتي االرتفاع فجاءة 
الن الصعود كان تصاعديا ملحوظا.

هنا تظهر عدة اسئلة واهمها
لـو كان هناك معمل وطني باكتفاء ذاتي

واطن البسيط .  التجار وخسر ا
لنستخلص الدروس 

ـعيـار التـجاري والـصنـاعي والزراعي ا
يـستند على مباد عـامة مهمة وحيويه
مـنها انه معيار ربحي  فكل مشروع او
عــمل ضــمن الــقــطــاعـات اعـاله اسـاسه
ربـحي وليس خيري طبعا اال اذا دخلت
احلـكـومـة او الـدولـة بـسـيـاسـتـهـا لـدعم
وتـشجيع قطاعات معـينة وفق معطيات
تـرتـبط بـرؤيـتـهـا والـوضع االجـتـمـاعي

الي للفرد وكذلك ا
ــواد الــغــذائـيــة والــصــنــاعـيــة بل كل ا

فردات االساسية للعائلة . ا
ـاليـة االقـتصـادية لـكل بـلد هي الـرؤى ا

جزء مهم  لبناء البلد
لــيــكــون الــهــدف والــغــايــة االنــتــعــاش
ـــالي او ردء وردم كل االقـــتــــصـــادي وا
عــجــز حــدث او مـتــوقع حــدوثه طــبــعـا

عيار االهم  ا
ساس بالشرائح الهشة ومراعاة  عدم ا
حــــالــــة الـــشــــرائح  الــــوســــطى واالهم
اخلــــطـــوط احلـــمــــراء تـــوقف عــــجـــلـــة
جمله خالصته ال وهذا  االقتصاد وا

عاشية . واطن ا   تيسير احوال ا
عاجلة األمر  انطلقت احلكومة 

وفـق رؤى آنـيـة ولـكن نـتـمـنى ان تـكـون

مسجلة عند اغلب العوائل برمضان.
مـنظـر مختـلف تمـاما باجلـهة االخرى
يـتــقـدم الـركب جتـار الـسـوق الـسـوداء
ن ـي الـضـمـيـر  ومـن مـعـهم من عـد

لهم سلطة القرار .
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الــطـقـوس الــرمـضـانــيـة لـلــتـجـار ومن
ــواطـنـ مــعـهم تـخــتـلف تــمـامـا عن ا

البسطاء الشرفاء االصالء .
لــعـــدة ســنــوات اعــتــادو عــلى ايــجــاد
مـبـررات واقـعـيـة او وهمـيـة لـهـا وقـفة
اخــرى  لـــتــنــتــهي بـــالــتــلــذذ بــاهــات

البسطاء من خالل رفع األسعار .
رمضان جديد وجولة جديدة ربح فيها

الــطـقـوس الـعــبـاديـة جـزء يــرتـبط بـكل
االديـــان  اخلــيــر واخلـــيــرات جــزء من
الــطـــقــوس فــتــجـــد اجلــمــيع يـــنــتــظــر

ناسبات للسعي للخير  واخليرات. ا
رمـــضــان من االشـــهــر ذات الــقـــدســيــة

والروحانية ومشروع للخير كبير .
سـجل الـذكريـات اجلـميـلـة يرتـبط بـهذا
الـشـهر فـكان جـيران الـعمـر من اخوتـنا
ـسيحيـ لهم عن بُعد طـيب التحيات ا
واعـطرهـا  فكـنا نـنتـظر وجـبة اإلفـطار
مــنــهم إلى درجــة انه بــعــد عــدة اعـوام
اصبح جزء من الطقوس الرمضانية .
ـنـاسـبة هـذا االمـر اليـرتـبط بدين او بـا
طـائــفـة فـتـبـادل اطـبـاق الـطـعـام مـاركـة

مــحـلي كــمـا رددنــا بـخـطــة حـكــيـمـة ال
نـعاش االقتصـاد العراقي ولو انـطلقنا
لـلـتـصـويـر لـكانـت فرحـتـنـا اكـبـر النـنا
الـية للخزيـنة العامة وارد ا سـنعظم ا
وبــالــعــمـلــة الــصــعـبــة  لالسـف نـحن

مستهلكون فقط .
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اذن بـــبــســاطــة األمـــر لــيس بــاالمــوال
ــعـاجلــات آنـيـة بـل بـرؤيـة وانــفـاقــهـا 
ــســتــقــبل مــســتــثــمـريـن ارض ومـاء ا
والــقـدرات الــبـشــريـة االبــداعـيـة  واال
سـنردد من جديد ربح التجار وخسرت
واطن .لنركز الضوء على احلـكومة وا
جــزء مــهم يــجب الــنـظــر الــيه مــلــيـا 
تــوقــيت االرتـفــاع االخــيـر لــلــمـواد مع
ـبــارك الـذي اقــتـراب شــهــر رمـضــان ا
يــــســــعـى االنـــســــان مـن خاللـه زيـــادة
احلــــســـنــــات واخلـــيــــر واإلحـــســـان 
لـنـوضح األمـر بـخالصـة بـسـيـطـة عدم
وجـود سيطـرة او ضبط ايقـاع السوق
احملـلـي  واألسـعـار لـلـمـواد االسـاسـيـة
ـواطن ـتـضـرر األكـبـر ا حتـديــدا فـان ا
ـواطن ــواطـنـة  فـعــنـدمـا يــشـعـر ا وا
ــنــظــور الـشــرائح حتت وعــلى االقل 
خـط الــفـــقـــر والـــشـــرائح الـــهــشـــة من
ـــوظـــفـــ الـــطـــبـــقــــات الـــدنـــيـــا من ا

عـجــيب قـدره الـقـادر الـعــظـيم سـبـحـانه
وتــعـالى ذلك خـالل أيـام الــشـهـر نــفـسه
بـحيـث يزداد طـول النـهار يـوميـا دقيـقة
واحـدة أو أكثر وإذا به في نهاية الشهر
قــد جتــاوز الـنــصف ســاعـة  وشــهــرنـا
الــكـــر كــمــا يــزورنــا االن في األجــواء
ـعـتـدلـة و قـد يـأتـيـنـا في اقـصـر االيام ا
وابـردها قد صمنـاه في اشد أيام السنة
ـا جـعـلــنـا في اخـتـبـار طــوال وحـرارة 
ــانــنـا ــدى قــوة إ وامــتــحــان عــسـيــر 
والــتـزامــنــا بـفــرائض ديــنـنــا احلــنـيف
فــكـثــيــرا مـا ســمــعـنــا خالل تــلك األيـام
ــتــخـــوفــ من صـــيــامه الـــعــديــد مـن ا
ــتــرفـ ُـتــخــمـ وا وخــصــوصـا مـن ا
والــذين قـد التـخـل بـطـونـهـم من الـشـبع
والتـهدأ افواههم من قضم أشهى انواع
ـأكـوالت وهـذا مـا دعـانـا إلى أن نـضع ا
ــقــالـنــا هـذا وبــصـيــغـة هــذا الـعــنـوان 

التساؤل أعاله.
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حـيث أن اجلـيـاع اليـهمـهم طـول الـنـهار
وقُــــصـــره  أو شــــدة حـــرارته وقــــســـوة
بـــرودته الن اجلـــوع رفـــيـــقـــهـم طـــيـــلــة
تقلبة. واسم وبكل ظروفها اجلوية ا ا
ومن الـطبيعي أن ال يشمل ذلك التساؤل
اجلـياع من النـاس ألنهم ليسـوا بحاجة

إذا لم يـصل إليها بينما ال يتخلص من
عـقــابـهـا من وصل إلـيـهـا أو جتـاوزهـا
وجـعل لفريضتي الـصيام واحلج ميزة
تـختلف عن سـابقاتـهما حـيث جعـلهما
يـدوران على كل أيـام السـنة الـشمـسية
وفـصولها (الصيف واخلريف والشتاء
والــربــيـع) ومــا يــهــمـــنــا هــنــا صــيــام
رمـضــان  فـهـذا الـشـهــر الـكـر وعـبـر
ر عـلى كل أيام أكـثر من ثالثـ سنـة 
وشـهور وفصول السنـة الشمسية فمن
يــبـدأ صــيـامـه في الـشــتـاء ويــتـواصل
صـيــامه بـاسـتـمـرار وأطـال الـله عـمـره
فـسيمر في كل أيام تـلك السنة وبتدرج

هـاهـو شـهـر رمـضـان الـكـر قـد طرق 
أبـوابــنـا من جـديـد بـكـل مـا يـحـمـله من
ان وطاعة لله سبحانه ومحبة كـرم وإ
ــؤمــنـ بــالـله ومــودة وجتــانس بـ ا
وكل مـا فرضه علـيهم من متطـلبات هذا
ــان من فـرائض الـصـالة والـصـيـام اإل
ن اسـتـطـاع والـزكــاة واحلج والـعـمـرة 
إلــيـهـمــا سـبـيـال  وسـبـحــان الـله الـذي
جــعل لــكل عــبــادة  أو فــريــضــة صــفـة
فروضة وأهـمية تتميز بها  فالصالة ا
ال تــنــقــطع عــلى مــدار الــســنــة وفي كل
أيـامــهـا وجـعل لـلـزكـاة حـدودا وأوقـات
ونـسبـا ثابتـة ال يحـاسب عليـها تـاركها

ؤمن علي بن أبي طالب سـيدنا أمير ا
عـليه السالم أن يكون رجـال فيقتله ح
قـال رضي الله عـنه (لـو كان الفـقر رجال

لقتلته) .
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ورغم أهـمـيـة الصـيـام ودوره في إشراك
عاناة الـفـــــقراء ولكي يشعر األغـنياء 
ــتــرفــ بــقــســوة مــا يــعــانــيه هــؤالء ا
احملـــرومــون  نــقـــــــــــتــرح عــلـــيــهم أن
يـحــاولـوا جتـربـة ذلك اجلـــــــوع لـفـتـرة
أطــول من فــتــرة الـصــيــام الــتي قـــــــــد
تـبـلغ فـي ذروتهـا سـتـة عـشـر سـاعـة من
الـيوم الـرمضاني الـواحد وذلك في أحر
أيــام الـصــيف فـيــصـومــوا يـومــا كـامال
ويـتــنـاولـوا وجـبـة بــسـيـطـة واحـدة في
الــيـوم ولـفـتـرة مــحــــــــدودة كـأن تـكـون
أسـبــوعـا واحـدا وبـهـذا قـد يـتـسـلل إلى
نـفـوسـهــــــــم ذلك الـشـــــــــعـور الـرهيب
الـذي يعانيـــــــه اجلياع في مـجتمعاتنا
احملــلــيـــة والــعــربــيــة واإلسالمــيـــــــــــة
وحـــتى في مـــعـــظم بـــلـــدان الــعـــالم وال
ـتـــقـدمـة من ذلك نــسـتـثــني  الـبـلــدان ا
ألنــهـا ال تـخــلـو من مــحـتـاجــ وفـقـراء
ولـكن مــا يـهـمـنـا كـمـســــــــلـمـ هـو مـا
ـســــــــــلـمـون ألنـهم يـعــانـيه فـقــرائـنـا ا

وصية الله لنا . 

الـتـلـفـاز وهل تـعـتـصـرهم الـلـوعة وهم
يـرون األطـفـال يبـحـثـون عن رزقــــــــهم
ورزق ذويــــهـم بــــ الــــقـــــمــــامــــة وفي
الشوارع وأماكن العمل الثقيلة كالبناء
وحــــمـل األثــــــــــــقــــال وغـــــيــــرهــــا من
األشـغــــــــال التي ال يطـيقـــــــــها حتى
ـدن وعـــــــــزق الـبـسـاتـ الـكـبـار في ا
وتـــهــــيـــئـــة مــــزارع اخلـــضــــــــــراوات
وحـــقــول الـــدواجن واحلـــيـــوانــات في
الـقـرى واألريـاف وبأجـور ال تكـاد تسد
ـا رمــقـهم فـكــيف بـهم ومن خــلـفـهم ر
أعـدادا كبـــــــيرة من أفـراد عوائلـــهم ?
بـالتأكـيد هم ال يشـعرون بكل ذلك حتى
ــتـلــكـون كل األحــاسـيس وان كــانـوا 
اإلنـسانية والطـيبة واخللق الرفيع الن
األلم ال يـؤذي إال  من يعانيه وال يشعر
به غـيـر صاحـبه مـصداقـا لـلحـكـمــــــــة
الــــتي تــــقــــول ( مـــا يــــحس بــــاأللم إال
صــاحـبه) وهي حـقــيـقـة ثــابـتـة الن من
لـيس به الم ال يـشعر بـه مثل مـا يعاني
ـا لـهـذا شـرع الـله من به ذلك األلم  ,ر
ســبـحــانه وتــعــالى فـريــضــة الـصــيـام
ؤمـن على اإلحساس إلجـبار الناس ا
بـهذا األلم وليتساوى الغني مع الفقير
ـتخم مع اجلـائع في هـذا اإلحساس وا
الــقــاهــر ذلك اإلحــسـاس الــذي تــمــنـاه

إلـى جتــــربـــــة اجلـــــوع الـــــذي الزمـــــهم
ويـالزمـهم في مـا مـضى ومـاهـو آت من
حـيـاتـهم وهم يـعـلـمـون جـيـدا مـعـانـاته
ويـتـحسـسون آثـاره ويعـيـشون لـوعاته
وهم يــتـضـورون جـوعـا وأمـام أعـيـنـهم
أطــــفـــــالـــــهم وعـــــوائــــلـــــهم يـــــذوبــــون
ويـتـضـاءلـون شـيئـا فـشـيـئـا من اجلوع

واعتصاراته.
ن لم ـعـنـيــون بـالـسـؤال أعاله  لــكن ا
تفتهم وجبة طعام واحدة طيلة حياتهم
بل وأحـيانـا يتـناولـون مابـ الوجـبات
االعــتــيــاديــة وجـبــات إضــافــيــة أخـرى
يـسمـونـها في مـجتـمعـاتنـا وخصـوصا
الـريفـيـة منـها بـاالضحـوية وهي مـاب
اإلفـطار الـصبـاحي والغـداء والعـصرية
مـابـ الـغـداء والـعـشـاء واألخـرى التي
يكون تناولها ما بعد العشاء إلى نهاية
الـسهـرة تسمى بـالتمـسايـة والتمـتوعة
الـــتي تـــشـــمل احلـــلــويـــات والـــكــرزات
لـلـتسـليـة  بـها وهم يـشاهـدون الـتلـفاز
خالل الـسهـرة ناهـيك عن تلك الـوجبات
الـسـريـعـة في أمـاكن الـعـمـل والـطـرقات
ثل وجـلسات األصدقاء اخلاصة  ,فهل 
ا يـعـانـيه اجلـياع هـؤالء أن يـشـعـروا 
ون عند مـشاهدتهم في بالدنا وهل يـتأ
والــبـــلــدان األخــرى من عـــلى شــاشــات
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قـبل ذلك الكرد ال شكـوك في وطنيتهم و
بـــحــسب مـــقــايــيـس الــوطــنـــيــة في كل
مــرحــلـة والــكـرد لــيــسـوا غــربـاء ال عن
الـوطن و ال عن الوطنـية نعم قد اريد و
يـراد لهم ان يتغـربوا ويجري تـخوينهم
و ادانتهم لكنهم لم يعودوا يتحسسوا
تـــــكــــرار هــــذه احملــــاوالت و ال عــــادوا
يـتـوقـفـون كـثـيـرا عن الـنـمـو الـفـكـري و
ـا بسلطة او نفوذ الـتنمية جملرد ان حا
تـفـرغ لـيـصـعـد عـلى اكـتـافـهم بـدعـايات

وتشويه غايته ربحه هو.
‚«dF « WB

ـنـاصب االزمــة احلـالـيـة الـتـي تـخص ا
واســمـاء و انــتـمــاءات شـاغــلـيــهـا و ان
طــالت و ان تــعــقـدت فـال خـتــام لــهـا اال
ـن يحتاج ان بـاحلوار حوار سـيكشف 
يـكتـشف من هم حصـة العراق و من هم
الـذي يـحـصـصـون الـعـراق و من يدري
فــلـعل الـله يــكـتب لـهم سالمــة الـتـحـول

ليكون مثلنا حصة للعراق.
اقــول ذلك و انـا اتــذكـر و اذَكّــر بـتـاريخ
شـعبنا و احلزب و القـوى الكردستانية
و الـعراقية الـتي نعلم عنهـا و تعلم عنا
العراقة و الوطنية و التسامح واحلوار
و الــنــضـال و عــدم الــغــرور وبـراءة من

التورط في عار خيانة الوطن.
خــتــامـا اقــول رمــضـان كــر و مــدعـاة

لصيام مقبول.
كتب السياسي/ للحزب { سكرتير ا

قراطي الكردستاني. الد

ـعرفـتي بـحجم الـدعـاية انـبه له دومـا 
ا لـهشاشة ثـقة بالـسياسة ضـدنا و ر
يـعـيـشـهـا اغـلب الـنـاس جـراء تـقـصـير
ـنهجـا منذ غـير مـبرر بل يكـاد يكون 
نــيــسـان 2003والـى الـيــوم ولــكــثـرة
ضـغـطه الـثـقـيل عـلى الـنـاس فـقـد عمم
ـسـؤولــيـة عن الــنـاس اغــلب الـنــاس ا
الـــقــصـــور في االداء عــلى اجلـــمــيع و
نـحن ضمـن اجلميـع. مصـادر التثـقيف
ضــدنــا كــثــيــرة ولــعـلـه لـيـس سـرا ان
الـتـثـقـيف ضـدنـا جـعـل خـصـومـا كـثرا
يــربــحــون مــنـاصـب الربع ســنـوات او
اكـثر تفرغوا فـيها لكيل االتـهامات لنا
سـؤولـية بـاخلـصـوص و لتـحـميـلـنـا ا
الـتضـامنيـة مع اخرين اشـتركنـا معهم
بـــــحـــــكـم الـــــواقع فـي الـــــســـــلـــــطــــات
احلـــاكـــمــة.حـــتى قـــبل اجـــازة عـــمــله
ـقـراطي الـكـردسـتـاني و فـاحلـزب الـد

مـجانب للصـواب من يتصـور او يعتقد
انــنـا اي الـكُـرد ســنـفـرح بـنــيل مـنـصب
رئـيس اجلـمـهـوريـة و ال نـشـعـر بـضيق
ـسؤولية ان كان االداء التشريعي وال 
ـسـتـوى و الــعـمل الـتــنـفـيــذي لـيـســا 
الواقع وضمن مقياس فائدة اكثر نقطة
نــائــيـــة في الــعــراق و لــرفع مــســتــوى
ـــكـــونـــيــ ـــواطـن ال لــشـيء اال ألن  ا
عـــراقـــيــ حـــصــة اجملـــلس الـــنـــيــابي
واحلـــكــومـــة رئــاســـتــ هـــذا تــصــور
واعــتـــقــاد خــاطــئــان.ال رئــيس احلــزب
الـسـيد مـسـعود الـبـارزاني و ال القـيادة
نـطق السـليم يـقبل الـتي يـرأسهـا وال ا
لـنـا وال نـحن نـقـبل ألنفـسـنـا ان يـفرض
عـلـينـا آخـرون تـعمـدا ام لـقلـة خـبرة ان
نــكـون جــزءا من مـعــادلـة مـدخـالتـهـا و
مــخـرجـاتـهـا تـزيــد نـزف الـعـراقـيـ ال
نــقـبـل بـهــذا و لم نـقــبل به و هــذا امـر
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ــشــكــلــة الــتي بــ أيــديــنـا ثـالثــيـة فــا
األركان:-

- الـركن األول تـمـثله الـبـلدان احملـتـكرة
لتصدير القمح .

- والـــركن الــثـــاني تــمـــثــله الـــشــركــات
احملتكرة الستيراد القمح.

- والـــركن الــثـــالث تــمـــثــله الـــشــركــات
ـعــــــدلـة ــنــتــــــــجــة لـبــذور الــقـمـح ا ا

وراثياً. 
والـــســـؤال األخــيـــر الـــذي يـــنــبـــغي ان
نــطـرحه عـلى وزارة الـزراعــة الـعـراقـيـة
يـحوم حول تـكرار تعـرض مزارع القمح
لـلـحـرائق قـبـيل مـوسم احلـصـاد في كل

عام ?. 
ـة مـسـجـلـة ضـد فـقــد ظـلت هـذه اجلـر
مـجهـول على الـرغم من تكـرارها في كل

واسم ?.  ا
{ عن مجموعة واتساب

لـدعم اجلهات التي احـتكرت استيراده
من اخلارج. .
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ثم دخــلت عــلــيــنــا سـيــاســة الــتــعـديل
الـــوراثي الـــتي انـــفــردت بـــهـــا بــعض
الـــشــركـــات األمـــريــكـــيــة واألوروبـــيــة
احملـــتــكـــرة لــزراعـــة بــذور الـــقــمح في
الـعالم أجمع آخذين بـع االعتبار ان
الـــــتــــعـــــديل الـــــوراثي ال يـــــهــــدف في
مـــضـــمــونـه إلى حتـــســـ الــنـــوعـــيــة
واإلنـتاج مثلـما تسوق لـذلك احلكومة
األمـريكية ومنظمـة الفاو في دعاياتها
بـل إلى عـــقـــمـــنـــة هـــذه احلـــبــوب أي
ـزارع الذي جـعلـها عـقيـمة بـحيث ان ا
يــسـتــوردهـا ال يــسـتـطــيع أن يـحــتـفظ
بـكــمـيـات مـنـهـا بــعـد احلـصـاد كـبـذور
لـلـزراعـة للـمـوسم الـقادم ألن الـتـعديل
الوراثي جعلها عقيمة وغير منتجة. .

تـعـقــيـبـا عـلى روايـة الـدكـتـور عـبـدالـله
ـتـداولــة عـلى الـيـوتـيـوب الــنـفـيـسي ا
والــتي ذكـر فــيـهــا: (أن وزيـر خــارجـيـة
تحدة هنـري كيسنجر ركب الـواليات ا
اضي طـائـرته في سبـعيـنيـات القـرن ا
ـقـابـلة وتـوجه بـهـا صـوب الـسعـوديـة 
ـــلك فـــيـــصـل وطـــلب مـــنه تـــعـــطـــيل ا
ـــمــلــكــة مـــشــاريع زراعــة الـــقــمح في ا
ــنـتـج األمـريــكي واألوروبي حلــمــايــة ا

واالسترالي).
: (ان كيسنجر لم ويـذكر النفيسي أيضاً
ـلك عن قـراره وغـادر يــنـجح في ثـني ا
ــمـلــكــة غـاضــبـا وانـه عـقــد مـؤتــمـرا ا
صـحـافـيـا في مطـار الـريـاض أعـلن فيه
عن فـشـل مـسـعـاه مـهـدداً ومـتـوعداً أن

السعودية ستضطر لشرب نفطها). .
الى هـنـا انـتـهت روايـة الـنـفـيسـي التي
تـرفض قنـاة العربـية تـصديقـها والتي
اعـــتــرضت عـــلــيــهـــا بــعض الـــصــحف
الـــســـعـــوديـــة لـــكـن الـــســـــــؤال الــذي
يـــفــتـــرض ان نــطـــرحه عـــلى الــبـــلــدان
الـعربية هو: ما السر وراء عزوفها عن

زراعة القمح ?
ــاذا تـصــر عـلى اســتـيـراده مـن سـلـة و
يـة ?وما سـر تهـافتـها الـبورصـات العـا
نــحــو االسـتــيــراد من بــلــدان أجـنــبــيـة
بــعـيــنـهـا ?.والــغـريب بــاألمـر ان بـعض
احلـكــومـات الـعـربـيـة أفـتـلـعت األزمـات
ــرتـبـطـة بـزراعــة الـقـمح من أجل دعم ا
الــبـلــدان الـتي احـتــكـرت تــصـديـره أو
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بـعـد  قــرار احملـكـمـة االحتــاديـة اخلـاص بـانـتــخـاب رئـيس اجلـمـهــوريـة والـذي اشـتـرط
ـنـتـخب عـلى ثـلـثي أصـوات أعـضـاء مـجـلس الـنـواب تـعـقـدت عـمـلـية حصـول الـرئـيس ا
انـتخـاب رئيس اجلمـهوريـة بل ووصلت الى طـريق مسـدود في ظل اخلالفات بـ الكتل
ــقــراطي ــمــثــلــة في مــجــلس الــنــواب وإصــرار احلــزبــ الــكــرديــ الــد واألحــزاب ا
نصب الرئيس وإصرار كتلة إنقاذ وطن الكردستاني واالحتاد الوطني على مرشحيهم 
على تشـكيل حـكومة األغـلبيـة الوطنـية  في حـ تطالب قـوى اإلطار الـتنسـيقي بحـكومة
تـوافق ¨ وفي ظل هـذه اخلالفـات فـقـد أعـلن مـجـلس الـنـواب عن مـوعـد جـلـسـة انـتـخاب
اضي  وبعد حتديد موعد اجللسة أعلنت رئيس اجلمهورية وهو يوم السبت 26 آذار ا
ـعـطل عن عدم حـضورهـا اجللـسة قـوى اإلطار الـتنـسيـقي التي سـمت كـتلـتهـا بالـثلث ا
وعد احملدد لـلجلسة لم حتضر قوى اإلطار التـنسيقي ومعها كتلة االحتاد وفعال وفي ا
ـسـتـقـلـ اجلـلـسـة وبـلغ عـدد الـوطـني الـكـردسـتـاني وأعـضـاء من حـزب عـزم وبـعض ا
احلـضـور (202) نـائب وهــذا الـعــدد اقل من ثـلــثي أعـضــاء مـجــلس الـنــواب و تـعـطل
ـطـلوب واعـتـبر اإلطـار الـتنـسـيقي انـتـخاب رئـيس اجلـمهـوريـة لعـدم اكـتمـال الـنـصاب ا
تعطيـل اجللسة انتصارا له ثم حدد مجلس النواب يوم األربعاء 30 آذار موعداً جديداً
ـعطل طـلـوب بسـبب الـثلث ا النتـخـاب رئيس اجلـمـهوريـة وأيضـاً لم يـتحـقق الـنصـاب ا
سـتقـل وكتـلة التـغيـير الكـردية وأعـضاء من عزم الـذين وضعوا وأعضـاء آخرين من ا
شروطـاً مسبـقة حلضـورهم اجللسـة ولم يتم انـتخاب رئـيس اجلمهـورية للـمرة الثـانية ¨
ـعقدة واخلالفـات ب الـكتل واألحـزاب ب من يدعـو لتـشكيل وفي ظل هـذه األوضاع ا
حـكومة أغلـبية وطنـية وهم كتلـة إنقاذ وطن وبـ من يريدها حـكومة توافق ومـحاصصة
وهم اإلطار التـنسيقي وحلفـائه  تتجه األنظار الى يوم  6 نيـسان وهو آخر موعد للمدة
الـدسـتـوريـة النـتـخـاب رئـيس اجلـمـهـوريـة ومع كل الـذي حـدث فـان الـسـيـد الصـدر ظل
مـصراً عـلى موقـفه بتـشكيل حـكومـة أغلـبيـة وطنيه  وغـرد في حسـابه بعـد فشل جـلسة
األربـعـاء مـخـاطـبــا اإلطـار وغـالـقـاً كل أبـواب احلـوار مـعــهم قـائالً (لن أتـوافق مـعـكم ال
للتوافق بكـل أشكاله فما تسمونه باالنسـداد السياسي أهون من التوافق معكم وأفضل
من اقـتسام الكـعكة معـكم فال خير في حـكومة توافق مـحاصصاتـية وكيف ستـتوافقون
ـكـونـات وكل الـشـركـاء الـذين حتـاولـون كـسـبـهم مع الـكـتل وانـتم تـتـطـاولـون ضـد كل ا
أسـاتكم السابـقة وذلك وعد غـير مكذوب لـفسطاطـكم أيها الـشعب العراقي لن أعـيدكم 
فالـوطن لن يـخـضع للـتـبعـيـة واالحـتالل والتـطـبيع واحملـاصـصة والـشـعب لن يـركع لهم
إطالقاً والـسالم ) وهـذا تـأكيـد عـلى موقف الـسـيد الـصـدر من تشـكـيل حكـومـة أغلـبـية
غا على وطنية وعدم ذهـابه للتوافق وتشكيل حكومة محاصصة وتقاسم للمناصب وا
ظلـوم الذي اكتوى بنيران حـكومات احملاصصة التي حساب معانـاة الشعب العراقي ا
لم يـحصل مـنهـا إال على الـفقـر واجلوع  والـظلم واحلـرمان والـبطـالة والـقتل والـتهـجير
يـلـيشـيات ¨ ان وسـوء اخلدمـات والـتضـيـيق علـى احلريـات واالنفـالت األمني وسـطـوة ا
ـعطل الذي يعطل تـشكيل احلكومـة ولم يحضر جلـسة انتحاب اإلطـار التنسيـقي بثلثه ا
ـارس الضـغط علـى السـيد الـصـدر للـتنـازل عن مـشروعه في ـا  رئـيس اجلمـهـورية إ
شاركة تشكيل حكـومة األغلبية الوطنية والذهاب الى تـشكيل حكومة توافق تضمن له ا
قيتة ناصب األخـرى للدولة وفق احملاصـصة  ا قبلة وتـقاسم كل ا بقوة في احلكومـة ا
الـتي يـرفضـهـا الشـعب ويـرفـضهـا الـسيـد الـصدر وحـلـفائه ¨ ولم تـمض إال 24 سـاعة
حتى طلع عليـنا السيد الصدر بتغـريده  أخرى فاجأت اجلميع مانـحاً اإلطار التنسيقي
شـهر وبـضعـة أيام لـتشـكيل احلـكومـة اقتـطف منـها (ولـكي ال يبـقى العـراق بال حكـومة
عطل فتتردى األوضاع األمـنية واالقتصاديـة واخلدمية وغيرها هـا أنا ذا أعطي الثلث ا
فـرصة الـتفـاوض مع جمـيع الكـتل بال استـثنـاء لتـشكـيل حكـومة أغـلبـية وطنـية من دون
ـبارك والى الـتـاسع من شهـر شوال الـكـتلـة الصـدريـة من أول يوم في شـهـر رمضـان ا
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وهـذه فرصـة لقـوى اإلطار ومن يـتحـالف معـهم  لتـشكـيل حكـومة تـوافق التـي يريـدونها
فـهل يـستـطـيـعون ? وكـيف سـيتـمـكنـون من حتـقـيقي الـثـلثـ أول األمـر النتـخـاب رئيس
اجلـمـهـوريـة ومن ثم تـشـكـيل احلـكومـة ?  لـقـد مل الـشـعب الـعـراقي حـكـومـات الـتوافق
ـاسي والكـوارث والـفسـاد والـسـرقات الـكـبرى واحملـاصـصة الـتي لم جتـلب له سـوى ا
صـاحله ومصـالح الـوطن وعارض ويـعارض بـشدة تـشكـيل حكـومة ألمواله والـتفـريط 
محـاصـصـة جـديدة ¨ حـكـومـة تـقـاسم منـاصب ومـغـا تـعـيـد الـعـراق الى سوء اإلدارة
والـفـساد والـسرقـات الكـبرى ألمـوال وثـروات الوطن وتـنتـهك حـقوق الـشعب الـعراقي ¨
حـكومـة ال تـؤمن العـيش اآلمن الـكر ألبـنـاء الشـعب في وطـنهم حـكـومة تـفـرط بسـيادة
الوطن وتـقدم مـصالح دول أجنـبيـة على مـصالح الـشعب والوطن حـكومـة تبـقي الشعب
الـعـراقي يـعـاني الـفـقـر واجلـوع واألمـراض والـبـطـالـة وشـظف الـعـيش وسـوء اخلـدمات
ـيـلـيـشـيات ¨ فـهـل يتـمـكن الـثـلث ـنـفـلت وجـرائم ا وتـفـشي اخملـدرات وسـطوة الـسالح ا
عـطل من تـشكـيل حكـومـته التـوافـقيـة بدون الـكـتلـة الصـدريـة ومن يبـقى مـعهـا والذين ا
سيـذهبون لـلمعـارضة ? وإذا لم يـتمكـنوا من تـشكيل احلـكومـة ما هي احللـول ?وما هو
موقف احملكـمة االحتادية من كل الـذي يحدث والذي كـان سببه قـرارها الذي نص على
نـصـاب الـثـلـثــ من أعـضـاء مـجـلس الـنـواب جلـلـسـة النـتـخـاب رئـيس اجلـمـهـوريـة ذي
ـنصب الـتـشريـفي في حـ ان انتـخـاب رئيس أعـلى سـلطـة تـشريـعيـة في الـبالد وهو ا
ـاذا ال يـتـخـذ مـجـلس الـنـواب رئـيس مـجـلس الـنـواب يــحـتـاج الى أغـلـبـيـة بـسـيـطـة ?  و
إجـراءات رادعة بحق من لم يـحضر جـلسات مـجلس النـواب أكثر من مـرة معطالً أمور

البالد والعباد ¨ أسئلة بحاجة الى أجوبة لكن من يجيب عليها .
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الـتي يـلـتـفـون حـولـهـا ويـتـمـسـكـون بـها
ويـدافــعـون عـنـهـا ويــرمـون الى حتـقـيق
مـبـادئـهم وأهـدافـهم عن طـريق الـوصول
إلى الــســـلــطــة واالشــتـــراك فــيــهــا) مع
االلــتـــفــات إلـى ان بــعض مـن يــدعي انه
مــســـتــقل هـــو في األصل مـــرشح ضــمن
قـائـمـة حـزبيـة هـو اطـلق عـلـيـهـا مـسمى
االسـتـقالل واال هي قائـمـة جمـاعـية لـها
أهـداف مشـتركـة ويـذوب وينـصهـر فيـها

استقالل من ينتمي اليها.
ـعيـار هو عـدم االنتـماء ب. أمـا اذا كان ا
الى أي قــوة أخـرى من الـقــوى احلـزبـيـة
في مـجـلس النـواب فان ذلك ال يـعني انه
ـا هـو تـكـتل حـزبي مـجـاور مـسـتـقل وإ
لــبـقـيــة األحـزاب إال انـه اقل مـنــهـا عـدداً
ــمـــكن ان يــأتـــلف مــعــهـــا الحــقــاً ومن ا
بـوصـفه كـتـلـة نـيـابـيـة ولـيس بـوصـفـهم
نـواب مــسـتــقـلــون ومـجـرد ائــتالفـهم او
انـدمـاجـهم ســيـفـقـدهم صـفـة االسـتـقالل
النـهم سـيتـبعـون رأي التـكـتل الذي ظـهر
من االنـــــدمــــاج او االئــــتـالف ومن ثم ال

يوجد استقالل.
نح عيارين أعاله ال  لـذلك فان أي من ا
الـنواب احلال في مجلس النواب صفة
ـا هم نواب يـنـتـمون إلى االسـتـقالل وإ
كـتل لها الـتفرد عن بـقية الـكتل من حيث
عنى نفتقد الـعدد والتأثير فقط وبهذا ا
ستقل. وال يجب ان تصدع إلى الـنائب ا
ــواطــنــ بــهــذه الــعــبــارة وال رؤوس ا
نـرغب فـي ان يـكـون الـنـائـب مـسـتـقل بل
يـجب ان يــتـحـزب ويـنـتــمي إلى قـضـايـا
الــشـعب وهــمـوم الــنــاس فال نـفع له ان
جتـرد عــنـهـا واال عــد غـائـبـاً عـن مـشـهـد
الـتـفاعل االجـتـمـاعي ويصـبح في غـربة

عن محيطه. 
{ قاضٍ متقاعد

انـتخـابات مـجلس الـنواب رقم 9 لـسنة
ـنفرد ولم رشح ا 2020 قـد أشار الى ا
ستقل وعلى وفق ما ورد في يـسميه با
نفردة ادة (1) عـندما عرفت القـائمة ا ا
بـانــهـا (هي الــقـائـمــة الـتي يــحق لـفـرد
واحـد أن يرشح فـيهـا لالنتـخابـات على
ـفوضـيـة) فاذا أن يـكـون مسـجال لـدى ا
ـــعـــيــار فـــان عــنـــصــر طـــبـــقــنـــا هــذا ا
االسـتقالل ينتهي اذا انضم هذا النائب
إلى أي تــكـتل نـيـابـي ومـا مـوجـود في
مــجـلـس الـنــواب احلــالي وجـود كــتــلـة
ــسـتــقـلــ ووجـود هـذه نـيــابـيــة من ا
نـتمي اليها سيفقد الـكتلة فان النائب ا
صــــفـــــة االســـــتـــــقالل ألنـه اصـــــبح مع
اجملـمـوعــة وقـراره يـكـون ضـمن سـيـاق
اجملـموع ويكون وصفهم الدقيق بانهم
ــســمـى (كــتــلـة حتت تــنــظــيم حــزبي 
ـستـقلـون) او أي تسـميـة أخرى وهذا ا
هـو بعـيـنه تعـريف األحزاب الـذي أشار
الــيه فــقــيـه الــقــانــون الــدكــتــور رمــزي
ـوسـوم (الـنـظـريـة الـشـاعـر فـي كـتـابه ا
الـعامة للـقانون الدسـتوري) حيث عرف
احلـزب (بانه هو عـبارة عن جمـاعة لهم
نـظـامـهم اخلـاص وأهـدافـهم ومـبـادئهم

يــدور في هـذه األيـام مــصـطــلح الـنـواب
ستقل وبعضهم ـستقلون أو النائب ا ا
اعـتبروا انـفسـهم كتلـة نيـابية مـستـقلة
فـهل هؤالء مستقلون فعالً لذلك البد وان
عتمد عيار ا نـعرف ماهية االستقالل وا

وسأعرض له على وفق االتي:
1- ان مــصــطـلح (مــســتــقل) في الــلــغـة
ــفـعــول من الــفـعل الــعـربــيـة هــو اسم ا
(إِسـتقلَّ) ومـعـناه في قـواميس ومـعاجم
الـلغة (القائم بنـفسه) أي الذي ال يحتاج
إلى غــيـره في فـعــله أمـا في االصـطالح
ـسـتـقل غـيـر احلـزبي فـهـو الـسـيــاسي ا
والــذي يــخــوض االنــتــخــابـات بــاســمه
الــشـخـصي وبــرنـامج خـاص به دون أن

يكون له أي صفة حزبية.
ـستـقل: ان 2- مـعـيـار حتـديـد الـنـائب ا
ـسـتـقل عن غـيـره البـد حتـديـد الـنــائب ا
نـظومة ـيزه وفي ا عـيار  وان يـكون 
القانونية ال توجد عبارة (نائب مستقل)
ــمـكن ان لــكن قـد تــوجــد مـعــايـيــر من ا

تميزه منها االتي :
ــــشـــاركــــة ف الــــســــبـــاق أ. مــــعــــيــــار ا
عـتمـد هو ـعيـار ا االنـتخـابي: اذا كان ا
ــشـاركــة في االنـتــخـابــات فـان قــانـون ا
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نــهـــري دجــلــة والـــفــرات ســيــزدادا
جـــفــافـــا ام الــكـــهـــربــاء وطـــنــيـــهــا
والـسـحب سـتـنـقـطـعـان اكـثـر ام ان

الغبار سيرتفع بجونا اكثر?
أإن مات ابو احمـد اتشق العذارى
جـيـوبـهن عــلـيه ام ان هـزة ارضـيـة
تـــــــقـع ام ان مـــــــوته مـن عـالمــــــات
الـســاعــة?ان الـلـه اخـبــر عن الــنـبي
محـمد انه ان مـات او قتل فـالثـبات
عــلى الـــدين و االخالق ال ابــد ان ال
يــــتــــزحـــزحــــا و ذلـك نـــبـي و هـــذا
اجلــعـــفــري فـــرد ال فــائـــدة اخــذهــا
الــعــراق مــنـه فــأن انــقــلــبــنــا عــلى
ـــوت عـــقــــبـــيـــنــــا ام لم نـــنــــقـــلب 

اجلعفري فال حساب علينا.
بـالــعـكس ســيـســتـفــيـد الــعـراق من
مــــوته و امــــثــــاله كــــون تــــقــــاعـــده
ســيـــنـــقــطع بـــوصـــول اوالده لــسن
الرشد ان كان لـه صغارا و ألرامله
الن له اكــثـر من زوجــة يــسـتــمـر ثم
ينـقطع بـزواجهن او بـرحيـلهن الى

قابر. ا
مـات اجلـعــفـري ام ال لـيــست قـصـة

حزينة.

الــكــثـيــر واشــاحــة رأسه بــســرعـة
ـيــنــا و شـمــاال واســفل و اعـلى
متالعبا بـالثنائـيات: قوة اخلطاب
ال خــطــاب الــقــوة ال اقــصــيك و ال
تـــقـــصـــيـــني ومـــثل هـــذه اجلـــمل
ا يـحب الناس يعتـقدهـا تظهـره 
ـتـأخــر الـثـمـار و يـرضي غــروره ا
ــتـــأصل فـي نــفـــسه الــواضـــحــة ا

العقد.
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قـضى اجلــعـفــري فـتــرات تـقــاعـده
ــبــكــر مـعــارضــا لــنــدنــيــا يــأخـذ ا
مساعدات من احلكومات العمالية
واحملـافـظـ  بـبـريـطـانـيـا ويـنـقل
احلـــجــيج عـــبـــر احملــيـط لــيـــكــون
مـلكـة الـعربـية (حمـلة دار) نـحـو ا
الـــــســــعـــــوديــــة ثـم نط كـــــمــــا نط
مـجـاهـدو الـدعـوة و غـيـر الـدعـوة
فـــصـــادر قــــصـــرا في اخلـــضـــراء
واشــــعل و مــــول حــــرب الــــســــنـــة
والشيـعة ثم اثـرى واكتـنز و عاد
الـى لـــــنـــــدنـه لـــــيـــــتــــــســـــوق وقت
الـعـصـاري مـفــيـد الـطـعـام و غـالي
الــثـــيــاب. فــهل لـــو مــات اتــرى ان

لن اخــوض فـي مــاضي و حـــاضــر
الـقـوى الـتي تـصـنع االنـسـداد و ال
الــــتي تـــريــــد فك االنــــســــداد لـــكن
بحـسـاب ريـاضي بـسيـط فالـثـلـثان
اكبر من الثلث وما يـستطيع فعله
ثلث العـدد يستـطيع الـثلثـان فعله
ومن يعطل انتخاب رئيس عليه ان
ال يتوقع ان تمر تشـكيلته ب فكي

. الثلث
ـــــدى اقـــــرب ال تـــــصل االمـــــور اال 
للتعقد ثم للحل ذلك ان احلل ليس
فـقط مـطـلـبـا لالمـور الـطـبـيعـيـة بل
ألن فـي الــــــثـــــــلـث و في قـــــــسـم من
الثـلـثـ يخـاف فـتح مـلفـات تـقوده

للهرب او احملاكمة.
اما اجلعفري.

مات اجلعفري ام ال!.
تـكــررت مــنـذ مــدة قـصــيـرة اخــبـار
موت ابـراهـيم االشـيگـر اجلـعـفري
و تــكـررت مــعـهــا بــيـانــات تــكـذيب

موته.
ـن ال يـعـرفه- رئـيس واجلـعـفـري- 
وزراء اســــبق مـن حــــزب الــــدعــــوة
انـشـق عن احلـزب بــعــد صـراع مع
ـالكي واسس تيـارا خاصا جناح ا
به ثـم صـــار وزيــــر خــــارجـــيــــة في
حــكـومــة حــيــدر جـواد( الــعــبـادي)
صــاحب امــتــيــاز ائــتالف الــنــصــر
الذي لم يحـرز وال بسـاطا ال مـقعدا

في االنتخابات االخيرة.
كل مرة ينشـر فيهامـكتب اجلعفري
تــكـــذيــبـــا لــوفـــاته اتــنـــبه الى امــر
مخـتصـره: ما هي فـائدة اجلـعفري
زعومة بحاجة حيا لتكون وفـاته ا
لــــتــــكـــــذيب!?. عــــاش ابــــو احــــمــــد
(اجلــعـفــري) مــعــتـمــدا عــلى لــغـوه
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خــطف مـــوقع الــزوراء ولـــو مــؤقت
ـو اجـهـات عـنـدمـا تـقام وتسـتـمـر ا
مبارات الثالثاء وفيها تظهر رغبة
نــوروز الى تــعــزيــز نــتــائج االرض
ــرحــلــة الــتـي خــدمــته مـع بــدايــة ا
ـتواصع الـقـائمـة عنـدمـا يسـتـقبل ا
جـدا سامـراء متـذيل التـرتيب وعـند
الـسـاعـة الـعــاشـرة من نـفس الـيـوم
ــيــنــاء ان يــنــجح يــامل جــمــهــور ا
ـة اجلـوية فـريـقـهـم بـتعـويـض هـز

مـعهـا بـكل مسـؤولـية وإشـاعة روح
احلـوار بــ جــمــيع األطــراف امـام
شـترك والتحـدي الذي تركته الهم ا
شـاركة العـرجاء واحوج مـا تكون ا
االمور الى تـدخل اخلبـرة والعلـمية
ـنـاقـشـة الـواقع الـكـروي برمـته في
ظل األجـواء القـائـمة الـتي الحتـتاج

الى تعليق .
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ـذكـورة ـبـاريـات اجلــولـة ا وعــودة 
الــتي كـــان أجــدر لــو أقـــيــمت امس
الـسـبـت لالسـتـفـادة من الـوقت قـبل
الـــدخــول في ايـــام شــهـــر رمــضــان
ـــــبـــــارك الــــتـي تــــفـــــرض اجــــراء ا
ــواجــهــات في تــوقــيــعــات اخـرى ا
مـنـاسـبـة حـتى ال تـؤثـر عـلى جـميع
ـبـاريـات والن ـعـنـيــة بـا األطـراف ا
هـذا سيـؤثـر على وقت االنـتـهاء من
توقع ان يندفع ويتأخر. سابقة ا ا
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وجتـري غـدا مـبـاراتـ بـعـد تـأجيل
ــشــاركــة لـــقــاء االمــانــة واجلــويــة 
الثـاني بدوري أبـطال آسـيا على ان
ـوا جــهـات بـلـقـاء الـنـفط تـسـتـهل ا
الــــســـادس 29 وضـــيــــفه الــــنـــجف
السابع 37 وتبدو مهمـة لهما حيث
مـحاولـة اصـحاب االرض حملـو اثار
خسـارة الشـرطة والعـودة السـريعة
طلوبة فيـما يريد النجف للنتائـج ا
ـواقع مـضيـفه عـبر الـرهان الـتـقدم 
عــلى قـــدرات تــشـــكــيـــلــة ويـــســعى
ـتـصـدر الـشرطـة تـفـادي النـتـيـجة ا
عــنــدمـا يــحل ضــيـفــا صـعــبــا عـلى
الــوسط والــعـمل عــلى خــطف كـامل
وقف النقاط والـعودة بها لـتعزيز ا
بعد اكثـر فيما تتـحدد رغبة الوسط
في حتـقـيق الـنـتـيـجـة االفـضل مـنـذ
ــرحــلــة احلـــالــيــة ومن ثم بـــدايــة ا
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حقق منـتخب العراق خمسـة أوسمة ملونة في منـافسات بطولة اسـيا للجوجيـتسو والسامبو
نامة.وأكد رئيس إحتاد اللعبة تقدم والتي ضيفتها العاصمة البحرينية ا والكوراش لفئة ا
الدكـتور مخلص حسن ان األوسمة اخلـمسة ال جاءت بواقع وسامـ فضي وثالثة أوسمة
نحاسية موضحاً ان الالعب عالء عيسى حقق الوسام الفضي في منافسات وزن + 94كغم
بـينـما أحـرز الالعبـون إحسان فالح وزن 77 كـغم ومحـمد إسـماعيل وزن 62 كـغم ومحـمود
يـاس وزن 69 كـغم الـوسـام النـحـاسي لـكل واحـد منـهم امـا الـوسـام الفـضي الـثـاني فـقد
حققه الالعـبان إحسـان فالح ومحمود يـاس بفـعالية الـقتال الـوهمي الزوجي.جديـر بالذكر

ان منتخب العراق شارك بسبعة العب في البطولة القارية.
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حــقق نــادي الــنــفط لــكــرة الــســلـة
الــفــوز عــلـى فــريق نــفط الــبــصــرة
ـباراة بـنتـيـجة 58- 70 نـقطـة في ا
الـتي جـرت الـيوم ضـمن مـنـافـسات
ـــربع الـــذهــــبي لـــدوري الـــســـلـــة ا
ـــــمــــتــــاز لــــيــــتــــأهـل الى الــــدور ا

النـــــــهائي.
واســـتـــحــــوذ فـــريق الـــنــــفط عـــلى
مجـريات الربع األول واسـتطاع من
خالله فرض هـيمنـته على مـجريات
الـدقـائق األولى لـيـنـهـيـهـا لـصاحله
بــنــتـــيــجــة 20 نــقـــطــة مـــقــابل 15
نقطة.وفي الربع الثاني; دخل أبناء
البصـرة بقوة محـاول االستحواذ

عــلـى مـــجــريـــاته عـــبـــر اســتـــغالل
األخـــــــــــطــاء الــتـي رافــقت بــعض
العــبـي فــريـــــــق الــنــفط وجنح في
ذلك وعــاد لـلــمــبـاراة مـن نـــــــقــطـة
الـبـدايــة بـعــد كـسب الـربـع الـثـاني
بفـارق نقـــــــطة واحـدة حيث جمع
26 نـقـطـة مـقـابل 25 نـقـطـة لـفـريق

النفط.
وفي الـــــربع الـــــثــــالـث الــــذي كــــان
مــتـــقـــاربــاً في االداء والـــنـــتــيـــجــة
استـطاع النـفط أن يكسـبه لصاحله
بنـتيـجة 50 نقـطة مـقابل 42 نقـطة

لفريق نفط البصرة .
أمــا الــربع الــرابع والــفــاصل فــقـد
اســتـطـاع فـريق الـنـفط أن يـحـسـمه

ويــخــطف الــبــطــاقـة
ـؤهـلة إلى الـثـانـيـة ا
النهـائي بعد حتـقيقه
الــفــوز بــنــتــيــجـة 70
نقطـة مقابل 58 نقطة
لـــــــــــفـــــــــــريـق نــــــــــفـط
الــبــصــرة.وكــان فــريق
الـــشــــرطـــة قـــد خـــطف
بــطــاقــة الـتــأهل االولى
لــــنـــهـــائـي بـــطـــــــــولـــة
متاز الدوري العـراقي ا
الــــذي ســـيــــتم حتــــديـــد
مــــوعــــده فـي وقت الحق
من قــبـل احتــاد الـــســلــة

ركزي. ا

مــحــمـود وحــســ عـبــدالــرضـا
وياسر حسن وعبدالله عدنان .
ووزع مـسـاعـد رئـيس اجلـامـعـة
لــــلـــشـــؤون االداريــــة اجلـــوائـــز
والهدايـا الفرقـية والفـردية على
ـركـزين الـفــريـقـ الــفـائـزين بــا
االول والـثـاني في بـطـولة تـنس

كـــرة الــقــدم لــلـــطالب واحلــكــام
فـضـال عن تـكــر الـفــائـزين في
بــطــولــة اجلــامــعــة لــلــشــطـرجن
لـــلـــطـالب والـــطـــالــــبـــات الـــتي
اقـــيـــــــــمت في وقــــــــت ســـابق
ـوسم الـرياضـي احلالي مـــــن ا
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ـنــتـخب الـعــراقي لـتـنـس الـطـاولـة حــصـد ا
البـارالـومبي يـوم امس في خـتام مـنافـسات
بـية الفـردي لبـطـولة مـصر الـدوليـة البـاراو
ـقـامـة حـالـيـا في مـحـافـظـة االسـمـاعـيـلـيـة ا
صـرية عـلى ست ميـداليـات ذهبـية واحدة ا
وثـالث فــضــيـــات وبــرونــزيــتـــان.وحــصــلت
الالعبة العراقية جنلة عماد على اول ذهبية
للعراق في البطولة وتمكن الالعب علي عبد
االمير والالعبيـت هديل علي ورسل فاضل
عـلى ميـداليـة فـضيـة لكل مـنـهم فيـما حـصد
الـالعب ســعــيـــد مــوسى والالعب مـــنــتــظــر
ـيـدالـيـة الــبـرونـزيـة .والتـزال فـاروق عــلى ا
شاركة فرنسا تتصدر جدول ترتيب الفرق ا
بالبطولة برصيد  10عشر ميداليات خمسة
مـنهـا ذهبـية ومـثـلهـا برونـزيـة وتقف مـصر

ركـز الثـاني بذهبـيت وفـضية با
و11 بـــرونـــزيـــة ثم بـــريــطـــانـــيــا
بـذهبـيـتـ بعـدهـا اجملـر بذهـبـية
وفــضــيــة وبـرونــزيــة ورومــانــيـا
بـذهــبـيـة وفـضـيــة وبـرونـزيـة ثم
ســـلــوفــاكــيــا واجملــر وبــجــيــكــا
والـــهــنــد والــكــويـت والــتــشــيك

يدالية برونزية.
 وسيـخوض منـتخـبنـا الوطني
مــنــافــســات الـزوجـي اخملـتــلط
رجال وسـيدات والتى يـطبـقها
اإلحتــــاد الــــدولي ITTF ألول
ـقــامـة حتت مـرة بــبـطــوالته ا
إشـرافه.وأكــد سـمـيــر الـكـردي
رئــيس الـــوفــد الــعــراقي بــأن
بــطـولــة مـصــر الـدولــيـة لــهـا
أهمية كبيرة للعراق وجلميع
ــشــاركــة لــكــونــهــا الــفـــرق ا
ؤهلـة لبـطولة كـأس العالم ا
ــقـــبـــلـــة بــأســـبـــانــيـــا فى ا
ديـــســمـــبــر 2022 الـــقــادم
حـــيـث يـــضـــعـــهـــا اإلحتــاد
الـــدولي لــتـــنس الـــطــاولــة
ITTF عـــــــلـى أجـــــــنـــــــدته
الــــدولــــيــــة لــــذلـك ســـوف
يـــــســـــعـى كل العـب عـــــلى
حـــــصــــد أكــــبــــر عــــدد من
الــنــقــاط لــرفع تــصــنــيــفه
الدولي .وجتدر االشارة الى
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ـونـديال مـنـذ انـطالقـهـا في بـاكورة ـا لم جتـري قـرعـة طوال تـاريخ بـطـولـة ا ر
مطلـع العقـد الثالث لـلقرن األخـير من االلفـية الـثانيـة .. اذ لم يسبق ان تـخلفت
كن لها ان تعلن ا  لحق  ثالث فرق مـشاركة بالقرعة حتت عنوان مجاهيل ا
ـونديال قبل ـترشح على منـافسيه في ا عن نفـسها الحقـا مع افضلـية تعرف ا
اعالن تاهـله الرسمي في واحدة من طرائف واستثنائية مونديال كل شيء يدل
ـنظـمة لنـهائـيات كـأس العالم 2022 على على اسـتثنـائيـته .. كشـفت اللجـنة ا
هامش إجـراء القرعة عن التعويذة الرسمية للمونديال واسمها الذي  انتقاؤه
ا ينـسجم مع البيئة واحلدث .. اذ سـتكون مفردة (لعيب) بدقـة وحرفن عالية 
نـتـظرة من ثـابـة روح وشعـار وخـطاب بـطـولة الـدوحـة ا .. أربـعـة حروف هـي 
اقـصى الـعـالم حـتى ادنـاه .هـذا وقـد شـهـدت قـرعـة الـبـطـولـة مـواجـهـات ثـاريـة
مـنتـظـرة ولـقاءات ومـواجـهـات حمـاسـيـة تعـد بـطـولة بـحـد ذاتـها .. كـمـا حددت
ـتـوازنــة .. اذ ال وجـود لـلـمــجـمـوعـات مالمح اجملـمـوعــة احلـديـديــة واألخـرى ا
ـنتخـبات البـالغة ـواجهات ا السهـلة في بـطولة نـخب العالم الـتي تقف باجالل 
ـعزل عـن تاريـخهـا ونتـائجـهـا .. فاالعـداد للـبطـولة مـع رمزيـة ومعـنى واهمـية
ا شاركة على أي شيء أخرى  شاركة فيها جتعل الدول واحلكومات تقدم ا ا
كن لها ان تمس الـضمير اجلمعي بلغـته كرة القدم من أداة اجتـماعية فاعلـة 

ي .. اجملتمعي فضال عن قدرة حتريك الراي العام العا
االفتـتاح كشف النـقاب عن برنامـجه بعد ان اسـفر وجه القرعـة عن يوم الثامن
ـقبل اذ ستـفتح قـطر بطـولتهـا االستثـنائيـة امام االكوادور من تشـرين الثاني ا
كن لقطر ان تكون حصانها األسود . كذا وجود أمريكا وايران في مجموعة 
معا فـي مجمـوعة واحدة سـيعيـد الذاكرة الى مـواجهتـهما في مـونديال فـرنسا
درب الفـرنسي الكبيـر ارنست فينغـر استثمر وجوده مع 1998 الشـهيرة .. ا
ـنـافـسـ ضـيـوف الـقـرعــة لـيـدعم بالده بـاعالنـه :- ان فـرنـسـا سـتـكــون من ا
الحـراز الكـاس واالحـتـفاظ بـنـسـخة الـبـطـولة الـسـابـقة السـبـاب عـدها بـاخلـبرة
غـربي وحيد خليلزوفيتش عبر نتخب ا ؤهل لذاك . مدرب ا ووجود الـنجوم ا
ـغرب الـشـقـيق مع مـنـتـخـبـات (بـلـجـيـكا عن ارتـيـاحه جملـمـوعـته الـتي واقـعت ا
ثلي العرب االخرين فتونس وقعت الى جانب (فرنسا وكرواتـيا وكندا) . اما 
جموعة تـكاد تكون حديـدية) اما السعـودية فوقعت الى جانب كل ـارك  والد
كسيك وبولندا في مجمـوعة بكل األحوال تــــعد صعبة جدا من (االرجنـت وا
).. فيـما حتزن اجلـماهـير العـربية حـد اإلحبـاط لغيـاب كل من مصـر واجلزائر
والعـراق . فاالمال معقودة عـلى ان يتمكن األبيض االمـاراتي الشقيق من بلوغ
مـنـصـة النـهـائـيـات لـيـضيف مـنـتـخب عـربي اخـر الى جـانب اشـقـائه األربـعة .
األميـر تميم بن حمد امـير قطر اعلن اثـناء حفل القرعة
وبـعـد تــرحـيـبـه بـالـضـيــوف (بـان مـونــديـال الـدوحـة
 2022سـيــكــون حـدثــا اســتـثــنــائـيــا بــكل مــعـنى
الـكـمـلـة) .. مـضيـفـا (سـتـكون الـبـطـولـة أول حدث
كبير يجمع ويوحد العالم بعد اجلائحة التي عانى

. ( منها العالم على مدار عام
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دنية توج فريق قسم الهندسة ا
بــــلــــقب بــــطــــولــــة اجلــــامــــعــــة
التـكنـولـوجيـة بتـنس كرة الـقدم
لــلــطـالب اثــر فــوزه عــلى فــريق
قـسم عــلـوم احلــاسـوب  1-2في
ـبـاراة الـنـهـائـيـة الـتي اقـيـمت ا
عـلى مـلــعب الـتـارتـان بـحـضـور
مساعد رئيس اجلامعة للشؤون
االداريـــة حــســ حـــمــيــد كــر
ــواد ورئـــيس قــسـم هــنـــدســة ا
حــــســـــ عالء ومـــــديــــر قـــــسم
الـــنــــشـــاطــــات الــــطالبــــيـــة في
اجلـامـعـة جنـاح سـلـمـان ومـدير
قــــسم شـــــؤون الــــديـــــوان زيــــد
االنــبـاري.وجــاء حــصــول فـريق
ـركز ـدنـيـة بـا قـسم الـهـنـدسـة ا
االول والــــــذي مـــــــثـــــــلـه كـل من
الالعبـ عبـدالله اسـعد وحـيدر
صباح ومحمد عبيد بفوزه على
فرق اقسـام هندسـة احلاسوب 
والـــلــــيـــزر وااللــــكـــتــــرونـــيـــات
البصرية  والـكهرباء . في ح
تــأهل فـــريق عــلــوم احلــاســوب
للـنهـائي في الـبطـولة ومـثله كل
من الـالعــــبــــ مــــهـــــنــــد فــــالح
ويوسف ناصر ومـرتضى حامد

بتغلـبه على فرق اقسـام هندسة
ـواد  والـعـمـارة  والـسـيـطرة ا
والنـظم .واقـيـمت البـطـولة وفق
نــظـام الــتـسـقــيط الــفـردي وقـام
بـــاالشــراف عـــلى مـــبــاريـــاتــهــا
وحتــكــيــمـهــا كل مـن ا.م.د امـ
ذنـــون وولــــيـــد نـــاطق واحـــمـــد

يداليات لتنس الطاولة جلوس في بطولة مصر الدولية حلاصل على ا
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عــنـــدمــا يـــحل ضــيـــفــا عـــلى اربــيل
الــبـــاحـث عن مـــحـــو اثـــار خـــســارة
ـبــاريـات تــلك الـتي الـطالب واخــر ا
يــســعـى فــيــهـــا الــزوراء مـــصــاحلــة
جــمـهــوره بــعـد اخلــروج من مــلـحق
دوري أبطـال آسيـا والتـعثـر في اخر
اجلـوالت احملـلــيـة والـتــراجع رابـعـا
عنـدما يسـتضـيف نفط ميـسان الذي
تـغـيـرت نتـائـجه لالمـام وتـقدم فـيـها

عاشرا.

ــواجـــــهــة نــفط الــبــصــرة الـتــاسع
العائد من فوزه على الـديوانية بعقر
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ـو اجهـات اخلميس وذلك وتخـتتم ا
بــاقـامــة ثالث لـقــاءات وفــيـهــا يـامل
الـكــرخ تـعــويض سـقــوط الـصــنـاعـة
تراجع ؤلم عندما يلـتقي القاسم ا ا
هـذه الـفـتـرة ذهـابـا وايـابـا وتـنـتـظر
الكهـرباء مهـمة غابة في الـصعوبات

ـــعـــقـــدةعـــبـــر وحتـــســـ األمـــور ا
انـــتــفــاضـــة بــوجه الـــضــيف الــذي
اسـتـعــاد تـوازنه بـالــفـوز الـعـريض
عـلى الــكــرخ حـيث الــصـنــاعـة وفي
يــوم االربــعــاء يــرى زاخــو الــثــامن
الـفـرصـة مـواتـيـة لإلطـاحـة بـضـيفه
ر تراجع كـثيرا الديـوانية الذي  ا
في اسـوءفـتـراته ويـخـرج الـوصيف
ـنـتــشي بـفــــــــــوزه عـلى الـطـلــبـة ا
اربـيل بـسـفـرة لـيست بـالـسـهــــــــلة
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سـابقـات غد االثـن حـددت جلنـة ا
الــرابع من نــيـسـان احلــالي مـوعـدا
ـمـتاز وذلك السـتئـنـاف الدوري ا
بـــاقــــامـــة مـــبــــاريـــات الـــدور
السـادس والـعشـرين التي
تــــاتي مـــبــــاشـــرة بـــعـــد
ــــــــــر مـن اخلــــــــــروج ا
تصفيات كأس العالم
فـي قـــــطــــر الـــــعــــام
اجلـــــــــــــاري وسـط
ســيــطــرة أجــواء
احلــــــزن عــــــلى
الــــــــــشــــــــــارع
بــــــــــســــــــــبب
االنـــتــكــاســة
اجلـديدة في
اهـم مـــحـــفل
كـــروي بـــعــد
ــــــشـــــاركـــــة ا
الوحـيـدة التي
تـــعـــود لـــبـــطـــولــة
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ـطلـوب الـوقوف وازاء مـا حصل فـا
عــلى اسـبــاب اخلـروج بــعـد تـراجع
ستوى العام و النتائج ما يتطلب ا
ــراجـعــة شـفــافـة الــتـوجه بــجــديـة 
وجـديـة وحقـيـقيـة لـيس من االحتاد
ــتـابـعـ وحــده حـسب بل إشـراك ا
نـاقشة راقـب والـهيئـة العـامة  وا
اإلخـفـاق ووضع احلـلـول والـتـوجـة
ــعـنى لــبـنــاء مـنــتـخب مــتـكــامل بـا
مـدعـومـا بـعوامـل التـقـو والـتـقدم
والـقــوة والـتـحـضــيـر لـلــمـشـاركـات
الـقـادمـة بـعـد االسـتـنـاد الى قـواعـد
كن ان تمر طلـوب النه ال  البنـاء ا
االمور بسهولة بـل مطلوب التعامل

الـــعــربي الـــشــيخ حــمـــد بن خــلـــيــفــة
اجلـانبَ الـعراقـي على االسـتـمرارِ بـهذه
الـوتـيـرةِ مشـيـداً بالـنـسبِ الـتصـاعـديّة
نشآت ـالعب وا ومـعدالت االجناز في ا
ـؤمل أن تكـون هناك األخـرى.هذا ومن ا
زيـارة روتـينـيّة أخـرى لـلجـنةِ الـتـفقـديّة
اخلـلـيـجـيّة فـي العـاشـر من شـهـر أيار/

ان فـعــالـيـات الـبـطـولـة انــطـلـقت في مـديـنـة
اإلســمـــاعـــيـــلــيـــة يـــوم اخلـــمــيـس احلــادي
ــــــــاضي والــــــثـالثـــــ مـن مـــــارس 2022 ا
بية لهيئة قناة غطاة للقـرية األو بالصالة ا
السويس وتختتم يـوم غد وتشارك فيها 15
دولـــة أوروبــيــة وعـــربــيــة وآســـيــويــة وهي
الـعراق  –مـصـر - بـلـجـيـكـا كـوت ديـفـوار
فـرنسـا بريـطانـيا الـيونـان اجملر التـشيك
الــهـــنـــد األردن كـــازاخــســـتـــان الــكـــويت

رومانيا سلوفاكيا.
ومــثل الــعــراق فـي الــبــطــولــة وفــد االحتـاد
ـبي وتـالف الـعـراقي لـتـنس الـطـاولـة الـبارا
مـن سـمــيـر الــكــردي رئـيــسـا ومــحــمـد عــبـد
احلـمــيـد وجـمــال جالل مـدربــ والالعـبـات
رسل فاضل  –جنلـة عـماد  –زينب حسن –
هديل علي والالعب سعيد موسى  –محمد
قحطان  –علي عبد االمير  –حسن حمزة –

منتظر فاروق .
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عـمالق قـارة أمـيـركـا الـشـمـالـيـة
والــوســطى وصــاحب اخلــبــرة

ونديال. الطويلة في ا
وسيـواجه "األخضـر" السـعودي
مـيـسي ورفــاقه األرجـنـتـيـنـيـ

ـبــاراة األولى بـاجملــمـوعـة في ا
الثالثة.

غـرب لم تكن أسهل من وقرعة ا
تـونس والـسـعـوديـة حـيث وقع
"أســود األطــلـس" مع بــلــجــيــكــا
وكــرواتـيــا بــاإلضـافــة لــلـعــائـد

للمونديال منتخب كندا.
ــغــربي ــنــتــخب ا وســيــواجه ا
كـــرواتــيـــا وصـــيف مــونـــديــال
ـبـاراة االفـتـتـاحـية 2018 في ا
بــاجملـــمــوعــة الــســادســة.ومــثل

ـــــغـــــرب وقـــــعـت تـــــونس مع ا
مـنــتـخـبـ أوروبــيـ صـعـبـ
ـــارك وهـــمـــا فــــرنـــســــا والـــد
باإلضافة للفائز من ملحق آسيا
والـــبـــيـــرو.وســـتـــواجه تـــونس
ـاركي العـنيد في نتـخب الد ا
بـاراة االفـتتـاحيـة بـاجملمـوعة ا
الـرابـعـة بـيـنـمـا تـواجه حـامـلـة
ـــبـــاراة الـــلـــقب فـــرنــــســـا في ا

األخيرة.
وفي حـــــــال تــــــــأهل اإلمـــــــارات
ة أستراليا للمونديال عبر هز
ـقـبـلـ ـلـحـقـ ا ثم بـيـرو في ا
شــــهـــر يــــونــــيــــو ســــتــــقع في
ـارك مـجـمـوعــة تـونس مع الـد

وفرنسا.
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 أوقـــعـت قـــرعـــة كـــأس الـــعـــالم
ـنـتـخـبـات الـعـربيـة في 2022 ا
مـجـمـوعــات مـعـقـدة حـيث وقع
ثلي العـرب في مواجهات مع

كبار قارات العالم.
نـتخـبات الـعربـية  وستـواجه ا
األربــــعـــة الـــتي قــــد تـــصل إلى
خـمس في حـال تـأهل اإلمـارات
لـحق امتـحانات عـسيرة في با

دور اجملموعات.
ستـضيفـة قطر وحتى الدولـة ا
ـسـتـوى األول الـتي كـانت في ا
لم تــنــعـم بــقــرعـة ســهــلــة مــثل
ستضـيف السابـق كروسيا ا
في 2018 وجـنـوب إفـريـقـيـا في

2010.ووضعت قطر مع هولندا
واإلكــوادور والـــســنــغــال وهي
مـنتـخـبات قـويـة تـعتـبـر من ب

األفضل كل في قارته.
وســتــواجه قــطـر اإلكــوادور في
مـبـاراة االفـتـتـاح ظـهـر يوم 21
ــقــبل عــلى اســتـاد نــوفــمــبــر ا
البيت في اخلور قبل أن تواجه
الـسنـغـال ثم هـولنـدا في الـلـقاء

األخير.
ـنـتــخب الـسـعـودي قـدم أداء وا
رائعا في الـتصـفيات اآلسـيوية
ــجـمـوعــة صـعـبـة لـكــنه مـني 
ضمت األرجنت بقيادة ليونيل
ميـسي وبولـندا بـقيـادة روبرت
ــكــســيك لــيـــفــانــدوفــســكي وا

بارك قـبل بعد شـهرِ رمضـان ا مـايو ا
ــتــابــعــةِ اإلجــراءاتِ كـافــة الــتي وصل
إلـيـهـا مـلفُ استـضـافـة مـدينـةِ الـبـصرة
ُـقـبــلـة وهي لــبـطــولـةِ كــأس اخلـلـيـج ا
زيــارة جتـرى لــلـدولِ الـتـي تـسـتــضـيف
ـنافسـاتَ إلظهار البـطوالتِ اخللـيجيّة ا

بأبهى صورة.
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بــحــضـورِ وزيــر الــشــبـابِ والــريــاضـة
رئــيس االتّــحـاد الــعـراقيّ لــكـرةِ الــقـدم
عـدنان درجـال عقـدَ رؤساءُ احتـاد كأس
اخلـلـيج الـعـربيّ لـكـرةِ القـدم اجـتـمـاعاً
تـشاورياً عـلى هامشِ قرعـةِ كأس العالم
في العاصمةِ القطريّة الدوحة بطلب من
رئــيس احتــاد كــأس اخلــلــيج الــعـربي
الـشيخ حـمد بن خـليـفة رئـيس االتّحاد
الـقطري الذي تـرأس االجتماع  وأجمع
احلـاضـرون على دعـمـهم الكـبـيرِ إلقـامة
ُـقـبلـة بضـيافـةِ مديـنةِ الـنسـخةِ الـ  25ا
الـبـصـرة. االجتـمـاعُ الـتشـاوري حـضرهُ
ُ الــعــامّ لالحتــادِ الــعــراقـيّ لــكـرة األمــ
الـــقــدم مـــحــمــد فـــرحــان حـــيث اطــلع
ُـقـدم من قـبل احلـضـورُ عـلى الـتـقـريـر ا
الـلجـنةِ التـفقـديّة اخللـيجـيّة التي زارت
مـديـنـةَ الـبـصـرة مـوخـراً والـذي تضـمن
اإلشـادةَ بالوتيرة التصاعديّة في اجنازِ

بي. ينــــاء األو ملعبِ ا
وحَـثَ رئـــيـسُ احتــــاد كـــأس اخلــــلــــيج
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dJ.∫ جانب من تكر مساعد رئيس اجلامعة التكنولوجية لالعب الفائزين

دينة الرياضية في البصرة ا

نور صبري
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ــاضي عـازف وصـانع ـوت  االربـعـاء ا غــيب ا
العود جنـاح البـغدادي اثـر نوبة قـلبـية مـفاجاة
عن عــمــر  75 عــامــا - والــراحل من مــوالــيــد
بــغــداد عـام  1948 وكــان عــضــو فــرقـة داخل
ـوســيـقـيـة وحـرص حـسن في دائـرة الــفـنـون ا
عـلى انـشـاء ورشـة لـلـعـود وقـام بـتصـنـيـعه في
مـنـطقـة الـبـتاويـ وكـان عـازفا مـاهـرا عـلى الة
ــطـــربــ الـــعـــود والــكـــمـــان ورافق عــدد مـن ا
حــــفـالتـــــهم وعـــــزف فـي في فـــــرقـــــة االذاعــــة
والتـلفزيون وكان والده هـاشم البغدادي عضو
طربات الـعربيات بفـرقة ناظم الغـزالي ورافق ا
كنجـاة الصغيرة وغيرها اثناء اقامتهن حفالت
بـبـغـداد وكان الـراحل يـحـرص على الـلـقاء في
ــوســيـــقــيــ ــطــربـــ وا مــكــتـــبه بــعـــدد من ا

واالعالمي قبل رحيله.
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كون من سلسل (شرف) ا مثل الـسوري اعلن انضمامه  ا
 10حلقات  تأليف ديانا جبور إخراج مجيد اخلطيب.

s¹b « fLý dO³Ž

ـمـثـلـة الـسـورية شـوقت مـتـابـعـيـها ا
عبر حـسابهـا على (الفـيسبوك) الى
مـــســــلـــسـل (حـــوازيق) الــــذي بـــدء
عـــرضـه خالل الــــشـــهــــر الــــكـــر

يــشــاركـــهــا في بـــطــولــتـه : ســلــمى
ـــصــري وائـل رمــضـــان إخــراج ا

رشاد كوكش.

 wzUD « rO¼«dÐ« VFB
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التدريسـي في اجلامعة التقنيـة الوسطى حاضر في الورشة
الـتـدريـبـيـة الــتي اقـامـهـا جـهـاز االشـراف والـتـقـو الـعـلـمي
بالتـنسيق مع  الفريق الوزاري للـتعليم االلكتروني في وزارة
الـتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث الـعلـمي الـعـراقـيـة لـتـطـويـرمـهارات

البحث العلمي للمالكات التدريسية.
 wM u*« b¹“
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ـغـربيـة العـراقـية يـضـيفـها مـنـبر حـوار الـتنـويرفي البـاحـثة ا
السادس من الـشهر اجلاري للحديث عن (الـتنوير واشكالية

ثقف). ا

تصحـو في الصبـاح وليس لديك الـرغبة في عمل.رقم
احلظ 9.

qL(«

أمـورك مـا تـزال جـيــدة بـرغم الـصـعـاب. يـوم الـسـعـد
الثالثاء.

Ê«eO*«

هناك فـرق كبيـر ب شخص قـوي و آخر عاطفي.رقم
احلظ 2.

—u¦ «

تصحـو في الصبـاح وليس لديك الرغـبة في عمل.يوم
. السهد االثن

»dIF «

سؤوليـات لتقوم بها ال بأس عليك فـلديك الكثيـر من ا
.رقم احلظ 8.
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قــد يـكـون هـذا الـيــوم مـنـاسـبـاً لالســتـثـمـارات وطـرح
االفكار ووضع الشروط.
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عـليك اسـتغـالل فتـرة الصـباح جـيـدا في اجناز مـهام
مؤجلة.
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 بــعض الـتــفـاؤل قــد يـكــون دافـعــاً إلى مـصــاحلـة مع
الشريك وعودة األمور إلى طبيعتها .

Íb'«

ــاضـيـة قـاربت الـدوامــة الـتي عـشت بــهـا في األيـام ا
على الزوال.
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 قلـق بشـأن أحد افـراد الـعائـلـة جراء إصـابـته بوعـكة
صحية مفاجئة.
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يـوم ال بـأس به .تـشـعـر بـعـاطـفـة كـبـيرة فـي قـلبـك.يوم
السعد االربعاء.

¡«—cF «

 تُدير أعـمالك بنشاط وحيويّة ولن تتوقّف طويالً امام
العقبات رقم احلظ 6.

 u(«

Âu−M «Ë X½√ ULKJ « W¼U²

الـكــلـمـات لــهـا مـكــانـهـا
ـناسب  اعـد ترتـيبـها ا
بشـكل صحيح واكتشف
كـلمـة اغفـلت عـمدا: (من
ــــــــدن كـــــــــبــــــــريــــــــات ا

االمريكية):
فــيـصل  –فـهـد  –مـدن-
حس فهمي  –شوكوال
 –سد  –سـلوك  –درهم

 –حلد  –سد  –حـلب

 –شــــبح  –عش  –دري

 –ما.

ـالية ـالي واحملاسبي في وزارة ا مدير عـام مركز الـتدريب ا
العراقيـة حاضر في الندوة العـلمية االفتراضـية التي اقامها
عهـد العالي لـلدراسات احملـاسبية ـالية بـا قـسم الدراسات ا
الية بـجامعة بغداد عن (نظام التأم على الودائع لتعزيز وا

صرفي). الثقة بالقطاع ا
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وصل ـعـاون االداري لـكلـيـة الفـنـون اجلمـيـلـة في جامـعـة ا ا
شـارك في مـنــاقـشـة اطـروحـة دكـتـوراه لــلـطـالـبـة بـيـداء عـلي
غـايرة ألداء حسـ عن اطـروحتـها (االدائـيـة ب الـتـقلـيـد وا

عاصر). سرحي العراقي ا مثل في العرض ا ا

وقال موسى ان (هـذه االمسيـة الثقـافية
الفنية التي تقيـمها السفارة السودانية
في بـغـداد هي ضـمن اتـفـاقـيـة الـتـعاون
ــشـتـرك والـبــنـاء مع دائـرة الـســيـنـمـا ا
ـسـرح والــهـدف مـنـهـا هـو االنـفـتـاح وا
عــلـى الــعــالم اخلـــارجي واالطالع عــلى
الـثقـافـات اخملتـلـفـة والتـعـرف عن قرب
عــلـى الــثـــقــافـــات االخـــرى وكــمـــا هــو
ـتـلك ارث ثـقـافي مـعـروف ان الـعــراق 
وفنـي كبـيرين وكـذلك لـدينـا عطـاء فني
تـلك قامات فنـية لها تـأثيرها زاخر و
الـــواضح في الـــوسط الـــفــني الـــعــربي
ي).من جـهته قـال القـائم باعـمال والعـا
الـسـفــارة الـسـودانـيـة في بـغـداد احـمـد
ابـراهيم حـسن ان( الـعالقـة مع الثـقـافة
في بالد الرافدين عالقة متينة والعراق
صـــاحب الــدور الــريــادي فـي الــثــقــافــة

الــعـربـيـة ونــحن سـعـيــدين ان نـشـارك
اخوتنا في العراق بالفرقة الفنية التي
تـمـثل الـسـودان ونـحن حـالـيـا اتـفـقـنا
ـــشــاركـــة بــهـــكــذا عــلـى الــتـــواصل وا
فـــعـــالـــيــات واعـــمـــال مـــســـرحــيـــة في
ستقبل بعد ان توقفت اغلب االعمال ا
الــفـنــيـة في االعــوام الـســابـقـة بــسـبب
جائحة كورونـا التي عطلت احلياة في

العالم اجمع).
الى ذلك وضمن فعاليات مهرجان ربيع
الفنـون قدم عدد من طلـبة قسم الـتربية
ــرحــلــة الـثــالــثــة الــدراسـة الــفـنــيــة  ا
ــسـائـيـة في كــلـيـة الـفـنــون اجلـمـيـلـة ا
بــجــامــعــة ديــالى  عــرضــا مــســرحــيــا
بـعنـوان(مـجانـ الـعـصر )عـلى خـشبه
ـــتــري تــألـــيـف د مـــســـرح الـــكـــلـــيـــة 
تـمـثـيل : نـور رحـيم  أمـاني بـسـاثـاس

نـزار  فـرح عـبـاس  رنـا صـالح  مـر
و اخــراج مــحــمـد عــادل  رقــيـه أحــمــد
سـرحية وفقا وتدور أحداث ا خالص  
لـصـفـحـة الـكـلـيـة في (فـيـسـبـوك) داخل
عيادة في مسـتشفى األمراض الـنفسية
وتـــنـــطـــلق مـــنـــهـــا األحـــداث وجــاءت
ـــعــاجلـــة االخــراجــيـــة وفق األحــداث ا
وتسقيطها على الوضع الراهن.يتناول
ــسـرحي ظـاهـرة اجـتـمـاعـيـة الـعـرض ا
تـتـحـدث عن مـشـكالت الـتـعـايش مـعـها
الــنــاس مــثل ارتــفــاع األســعــار وكــثـرة
الــضــرائب وعــدم مــقــدرة الــنـاس عــلى
ـتطلبـات احلياة اليـوميه.. كما توفير ا
ـرير االنـسانـية جسـد العـرض الواقع ا
تأثرة كل ما يدور في العالم  ويندرج ا
ذلك ضــمـن االنــشــطـــة  لــطــلـــبــة  قــسم

التربية الفنية .

احملـامي الــعــراقي تـلــقى الــتـعــازي لــوفـاة والــدته اخلــمـيس
سائل الله تعالى ان ارملـة السيد فيصل الشـامي  اضي ا

يسكنها فسيح جناته.

ـسلسل اخملرج االردني يـعرض له خالل رمـضان اجلاري ا
الـكــومـيـدي (قــريـة خــارج الـتـغــطـيــة) من إنـتــاج الـتـلــفـزيـون
األردني وكـتابـة احمـد ابوسـويلم  ثـمثـيل: خلـيل مصـطفى
حسن سبايلة إياد شطناوي جنالء عبدالله أريج دبابنة.
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اعلنـت مؤسسة عيـون للثقافـة والفنون عن فتح
ــشــاركــة في مــهــرجــان عــيــون لالفالم بــاب ا
الـسـيـنـمائـيـة الـروائيـة الـقـصيـرة والـتـسجـيـلـية
وأفالم الــتـحـريـك االنـيــمـيــشن واوضـحت في
بيان اطلعت عليه (الزمان) امس ان (النتاجات
تـكـون  لالعوام من 2019 الى 2022 حـصـرا
عــلى ان تـتـنـاول مــواضـيـعـهـا الــقـيم والـثـوابت
اجملـتـمــعـيـة الـعـراقـيـة األصـيـلـة والـتـوعـيـة من
مـخـاطـر االدمــان عـلى اخملـدرات ونـبـذ الـعـنف
والتـفكك األسري واإلرهـاب بأنواعه) مـوضحة
ـؤسـسة في شـاركـات تـرسل الى مقـر ا ان (ا

بغداد).

`²H¹ wzULMO « ÊuOŽ

W —UA*« »UÐ

 ÍdOš Õö  ≠ œ«bGÐ

ÊU e « ≠ v U¹œ

اضي ضيف مسرح الرشـيد اخلميس ا
 امـــســيــة ثــقــافـــيــة فــنــيــة لـــلــجــالــيــة
ـقـيــمـة في بـغـداد ضـمن الـســودانـيـة ا
ــســرح بــرنــامـج دائــرة الــســـيــنــمـــا وا
وخـــطــــطـــهــــا لـــعـــام  2022 وفي اطـــار
شـترك مع سـفارة جـمهـورية التـعـاون ا
الــســودان في بــغــداد  تــضــمن فــقـرات
غـنائـيـة من التـراث الـسوداني وبـعـدها
ـتـهـالـكـة) عـرض مـســرحـيـة (األخـيـلـة ا
تـالـيف سيـد عـبـدالـله صـوصل واخراج
ربيع يوسف احلسن ومن تمثيل ايهاب
بالش ومـحـمــد احلـسن طـيـارة وغـالـيـة
ــســرحــيـة ان رمــضــان. وقــال مــخـرج ا
ـرابـطـة (عـرض االخـيــلـة كـان مـحـاولـة 
قـــضــيــة الـــوطن من مــوقـع الــفــرد ومن

مــــوقع االســــرة ومـن ثم اجملــــتـــــمع ثم
الـسـيـاسـة مـعـنـاهـا الـكـلي كـيف تـرمي
الـسـيـاسـة بـظاللـهـا عـلى الـفرد و عـلى
االسرة و على اجملتـمع و على الشارع
وكيف تـنتهك الـسياسـة وتنتـهك النقط
ــواطن الــبــســيط و ـــتــآمــرة فــرص ا ا
الـشـارع الـعـام كـيف تـنـتـهك حـقـهم في
احلياة كـيف تنـتهك حقـهم في التعـبير

كيف تنتهك حقهم كيف يحكم).
وفي مـسـتـهل االمـسـيـة اسـتـقـبل مـديـر
ـســرح احـمـد عــام دائـرة الـســيـنــمـا وا
وكــيل وزارة الــثــقــافــة حــسـن مــوسى 
واالعالم السودانيـة الذي يزور العراق
حـــالـــيـــا والــقـــائم بـــاعـــمـــال ســـفــارة
جـمـهــوريـة الـسـودان في بـغـداد احـمـد
ابراهيم حـسن ضمن برنـامج التعاون
ـسـرحي. واثـنـاء حـضـورهم الـعـرض ا

ــلـحن مــحــسن فـرحــان في صـفــحـتـه في (فـيــسـبــوك) صـورة تــعـود نــشـر ا
ـاضي مشـيـرا الى انـها (الـتـقطت فـي ستـديـو تلـفـزيون لـسـتيـنـيـات القـرن ا
الـعراق يظهر فيـها  الفنان الـراحل عزي الوهاب لتسـجيل اوبريت  لبرنامج
ـدرسـي) اداء طالـبـات مـدرسـة خـديـجـة الـكـبـرى..هـذه الـصـوره في (الـركن ا
درسي نـهايـة السـتيـنات..كـنت حيـنهـا عازفـا اللة االكـورديون في الـنشـاط ا

تربية كربالء.. ياجلمال تلك االيام).
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ناقش  مديـر عام تربية الكرخ الثانية قيس الكالبي
مع وفـد عن بـيت الـعـود العـربي فـرع بـغـداد والذي
وسيقار نـصير شمة متـمثالً بالفنان يشرف علـيه ا
مــحـمــد الــعــطـار وبــحــضـور هــنــد جـواد مـن قـسم
ـدرسي مشروع تدريس مادة النـشاط الرياضي وا
ـدارس احلكـوميـة واألهلـية الـتابـعة ـوسيـقى في ا ا
لــلـــمــديـــريــة وهـــو  مــشـــروع يــعـــمل عـــلى دراســة
ـوسيـقى  نـظريـاً وعمـلـياً ودمـجـها ضـمن اجلدول ا
ـواد األسـبــوعي لـلـحــصص واعـتــبـارهـا كــبـاقي  ا
ا لها من االخرى  واهم مـواضيع التعلم اإلبداعي 
دور خــاص في تــطـويــر الــذكـاء واحلس الــعــاطـفي
والــتـعــبـيــر عن الـذات لــدى الـتالمــيـذ والــطـلــبـة مع
ـوسـيـقـيـة ـوارد كـأالالت ا تـخـصـيص الـكـثـيـر من ا
ا وغـرف التـدريب وبـأشراف مـعلـمـ مخـتصـ 
يـفــتح اجملــال أمــام الــطـلــبــة الكــتـشــاف مــواهــبـهم
ــوســيــقــيــة اإلبــداعــيـة والــتــعــرف عــلى قــدراتــهم ا
وهـبة وتشـجيعهم نحـهم الفرصة لـتطويـر هذه ا و
لـلـوصـول الى مـرحـلـة االحـتـراف .و أوعـز الـكالبي
ــدرسي الى مـــديــر قــسـم الــنــشـــاط الــريـــاضي وا

شروع ودعمه. سالمة محمود بتبني ا

مــسـؤولـيـتـهـا كـأم بــالـرغم من كـونـهـا
امــرأة إعالمـيــة وتـعــتـبــر أول مـذيــعـة
إذاعة عربية نالت من الشهرة الواسعة
مــا جـعــلـهــا تُـطــلب لـلــعـمل في مــعـظم
اإلذاعـات العربيـة واخلليجيـة علمتني
ــــرأة األســــاس فـي كــــيــــفــــيــــة عــــمل ا
اإلعالمـي كما علمتني أبجديات العمل
اإلعـالمي الـراقي لـيس في الـشـكل أمام
ــا أيــضــا في الــكــلــمــة الــكــامــيــرا وإ
ـوضــوع وكــيــفـيــة تــقـد واخــتــيــار ا
ــعــلــومــة والــتــحــاور والــتــعــامل مع ا

الضيوف".
ال اعــرف اين تـغـريـد احلـســيـني لـكـني
عـثــرت عـلى كـلـمـة البـنـتـهـا  اإلعالمـيـة
لـينا صوان صاحبة برنامج (حدث وال
ـناسـبة يوم حـرج) في تلـفزيـون دبي 
األم عام  2005 ان امها مقيمة في لندن
أمـا محـمد صـوان فقـد توفي عام 2015
فـي لــنـــدن حــيـث عــمل فـي بي بي سي
عربي في فترة التسعينيات وحتى عام

.2006

الـصديقة تـنتظر مـجيء مستمـعة لتقرأ
ـستـمعة ـرأة لكن ا شـعرا في بـرنامج ا
لم حتــضــر فــعــرضـت عـلـي الــصــديــقـة
الــقـصـيــدة وكـانت من الـشــعـر احلـزين
وحلــــسـن احلظ كــــنـت احب الــــشــــعــــر
احلـزين وجربت وانسجمت في القراءة
وعـنـدما خـرجت من االسـتوديـو وجدت
ـــســؤول في اإلذاعـــة يــحـــمل في يــده ا
الـيمـنى عرضـا للـعمل كـمذيـعة).وذكرت
لي ان الــصــعـوبــة الـتي واجــهـتــهـا في
الــعـراق فـهم الــلـهـجــة الـعـراقــيـة قـالت
(االقي صـعوبـة كبـيرة في فـهمـها لـكني
مـتــأكـدة بـأنـني سـاتـعـلـمـهـا).خالل ذلك
ــرأة الــعــراقــيــة الــلـــقــاء أشــارت الى ا
وتـطورهـا فقالت (الـذي الحظـته هنا ان
األم مــحـجـبـة بــيـنـمـا ابــنـتـهـا "مـودرن"

كانها فتاة اجنبية).
وتــرى تـغـريـد احلــسـيـني ان (مـؤهالت
ـــذيع "أن تــكـــون لــغـــته صــحـــيــحــة.. ا
وصـوته مقبوال  ويعتمد على نفسه وال
ذيعـة واثقة من نفسها يـخاف وتكون ا

يـكـون مـنـتـبـهـا دائـمـا ويـجب ان يـكـون
ـذيع سـريع الـبديـهـيـة). وقالت لي في ا
لـــقـــاء نــشـــرته فـي  مـــجــلـــة األســـبــوع
الـصـادرة يوم  15 حـزيـران  1957 انـهـا
اصـبـحت مـذيـعـة بـالـصـدفـة (كنت ازور
صــديـقـة لي في اذاعـة الـقـدس.. وكـانت
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من بــ الـذين اسـتــقـدمـتــهم احلـكـومـة
لكي مذيعة الـعراقية في اواخر العهد ا
من اصـل فلسـطيني هي الـسيدة تـغريد
احلـسيني زوجة محمد صوان وهو من
ضـمن الفنيـ الذين جاءوا الى العراق
لـلــعـمل في إذاعـة بـغـداد. بـدات تـغـريـد
احلـــســيــني الــعـــمل اإلذاعي في إذاعــة
الـــقــدس ثم عـــمــلت في اذاعـــة الــشــرق
االدنى الــبــريــطــانــيــة في قــبـرص قــبل
غـلقـها اثـر العـدوان الثالثي عـلى مصر
عــــام  1956 وجــــاءت الـى الـــعــــراق مع
مـــجــمــوعـــة تــضم صـــبــحي أبـــو لــغــد
وســمـيـرة عــزام وعـبـد اجملــيـد ابـو لـ
ومــصـطـفى ابــو غـربـيـة ومــحـمـد كـر

ومحمد صوان (زوجها).
الــتــقـــيــتــهــا عــدة مــرات في مــواضــيع
ـذيع تقول ان صـحفية عن اإلذاعة وا
ـذيع "يـجـب ان يـكـون صوتـه مـقـبوال (ا
ويـعـتمـد عـلى نفـسه وال يـخاف ويـكون
ـايـكـرفـون وان واثـقــا من نـفـسه امـام ا
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قـال رسول الـله صـلى الـله علـيه وسـلم: (إذا كانَ أوَّلُ
ُ ومـرَدةُ : صُـفِّـدَتِ الــشَّـيـاطـ لـيــلـةٍ من شَـهْـرِ رمــضـانَ
اجلنِّ وغُــلِّـقَـت أبـوابُ الـنَّــارِ فـلـم يُـفـتَـحْ مـنــهـا بـاب
وفُتِّـحَت أبوابُ اجلـنَّةِ فلم يُـغلَقْ مـنها بـاب ويُنادي
مُنـادٍ يا بـاغيَ اخليـرِ أقِبلْ ويا بـاغيَ الشَّـرِّ أقصِرْ

.( وللَّهِ عُتقاءُ منَ النَّارِ وذلكَ كلُّ لَيلةٍ
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ـايـكــرفـون وأن تـكــون مـنـتــبـهـة امــام ا
دائــــمــــا). ومـن الــــطــــريف ان اذكــــر ان
لـتغـريد احلسـيني أخـا وخمس أخوات
وكـلـهم مـذيـعـون.بـعد إنـهـاء عـمـلـها في
الــعــراق انــتــقـلـت مع زوجــهـا الى دول
اخـرى ومنـها إمـارة أبوظـبي حيث كان
لــزوجـهـا مــحـمـد صـوان دور كــبـيـر في
تــأســيس وإدارة إذاعــة أبــوظــبـي مــنـذ
والدتـهـا عام  1969وكـانت تـغـريـد تـقرأ
نـشــرة األخـبـار وقـد قـال عـنـهـا الـكـاتب
ـرحــوم عـبـد الـله الـشـيـتي إنـهـا تـقـرأ ا

نشرة األخبار كأنها قصيدة.
عـندمـا التقـيتـها عام  1957كـانت لـديها
ا كبـرت لينـا عملت بـنت اسمهـا لينـا و
ايـضـا مذيـعة ونـالت شـهرة واسـعة في
اإلمـارات حـيث تـقـدم من تـلـفـزيون دبي
بــرنـامج (حـدث وال حـرج ).نــقـول لـيـنـا
صـــوان (والــدتي تـــغــريـــد احلــســـيــني
صـاحبـة الصـوت اجلهـوري العذب هي
مـثـلي األعلى فـهي سيـدة حافـظت على
بـــيـــتـــهــا وأســـرتـــهـــا ولم تـــقــصـــر في

تغريد احلسيني
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جناح البغدادي

حتـضرت الـسمـاء للـخيـر وحتضـرت األرض للـبركـة  فأهال وسـهال وألف مرحـباً بـشهر
ان  وهنيـئا لكل الذين ينتظرون قدومه بـفارغ الصبر ليزيد خيرهم غفرة واال الـبركة وا
انهم  وأهال وسهال بالتحدي السماوي الكبير واالمتحان ألرادتنا البشرية في ويكبر إ
نتظرين والصابرين الـصيام والقيام والدعوات وتنقية النفس من أخطأئها  فهنيئا لكل ا
 الـشـهـر الذي يـعـرف الـعبـد فـيه نـفـسه وحاجـته وضـعـفه وفـقره لـربه  اخلـيـر يـنزل من
ان يعم الـسماء في رمـضان والذنوب تـغفر واحلاجـات تقضى والـدعوات تستـجاب واإل
في كل مــكـان  شـهــر الـصـدقــات واإلحـســان وتـفـتح به أبــواب اجلـنــات  وتـضـاعف به
احلـسنات  وتقال فيه العثرات  وترفع فيه الدرجات  فمن يبحث عن سبيل للنجاة يجد

في رمضان أمنه وأمانه ...
لـنحـلق في أعالـي السـماء بـأرواحنـا ملـؤها احلب والـتسـامح واحملبـة والصـفح والسالم
بارك لنسمو في لـنستقبل ضيف السماء ضيف األرواح ضيف الـرحمن شهر رمضان ا
ـتقـ ونحـوز شعار مـدارج السـالكـ إلى درجة الـصديـق والـصاحلـ ونلـحق بركب ا
ـ  فلـنفرح جـميعـاً بقدوم الـشهر الـتقوى ( لـعلكـم تتقـون ) ووسام القـربى من رب العا

احملبوب ... 
ـبـادرة فيـه فعل اخلـيـر والـطـاعة لـنـسـتقـبـله بـالـفرح واإلصـرار الـكـبـير عـلى صـيـامه  وا
والـغـفـران  فـهـو الـشـهـر الـذي ال يـعـوض أبـدا بل فـرصـة لـلـجـمـيع في أن يـجـتـازو هـذه

االخـتبـار الـسمـاوي بأحـسن القـبـول  فهـنيـئا لـكل من كـان على أهـبة
االســتـعــداد في أســتـقــبـال شــهــر الـله  الــشـهــر الــذي أوله رحـمه
واوسـطه مغفـرة وآخره إجابة لـلدعوات والصـلوات  ها قد فـتحنا
أبوابنا خلير السماء وضيف السماء  لنعد العدة ولنكن جاهزين.
ـنــزلـة من الـسـمــاء ... وحتل ضـيـفــاً مـبـاركـاً يـا اهال بـالــرسـالـة ا

رمضان بإذن الله.

يعـاني الكـثيـرون من الصـداع اثناء
الـــصـــيـــام خـــاصــة فـي االيــام
االولـى من شـــــهــــر رمــــضــــان
ـعـاناة يـنصح ولـلحـد من هذه ا
االطبـاء الـتـأخـير بـقـدر اإلمـكـان في وجـبة
السحور لـتخزين كميـة كبيرة من الطـاقة للعمل
اء والسـوائل بكـميات كـافية في في النـهار.و شـرب ا
ــســبــبـة الــســحــور لــلــتـقــلــيل مـن أعـراض اجلــفــاف ا
لـلـصـداع.و عـدم تـنـاول كـمـيـات كـبيـرة مـن الطـعـام في

السحور وينصح بتناول البقوليات.
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ــرجع الــديــني رئــيس الــتــيــار كـــتب ا
الــصـدري مـقـتـدى الـصـدر في تـغـريـدة
ـبارك قـال فيـها عـشـية شـهر رمـضان ا
ان( بــسـمه تـعـالـى  - مـنـازل:أن تـكـون
مـفطرا ألسبـاب شرعية أو غـير شرعية
وحتـترم شـهر رمـضان فال تـهزأ به وال
تــنـكــر صـومه وال تــتـجــاهـر بــاإلفـطـار
فــيه.. فـهـذه مــنـزلـة. أن تـتــرك الـطـعـام
ــفـــطــرات األخــرى ألجل والـــشــراب وا
الـصوم.. فـهذه مـنزلـة أعلـى.مؤكدا ان(
ـتعارف.. صوم أن تـزيد علـى الصوم ا
اجلــوارح كـمـا ورد مــا مـضـمـونه: إذا
صـمتـم فاحفـظوا ألـسنـتكم عـن الكذب
وغــضــوا أبــصــاركـم وال تــنــازعـوا وال
حتـاسـدوا وال تـغتـابـوا وال تـماروا وال
تـكـذبـوا وال تـباشـروا وال حتـالـفوا وال
تـغضـبوا وال تسـابوا وال تشـاتموا وال

تــنــابــزوا وال جتـادلــوا وال تــبـادوا وال
تـظلـموا وال تـسافـهوا وال تـزاجروا وال
تـغفلـوا عن ذكر الله.. فـهذه منـزلة أكثر
). مــضـيــفــا (أن تـصــوم الــصـوم عــلــواً
ــتـعـارف وصــوم اجلـوارح.. ويـصـوم ا
ـــلــذات قـــلـــبـك أيـــضــاً عـن األهـــواء وا
والــشــهــوات كــالـنــظــر احملــرم وصـون
الــفــرج وســتـر مــا يــحـرم الــنــظــر الـيه
(احلـجـاب) وأذى الـغـيـر واالمـتـناع عن
احملـرمات وتـرك اللهـو الزائـد في الليل
فـضال عن الـنـهـار.. فتـلك مـنـزلـة أعظم.
أن جتـــمـع مع ذلك صـــوم الـــفـــكـــر عن
الـشبـهات والـتفـكيـر في فعـل احملرمات
وظـن السوء بالله أو حتى في اآلخرين
ـكـر واخلـديعـة والـفتـنـة ونيـة الـشر وا
ومـا الى غـيـر ذلك.. فـهذة درجـة راقـية.
تـرتقي فيها الـنفس والروح الى ربها).
ـؤمن في شـهر مـخـتـتـمـاً (فـصم أيـهـا ا

ـبــارك عن الــشـر وأكــثـر من رمــضــان ا
ؤمن اخلير.. فالصوم صون.. يصون ا
نـــفــسـه وعــقــلـه وقــلــبـه وجــوارحه عن
الـتـسـافل فـيـصان عـنـد الـله من الـنار..

ولــذلك ورد: الــصــوم جــنــة من الــنـار..
الـلهم فـقنا عـذاب النـار وأدخلنـا اجلنة
بـــرحــمــتـك يــا أرحم الــراحـــمــ بــحق

محمد وآله الطاهرين).
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تهالكة) على خشبة الرشيد (األخيلة ا



wÝUO « œ«b ½ù«

…b¹«eLK  `KDB

Âö « b³Ž #U

fatihabdulsalam@hotmail.com

لم يكن مـصطـلح االنسـداد السـياسي مـستـخدمـاً في العـراق قبل
أن يــبــرز اخلالف حــول الــكــتـلــة األكــبــر الــتي ســتــســمي رئــيس
قبـلة في ح انّ هـناك انسدادات أكـبر بكـثير لم يكن احلكـومة ا
لــهــا حــلــول وازدادت مع الــزمن حــتـى انّ قــضــيــة احملــاصــصـة
الـطـائــفـيـة فـي الـتـشــكـيالت احلــكـومـيــة الـتي يـتــمـسك بــهـا فـريق
ســيـــاسي او اكـــثــر االن كــانـت ابــرز االنـــســدادات الـــتي أعــاقت
ـتـمـثـلـة بـشكـل صحـيح ـدنـيـة احلـضـاريـة ا االنـتقـال الى الـدولـة ا

قراطي.  للخيار الد
ألم يــكن اإلفالت مـن الـعــقــاب عــلى جــرائم االغــتـيــال والــتــغــيـيب
ـال العام وتـقاسم اجلـزء اخملفي من والتـعذيب والـتهـجيـر ونهب ا
مداخـيل النقـاط اجلمركـية احلدودية فـي قلب االنسـداد السياسي

الذي ال يرى العراقيون حتى اليوم أمال في حلّه?
هكـذا ببساطـة جرى استـيالد مصطـلح االنسداد الـسياسي على
افـواه سـيـاسيـ مـتـضـررين عـندمـا أصـبـحت بـعض الـطـروحات
تــعـارض مــصـالح جــهـات وأحـزاب وشــخـصــيـات ظـلّت تــنـعم في

ناصب سنوات طويلة. امتيازات ا
 البـلد كله يواجه انسداداً كبيراً في حل مشكالت أساسية تخص
انــتـاج الـنــفط والـغــاز بـأيـدٍ عــراقـيـة ومـن دون حتـويل االسـتــعـانـة
بـاآلخـرين الى عـملـيـة رهن لـثروات الـبالد السـيمـا انّ الـعراق من
تلك خزيـناً متراكمـاً من اخلبرات بالرغم من أقدم بـلدان أوبك و

تبدد بعضها.
االنــســداد الــســـيــاسي حــاصل ألنّ الـــدســتــور الــعـــراقي لم تــتم
ا كتـابته من جديـد بعد سـنوات عديدة من مراجـعته وتعديـله ور
اســتـمـراء الـسـيــاسـيـ لـعــبـة جتـاهل الـدســتـور وهـو في وضـعه
صالح واجلهات احلالي والـلعب عليه وتوظيفه بحـسب مقتضى ا

تنفذة. ا
 الـتــوافــقـات الــتي مــنـعت مــحــاسـبــة الــفـاســدين واغــرقت الـبالد

بالرواتب الفضائية تقع في جوهر االنسداد السياسي.
 كان لـلعـراق برغم االحتـالل األمريكي فـرصة كـبيـرة ح توجه
العالم كـله باألنظـار لنهـضة البلـد كونه في بدايـة سياسـية جديدة
لكن ضـاعت الفرصة لعدم قيام طاقم سياسي وطني مؤهل لقيادة
البلـد وما كـان موجودا هـو نتاج الـتقاسـمات الـطائفـية في احلكم
والــســلـطــة لـذلك لـم تـتم اإلفــادة من الــدعم الـدولي والــعــمل عـلى
زيـادته اضـعـافـا من اجل بـنـاء كل حـجـر هـدمـته نـيـران احلرب او
ـو البلـد منذ ذلك سنـوات احلصار الـتي سبقـتها أيـضا وأوقفت 
احل بـقرارات الـدول النافـذة  فضال عن الـدول عزفت عن الـبلد

تنفذين. وهو يغرق في بحيرات فساد ا
مضى مـا يـقرب مـن عقـدين من الـزمن والعـراق في وضع الـدولة
ـشـلولـة وال أقـول الفـاشـلة ألن ال تـزال الـبـذرة الطـيـبة من الـبـلد ا

تعمل وتضحي.
 وعوامل الشلل كثيرة ومعروفة ومعاشة

ـعـناه ة ومـزمـنـة لالنسـداد الـسـياسي  يـومـياً وهي عـنـاوين قـد
الوطني.
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{ فـييـنا (أ ف ب)  –حـكم عـلى ناشط
ينـي متطرف متهم بـنشر أغان تمجّد
الــــنـــازيــــة اجلـــديــــدة عـــلى اإلنــــتـــرنت
اسـتـخـدم إحـداهـا مـنـفـذ هـجـوم مـعـاد
انيا عام 2019 بالسجن للـسامية في أ
عـشـر سـنـوات اخلـمـيس في الـنـمـسـا.
وقـالت نـائبـة رئـيس احملـكـمة في فـيـيـنا
كريسـتيـنا سالـتسـبورن لوكـالة فرانس
ـــدعى عـــلــــيه الـــذي تـــمت بـــرس إن ا
مــحـاكـمــته لـدفـاعـه عن الـفـكــر الـنـازي
مـذنب. واعــتـبــرت احملــكـمــة أن الـرجل
ـثل خـطـرا مـعـيـنـا. الـبـالغ  37 عـامـا 
كــذلك حــكم عــلـى شـقــيــقـه األصــغـر
شـريـكه في الـتهـمـة ومـدير مـوقع مـعاد
لــلـســامــيــة بــالــســجن أربـع ســنـوات.
ــكن لــلـرجــلــ اســتــئــنـاف احلــكم. و
وتـعـرّف احملـقـقون إلى هـذا الـنـمـسوي
احملــتـــجــز مـــنـــذ تــوقـــيـــفه في كـــانــون
الــثـاني/يــنـايـر  2021 والـذي يــخـتـبئ
سـتعـار مسـتر بـوند من وراء االسم ا
خالل حــســـاب بــاي بـــال اخلــاص به.
وهـــــــو حـــــــوّر أغـــــــانـي راب مـن خالل
اسـتـخـدام كـلـمـات تـمـجـد االشـتـراكـية
القومـية ومـعاداة السـاميـة والعنـصرية

وكره األجانب.
ــخــدمت إحــدى هــذه األغــنــيـات  واســتُ
ـقــطع فـيــديـو كـمــوسـيــقى تـصــويـريــة 
ـله مــنـفـذ هــجـوم في هــاله بـشـرق ســجّ
انـيا في تشـرين األول/أكتوبر 2019 أ
اســـتــهـــدف كـــنــيـــســـا يــهـــوديـــا وقــتل
شخص بالرصاص في الشارع وفي
مـطــعم لـلــوجـبــات اخلـفــيـفـة. بــعـد ذلك
الـهـجوم ضـاعفت الـشـرطة الـنـمسـوية
جـهـودهـا لـلـبـحـث عـنه والـقـبض عـلـيه.
وكان الـناشط يـدعو مـنذ الـعام 2016 
أعـضـاء مـنـتديـات الـنـازيـ اجلدد إلى

تنفيذ هجمات إرهابية.
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اغوغيـة يبدو ان النـظام السياسي ارسـاته وتفسيراته الـد في 
في الـعـراق يـعـيد إلى األذهـان من جـديـد: رأيـ خطـيـرين كـان قد
ستقبل كيانه اثارهمـا  صدام أبان حكمه أحدهما قد يتعلق 
ووجـوده كـقــوله: ((أن من يـريـد انـتــزاع احلـكم في الـعـراق من يـد
البـعث عليه أن يـأخذ باحلـسبـان من انه سيسـتلم أرضاً مـحروقة
وآالف القـتلى)).. أما الثاني فله دالالت فاصلة لتفعيل النمط األول
وكـيــفـيــة حتـقــيق اهــدافه ومـســتـلــزمـاتـه حـيث تــردد عـلى لــسـان
سـؤول قبل سـقوط النظـام بأيام مـا أشار اليه صدام: ((من أن ا
ــواجــهـة احلـرب ان بــدأت ســوف لن تــنــتــهي)) في إشــارة إلى ا
ـعنـى استـمـرار الـقـتـال عـلى نـحـو عـمـلـيات ـسـلـحـة الـشـامـلـة  ا
(إرجـاف) أو مـا يـطـلق عـليـه بحـرب الـعـصـابـات واالنـتقـال من ثم
ـناوئ له حتت شـعارات شعـبوية إلى خطـوة تصفـية العـراقي ا
واقف كمـا حدث في حروبه الـسابقة.. فـما اوجه الشـبه ب هذه ا
الـظالميـة للنـظام الـسابق وتهـديدات الـطبقـات الطائـفيـة وفصائـلها
ـسـلحـة مـنذ وصـولـها الى دفـة احلـكم بعـد غـزو العـراق وسـقوط ا
صـدام عام  2003 ولـغـاية الـيـوم على الـنـحو الـتـالي: (استـلـمنـاها

ولن ننطيها بعد مهما كلف الثمن .!) 
كثيـرا ما نشرت وتنشر معلومات ومغالطات سياسية وفكرية حول
ـواطن ـصــيـريــة الـتي تــعـني مــسـتـقــبل ا الـعــديـد من الــقـضـايــا ا
بــاالســاس بـهــدف اثـارة احلــسـاســيــات والـرعب الــســيـاسي عن
قصـد. وقف االعالم كحال بعض االحزاب والنخب السياسية غير
مـعنـي بـتفـكيك تـلك التـهديـدات ومخـاطرهـا على مـستـقبل احلـياة
الــعـامــة وعـرضـهــا امـام الـرأي الــعـام الــعـراقي واخلــارجي كـمـا

هني واالخالقي ذلك.  يستوجب العرف ا
ـمـارسات الـسـلبـيـة لفـئـات وصلت ـلـمـوس ب ا وإذا مـا ربطـنـا با
سـاعدة احملتل االمريكي للـسلطة على أنـقاض النظـام السابق و
ــوقـفــ الــسـائــدين لــدى الــنـظــام آنـذاك ــفـهــوم ا وبــ الــنـظــري 
واصحـاب الـسـلطـة احلـالـية سـنـجـد بان الـطـبـقة الـسـيـاسيـة مـنذ
  2003 هي االخرى تنتهج بعض جزئيات تلك الشعارات كوسيلة
لـلـحـفـاظ عـلى مـسـتـقـبـلـهـا الـسـيـاسي ـ الـطـائـفي. فـمـا يـجـري في
ـئات من األبـرياء الـعراق مـن عمـليـات تـصفـوية يـذهب ضـحيـتهـا ا
الـعراقـي ال يـشكـل اال نهـجا شعـبويـا ـ عقـائديـا مكـمال اصاب
الـعــراق بـالـصــمـيم مــارسه الـنــظـام الـســابق وتـمــارسه الـطــبـقـة
السيـاسية اجلـديدة حلـماية نـفسهـا خوفا من ضـياع السـلطة من
يدهـا واال ستجـعل العـراق مسرحـا هاوياً ال لـلشـعب أثرا فيه وال

مكان. 
لـقد مـارست الـطبـقـة السـياسـيـة للـنـظام ـ الـطـائفي مـنـذ وصولـها
ا تـقتضـيه مصـاحلها لـلسـلطـة لغة الـتهـديد واالدعاءات الـكاذبـة 
ـارسات ال تختلف في محتواهـا النمطي من الناحية وجلأت إلى 
الـسيـاسـية والـفـكريـة عـمـا اجته إليه الـنـظام الـسـابق. أنهـا عـمدت
وألول مـرة في تـاريخ اجملـتـمع الـعراقـي إلى ترسـيخ ثـقـافـة اجلهل
ا ينـسجم ومظاهر التخلي تدريجـياً عن معايير الوعي اجملتمعي
ـدنيـة ـ والقـانونـية. بل انـتهـجت عوضـا عنـها اسـاليب االسـتبداد ا
والقـمع على هذا الـصعـيد أو ذاك مع نزعـة صداميـة القتالع هذا
الـبــلـد من أسـاسـه وتـعـريض مــقـومـاته الــبـنـيــويـة والـبــشـريـة إلى

اخلطر. 
ا يـثير االستغراب عدم ادراك من يهرولون وراء هذه الطبقة إن 
الـسيـاسيـة ـ الطائـفيـة السبـاب اغلـبها نـفعـية مـوقفـها من مـسألة:
الـبقـاء في الـسلـطـة وتأمـ مصـاحلـها الـفـئويـة واحلـزبيـة الـضيـقة
ـسـألـة الـوطـنـيــة الـتي تـتـطـلب دون مـنـازع. وفي اجلـانب اآلخــر ا
باالسـاس مسألت هامت ـ حتـقيق مصالح اجملتمع وتأم األمن
ـوغـرافـيا وثـقـافـيـا وأخالقـيـا. بدل تـقـيـيـد اجملـتمع الـقومي جـيـود
ـبالـغة حلـصـر األمور في نـطـاقهـا الضـيّق لـصاحلـها. ـوه مع ا و
شاركة السياسية ايضا عـدم قبول واحترام أهمية توسـيع دائرة ا
ـزمـنـة وحــلـحـلــة عـقـدة احلـكـم والـدفع بـهــا بـاجتـاه حل األزمــات ا
بـعقالنـيـة.. وما يـدعو لـلقـلق تـعامل الـقسم األكـبـر من السـياسـي
ـصيريـة بشـكل غير مـسؤول والتـنكر العراقـي مع أمـور بلدهم ا
سـتـقلـة ومـصـالح شعـبـها ـفهـوم الـسيـادة عـلى صـعيـد الـدولـة ا
ن لقبـولها االمـالءات والضغـوط اخلارجية وكـأنها أمـرا طبيـعيا. و
ـطـبـلـ الحزاب ـثـقـف بـركـب ا الـغـرابـة الـتـحـاق بعـض اطـيـاف ا
السلـطة وما يـسمى بالـعملـية السـياسيـة مع ادراكهم زيفـها عمـليا
ونـظـريـا. األمـر الذي جـعل األزمـة الـسـيـاسـيـة تـتـأرجح بـ الـنهج
عادلة القـد واالنهيار الـكامل الذي سـيسبـبه الطرف اآلخـر في ا
الـسـيـاسـيـة الـذي اتـكـلت عـلـيـه اإلمـبـريـالـيـة األمـريـكـيـة بـعد 2003

ستقبل العراق ومجتمعاته.  وكالهما يشكل خطرا ماساويا 
علـينا اذن ونحن نقف وسط االزمات الدوليـة التي تلوح مخاطرها
عـلى اجلـمـيع ان نـحـذر وبـشـدة: بـإن نـظـريـة صـدام عـدم إعـطـاء
الفـرصة ألي طرف عراقي حتـقيق أحالمه السيـاسية وحكم البالد
بـالــطـريـقــة الـتي يـراهـا مــنـاسـبــة خلـيـر الـبـالد والـعـبـاد هي ذات
النظـرية التي يدور في فلـكها اصحاب الـسلطة الطـائفية على مدى
ـثال ال تـسـعـة عشـر عـامـا كـمـا تؤكـد األحـداث ذلك. عـلى سـبـيل ا
احلصـر ما يرد عـلى لسان مـنتسبـي هذا البيـت الطائفي او ذاك
ـواجـهة اي ريـاح سـياسـية من تـهـديدات مـسـلحـة احلرب االهـلـية 
قراطية السلمية تمنع بـقاءه بالسلطة حتى وان كانت بالطـرق الد

والدستورية. 
هيمنة على الدولـة ومؤسساتها اخملتلفة إن اجلماعـات واالحزاب ا
مـنذ تـسـعـة عـشر عـامـا في أنـحـاء البالد ومـحـافـظـاتهـا ال يـخـطر
ببالـها سوى البقاء في دائرة احلكم والتضييق على حلحلة العقدة
الــسـيــاسـيـة لــتـشــكـيل احلــكـومـة الــعـتــيـدة ورئـاســة اجلـمــهـوريـة.
فـاصـبـحت تـشـكل عـامال خـطـيـرا يـدفع بـاحلـيـاة االجـتـماعـيـة إلى
مسـرح العنف ومن ثم االنـتقال تدريـجياً إلى صـراع منظم وحاد
ا يضع الـعراق أمام ب جـميع الكـيانات واألحـزاب والتكـتالت 
باد زقـاً وضعـيفاً بـالشـكل الذي أراد له الـنظـام ا خطر يـجعـله 
ويسعـى لتحـقيقه من ال يـفهم فن الـسياسـة ومهـاراتها في صـناعة

التطور والبناء وسعادة اجملتمع. 
الـكي ـ الصـدر الذي الزال ال لنـنتـظر مـا سيـتمـخض عن اتفـاق ا
ــسـاعي ســتـكــون مـحــمـودة وحــكـومـة ذات دور يــبـشــر مـا اذا ا
مـركـزي سـتـتـشـكل تـخـتـلف عن احلـكـومـات الـسـابـقـة بـامـكـانـها
ـــفــاهـــيم بـــاالجتـــاه الــذي يـــجـــعل من الـــوعي تـــدارك االزمـــات وا
الـســيـاسي واالجـتــمـاعي مـظــهـرا من مـظــاهـر الـتـحــدي لـلـحـروب
وصناعة الديكتاتورية وتبني الثقافة الوطنية احلقيقية بدل العنف
واجلـهل لـتـكون بـدايـة عـهـد جـديد في الـعـراق من مـبـادئه حتـقيق
االستـقرار االقـتصادي والـسيـاسي واالجتـماعي والـفكـري جلميع
شـرائح اجملـتـمع العـراقي دون تـمـيـيز ومـواجـهـة األفكـار الـداعـية
لـــلــطـــائــفـــيــة والـــتــرويج لـــلــتـــعــصب الـــشــوفـــيــني
وااليديـولوجـيا الشـمولـية الداعـية حلرق األرض

ومن عليها.
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ويــؤكّــد الــبــاحث في مــعــهـد وورد
فـاجتبل سـنتر بيـب شرايـنماخرز
أنّ مــزارعـ في دول مــثل فـيــتـنـام
والوس وكـمبوديا تسيء استخدام
ــبـيـدات مـا قــد يـؤدي إلى نـتـائج ا

وخيمة. 
ويـضـيف من الـضـروري مـعـرفة أنّ
ـــزارعـــ أنـــفـــســـهم هـم األكـــثــر ا
واد تـضـرراً مـن سـوء اسـتـخـدام ا
الــكـيــمـيـائــيـة الـزراعــيـة من خالل
جلــوئـــهم بــشــكـل كــبــيــر إلى هــذه
ــواد والـتـقـنـيــات غـيـر اآلمـنـة أو ا
عــبــر اســتــخــدام مــنــتــجــات غــيــر

مناسبة.

ـــعــهــد الـــفــدرالي الــســـويــســري ا
لـلــتـكـنـولـوجـيـا في زيـورخ روبـرت
فـينغر أنّ إظهار التزام طويل األمد
مـهمّ من وجـهة نـظـر سيـاسيـة.وقد
يـكـون اللـجـوء إلى وسائـل صديـقة
لـلبـيئة مـربحاً أكـثر. ويـقول فيـنغر
إنّ اسـتـخدام األسـمدة الـكـيمـيائـية
فـي بـــلـــدان عـــدّة لـــيس فـــعّـــاالً في
الــوقت احلـالي لــنـاحــيـة تــسـجـيل
زيـــادة في احملـــاصــيـل في إشــارة
إلـى أوروبـــــا وجـــــزء من آســـــيـــــا.
فرط ـكن أن يـؤثر االسـتخـدام ا و
بيدات على احملاصيل لـألسمدة وا

الصغيرة والكبيرة.

بـيدات احلـشريـة التي اسـتخـدام ا
تــمــثل ســبــبــاً مــحــتـمـالً لإلصــابـة
ــمــيــتـة لــلــطــيـور بــالــســرطـان وا
واالبـتعاد عن األسـمدة الكـيميـائية
ـلـوّثـة لـلمـيـاه إذ إنّ أسـعـار هذه ا
ـواد تـرتـفع بـشـكل كـبـيـر. ويـؤكّد ا
اخلـــبــراء أنّ عــلى صـــنــاع الــقــرار
السياسي في أوروبا ألّا يتراجعوا
عن الـــتــزامــهم تــقــنــيــات الــزراعــة
الـصـديـقـة للـبـيـئـة في الـوقت الذي
يـــثـــيــر غـــزو روســـيــا ألوكـــرانـــيــا
مــــــخــــــاوف من أزمــــــة نـــــقـص في
األغـذيـة. ويـعـتـبـر رئـيس الـبـحوث
ــتـعـلـقـة بـاألنــظـمـة الـزراعـيـة في ا

أراضٍ تــابـعـة لـبـونــو اسـتُـخـدمت
فـي إحـــداهـــا مـــبــــيـــدات أعـــشـــاب
كـيـمـيـائـيـة فيـمـا أُزيـلت الـنـبـاتات
الــبــريــة في األرض الــثـانــيــة عــبـر
جـرافـة وتُـركت األرض الـثـالـثـة من
دون إزالــة هــذه الـنــبــاتـات مــنــهـا.
ـثّل االخـتبـار جزءاً من مـشروع و
عـلـمي يـضمّ  400 مـزرعـة وحـوالى
أربـع قرية في دو-سيـفر الواقعة
غـرب فـرنسـا حـيث يجـرّب الـعلـماء
تــقـنــيـات عــدة لـلــحـدّ من الــتـلـوّث.
ركز الـوطني ويـدعم باحـثون مـن ا
الـفرنـسي للبـحث العلـمي مزارع
مــــتــــطــــوّعــــ بــــهــــدف احلــــدّ من

{ مـــوغـــون (فــرنـــســا) (أ ف ب) –
تــــنـــدرج أرض زراعـــيــــة في غـــرب
فـــرنـــســا تـــتـــمــايـل فــيـــهـــا أزهــار
أرجــوانـــيــة وبــيــضــاء بــ بــراعم
الــقـمح في مـشــروع عـلـمي يـهـدف
ـزارعـ عـلى احلدّ إلـى مسـاعـدة ا
مـن اسـتـخـدام مــبـيـدات احلـشـرات
واألسـمـدة الكـيمـيائـيـة في عمـلهم.
زارع دافيد بونـو منحنياً ويـقول ا
فــوق أزهـار وحـشـائـش بـريـة كـنت
واد تـمثّل خـطراً أشـعـر بأنّ هـذه ا
عـلى احملاصيـل مضيـفاً أنّ الناس
يـطـالـبـون بـتقـلـيص اسـتـخـدامـها.
واعــــتُـــمـــدت في الــــتـــجـــارب ثالث
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ويـنص القـانون الـهولـندي على أنّ
الـطـبيـب إلى جانب خـبـير مـسـتقل
ريض عـلـيـهـمـا أن يـقـررا إن كـان ا
ـاً ال يُحـتمل في ظـل غياب يـعاني أ
أي أمـل فـي حتـــــــــــسّـن وضــــــــــعـه.
ويـنبغي كذلك إثبات أنّ طلب القتل
الــرحــيم طــوعـي ومـدروس بــشــكل
جــــيّـــــد وأن ال خــــيــــار واقــــعــــيــــاً
ـتـخـصص ـركــز ا آخــر.ويـسـاعـد ا
األطـــــبـــــاء في إجـــــراءات الـــــقـــــتل
رضى الذين ال الرحيم ويستقبل ا
ـعـالج في تـلـبـية يـرغب طـبـيـبـهم ا

وت. طلبهم ومساعدتهم على ا

بـزمام األمور. ويُستـبعد أن يصبح
الـقـتل الـرحـيم مشـرعـاً في الـبـلدان
كــلــهــا إذ مـعــظــمــهـا حتــظــر هـذه
ـــمــارســة. وفي بـــلــجــيـــكــا الــتي ا
ـرور 20 حتــتــفل في أيــار/مـايــو 
ـمـارسـة عــامـا عـلى تـشــريع هـذه ا
الــطــبــيــة اســتــفــاد مــنه أربــعــون
مـريضاً فرنسياً عام  2021 من ب

 49 غير مقيم.
وتــرى كـيـرســ أنّ الـقــتل الـرحـيم
ـريض وال لــيس حـقــاً يـتـمــتع به ا
واجـباً عـلى الطـبيب معـتبـرةً أنّها
. مــســألــة وجــوديـة وصــعــبــة جـداً

كـيــرسـ عـنـد إقـرار الـقـانـون قـبل
عــشـرين عـامــاً كـان الـقــتل الـرحـيم
مـعروفـاً لكنّ األشـخاص لم يـلجأوا
إلـيه كـثيـراً كمـا يحـصل في حالـيا.
ومــا يـــفــســر تــزايــد جلــوئــهم إلى
الــقــتل الــرحــيـم تـشــيّـخ الــســكـان
ـمارسـة لم تعد فـضالً عن أن هذه ا
. وتـشير كـيرس مـوضوعاً مـحرماً
ـوت بــكــرامـة هــو نــقـاش إلـى أنّ ا
يــتــطـــوّر مع اجملــتــمع واجملــتــمع

الهولندي منفتح تماما عليه. 
وتـلفت إلى أنّ هولندا دولة تقدمية
ـبـدأ الـتحـكم ويـتـمـسك سـكـانـهـا 

الـرحيم وسرعـان ما حذت بلـجيكا
حــذوهـا فـيـمـا أصـبــحت إسـبـانـيـا
اضي سـادس دولة تـسمح الـعـام ا
بـهذا اإلجراء. ويتـزايد كل عام عدد
األشـــخـــاص الــذين يـــلـــجــأون إلى
الـقـتل الرحـيم في هـولنـدا وتشـير
األرقـام الرسمية إلى أنّ عددهم بلغ
ــاضي  7666 شـــخـــصــاً الـــعـــام ا
ئة) وتـزيد أعمار مـعظمهم ( 90 بـا
عن سـت عامـاً وهم كانـوا يعانون
ســرطـانــاً في مــراحـله األخــيـرة أو
مـرض عـضـال آخـر. وتـقـول مـديرة
ــركــز الــواقع في الهــاي ســونــيـا ا

{ الهـــــــــــاي- (أ ف ب)  –تـــــــــــزيـن
فـراشات ذهبـية جدران مـركز القتل
الـرحيم الوحـيد في هولـندا إحياء
ــــــرضـى الــــــذين لــــــذكــــــرى آالف ا
ـوت بـكـرامـة عـلـى مدار اخـتـاروا ا
ـاضـيـ فـيـمـا حتـتـفل الـعـقـدين ا
رور  20عـاما عـلى تشريع الـبالد 
ـمـارسة الـطـبـية. ويـسـتـقبل هـذه ا
ــركــز الــفـريــد من نــوعه ســنــويـاً ا
مــئـات األشـخـاص الــذين يـرغـبـون
فـي إنــهـــاء حــيـــاتــهم. وأصـــبــحت
هـولـندا في  1نـيـسـان/أبريل 2002
أول بــلــد في الـعــالم يــشـرّع الــقـتل
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{ بـــــوغـــــوتـــــا (أ ف ب)  –ضـــــبـــــطت
السـلطات الـكولومـبية اخلـميس حوالى
 143 من الـرتـيالء فــيـمـا كـانت مـهـرّبـة
ـكــافـحـة ــكـســيك خالل عـمــلـيــة  الى ا
تـهـريب احلـيـوانـات في مـطـار بـوغـوتا
كـما أعـلـنت وزارة الـبـيـئـة الكـولـومـبـية.
وأوضــحت الــوزارة في بــيــان أن هــذه
العناكب التي عثر على  12 منها نافقة
اخــتـنــاقــا كــانت مــخــبــأة في أكــيـاس
بالسـتـيـكـية في طـائـرة شـحن. وتـابعت
لم تتـوافر وثائق تـثبت مـصدر الشـحنة
أو تــصـاريـح نـقــلــهــا بــشـكـل قـانــوني.
وبـــــحــــسـب االحتـــــاد الـــــدولي حلـــــفظ
الـطــبـيـعـة تــبـاع الـرتـيالء بــشـكل غـيـر
قانـوني وهي حتظى بشـعبيـة كبيرة في
سـوق احلـيوانـات نـظـرا إلى طـبيـعـتـها
األلـيــفــة وألــوانـهــا. وفــتـحت الــشــرطـة
ـرســلـة حتــقـيــقـا لــتـحــديـد اجلــهـتــ ا
ـســتـقــبـلــة لـلــعـنــاكب. وفي تــشـرين وا
الــثــانـي/نــوفــمــبـــر ضــبــطت  232من
الرتيالء في كولومبيا فيما كانت مهرّبة
إلى أوروبـــــا. ويـــــنص الـــــقــــانـــــون في
كــولـــومــبــيــا عـــلى عــقــوبـــات جــنــائــيــة
تهم باالجتار وغرامـات كبيرة ضد ا

باحليوانات.
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ــــتـــحـــورات طــــويـــلـــة األمــــد من ا
الـناشئة. وخلصت دراسة استندت
إلـى سـجـالت الــســويــد الــوطــنــيـة
حـتـى تشـريـن األول/أكـتـوبر 2021
إلـى أن األشـخـاص الــذين تــعـافـوا
من كـوفيد يـحافظون عـلى مستوى
عـال من احلماية من إصابة جديدة

قد يصل إلى حوالى  20 شهرا.
وبــيـنت أن لـدى األشــخـاص الـذين
حــصــلــوا عــلى جــرعـتـي لـقــاح مع
مـــنــاعــة هــجـــيــنــة تـــراجع خــطــر
إصـابـتـهم مـرة جـديـدة بـنـسـبة 66
ـئـة مـقـارنـة بـاألشـخـاص الـذين بـا

لديهم مناعة طبيعية فقط.

جــونــســون أنــد جــونــســون الــذي
يــؤخــذ جـرعــة واحــدة. وقـال مــعـد
الـدراسة جوليو كـوستا من جامعة
مـاتـو غـروسـو دو سـول الـفـدرالـية
أثـبتت هـذه اللقـاحات األربعـة أنها
تـوفر حـماية إضـافيـة كبيـرة للذين

سبق وأصيبوا بكوفيد-19.
وقــال بـــرامــود كــومــار من مــعــهــد
Translational Health Science
 and Technology Instituteفـــي
ـناعة الهـجينة الـناجمة الـهند إن ا
عن الـتـعـرض لإلصـابـة الطـبـيـعـية
والــتـلـقـيح ســتـصـبح عـلى األرجح
ي وقـد تـوفـر حـمـاية ـعـيـار الـعـا ا

وحــلــلت إحــدى الــدراســتــ الــتي
The Lan- نشرت في اجمللة الطبية
 cet Infectious Diseasesالـبيانات
الـــصــــحـــيـــة ألكـــثـــر من  200 ألف
شــــــــــخـص في  2020 و 2021 فـي
الـبـرازيل الـتي سـجـلـت ثانـي أكـبر

حصيلة وفيات في العالم.
وتـــبــ أنـــهــا وفــرت لـألشــخــاص
الـذين أصـيـبوا بـكـوفـيد وحـصـلوا
عـلى لـقـاح فـايـزر أو أستـرازيـنـيـكا
ــئــة من حــمــايــة بــنــســبـة   90 بــا
ــسـتــشــفى أو الــوفـاة في دخــول ا
ئة للـقاح كورونافاك مقابل    81بـا
ــئـــة  لــلـــقــاح الـــصـــيــني و  58بـــا

{ بــــــاريس (أ ف ب)  –أظــــــهـــــرت
دراســــتــــان جــــديــــدتــــان نــــشــــرت
نـتـائجـهـما اجلـمـعة أن األشـخاص
الــذين لـديــهم مــنـاعــة هـجــيـنـة أي
انـهم تلقـوا اللقاح كـامال وأصيبوا
بكوفيد- 19يتمتعون بأكبر قدر من

احلماية من فيروس كورونا.
وشـددت الـدراسـتـان بـعـد أكـثـر من
عـــامـــ عـــلى تـــفـــشي اجلـــائـــحــة
وإصـابة نحو نصف مليار شخص
بـــالـــفـــيــروس وتـــلـــقي مـــلـــيــارات
األشـخـاص اللـقاح عـلى أهمـية أن
يـحصل الـذين أصـيبـوا بالـفيروس

بعد تعافيهم على اللقاح.
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بـارك من األشـهر يـعـد شـهر رمـضـان ا
الــتـي تــمــيــز مــصــر عن بــقــيــة الــبالد
الـعـربـيـة واإلسالمـيـة نـظـرا لـلـطـقوس
ـصـريون عـلى مدار الـتي دأب عـليـها ا
الــتـاريخ كـفـانـوس رمــضـان والـكـنـافـة
ــوائــد الــرمــضــانــيــة وغــيــرهــا من وا
الــــــطـــــقـــــوس األخـــــرى  إال أنـه خالل
اضـيـ أختـفى الـعـديد من الـعـامـ ا
الــطــقــوس الــتي مــيــزت هــذا الــشــهــر
الـكر بـسبب انتـشار فيـروس كورونا
إال أنه مع تراجع اإلصابات بالفيروس
قـــــررت احلــــكــــومــــة ووزارة األوقــــاف
ـصـريـة عـودة احلـياة إلى طـبـيـعـتـها ا
مـع االلـتـزام بـاإلجـراءات االحـتـرازيـة 
ـوائــد الــرمـضــانــيـة أهـم تـلك وتــعــد ا
الـــطــقــوس الــتـي ســمح لــلـــصــائــمــ
بـإقـامـتـهـا والـتي بـدأت مـنـذ عـصـر بن
طــولــون وحــتى اآلن حــيث يــقــوم أهل

الــكــرم بـتــوزيع وجــبـات جــاهــزة عـلى
بـيوت الغالبة والصائم في الشوارع
إال أن وزارة الـصـحـة اشـتـرطـت لـعودة
مــوائــد الــرحــمن هــذا الــعــام اإللــتــزام
بـاإلجـراءات االحـتـرازيـة وعـلـى رأسـها
تـلـقي لـقـاح كـورونا حـيث بـدأت حـمـلة
طـرق األبواب الذهـاب للمـنازل لتـطعيم
ـواطـنـ  وفي الوقت نـفـسه تـسابق ا
أهل اخلــيـر بـتــوزيع كـرتــونـة رمـضـان
عـلى الفقراء والتي حتتوي على السلع
الــتـمــويــنـيــة كـالــسـكــر والـزيت واألرز
واطـن والـشـاي ونافـست احلكـومـة ا

فـي هذا اجملال باسـعار تتراوح ب 50
و  200 جـــنــيه عـــلى حـــسب طــبـــيــعــة
ـنطقة التي توزع فـيها تلك الكرات  ا
كـــمـــا أقــامـت احلــكـــومـــة شــوادر أهال
ـركـز الـقـاهــرة لـلـمـؤتـمـرات رمــضـان 
لــبــيع الــسـلع االســتــهالكــيـة بــأســعـار
مـخـفـضة بـعـيدة عن جـشع الـتـجار في

الــفـتـرة من  24مــارس وحـتى  2أبــريل
ـسـاجـد وتــعـد الـدروس الـديـنــيـة في ا
ــظـاهــر الــتي تــقـرر واحــدة من أبــرز ا
عـودتها خالل شهر رمضان حيث تقرر
فـتح مـصـلى للـسـيدات إللـقـاء الدروس
الــديــنـيــة من جــانب الــواعـظــات بــعـد
صالة الــعـصــر أمـا بــالـنــسـبــة لـصالة
الـتراويح فلقد تقـرر استمرارها بنفس
ـاضي ـتـبـعـة في الـعـام ا اإلجــراءات ا
عـلى أن ال تزيد مدتها عن نصف ساعة
 أمــا بــالــنــســبــة لــلــمــظــاهــر األخـرى
ـعتادة والتي لم تنـقطع وعلى رأسها ا
فـانوس رمـضان فـلقـد أثر االرتـفاع في
أسـعاره على إقـبال النـاس على شراءه
إال أن اإلقـــبــــال اســـتـــمـــر عـــلى شـــراء
الـفـوانـيس اخلـشـبـيـة والـفـانـوس أبـو
شــمـعـة وتــراوحت اسـعـار الــفـوانـيس
هــذا الـعــام مـا بـ  40 جــنـيه و 1000

جنيه بالنسبة للفوانيس الفاخرة.

ــعــاد جــوائــز غــرامي الــنــســخــة ا
تـسجيلـها سنة  2021 مـن ألبومها
فـيـرلس الـصـادر عام  2008 والـذي
سـبق أن فـاز بـأربـع جـوائـز بـيـنـها
أفــــضل ألـــبــــوم. وتـــشـــمـل فـــئـــات
مـوسيـقى الراب كـانيـيه ويست مع
لـــــــيل نـــــــاس وجــــــاي كــــــول وذي
كـريـيتـور لـكنـها ال تـتـضمن درايك
الــذي سـحب تــرشـيـحـه في كـانـون
االول مـن دون تــــــفـــــســــــيــــــر. وفي
ـــاضي اتّـــهـم الـــنــجـم الـــكـــنــدي ا
ـيـة بـتــصـنـيف مــوسـيـقـاه األكــاد
حـصرا في فئـات الراب ألنه أسود.
وسـتـتنـافس كاردي بي ومـيغن ثي
ســتـالــيـ فـي فـئــة أفـضل أداء في

موسيقى الراب بأغنيتهما واب.
وحـصلت فرقة الكـاي بوب الكورية
بي تي إس على ترشيح واحد فقط
في فـئات الـبوب عن أغنـيتهـا باتر
ـا كـان مــتـوقـعــا لـهـذه وهــو أقل 
الـــفــــرقـــة الـــتي كـــافــــحت من أجل

الوصول إلى جوائز غرامي.
ـقــرر أن تــقــدم الــفــرقـة أداء ومـن ا
مــــبـــاشــــرا خالل حــــفـــلــــة تـــوزيع
اجلـوائـز وكذلك رودريـغو وإيـليش

وباتيست وهير وليل ناس إكس.

عن الـعدالة االجتـماعية. فـباتيست
ـقـيم في ــولـود في لــويـزيـانــا وا ا
نـيـويـورك ينـاضل من أجل تـعـزيز
الـعدالـة االجتـماعيـة والعـرقية وال
ســيـمـا من خالل دعـمه حـركـة بالك
اليـفـز مـاتـر (حـيـاة الـسـود مـهـمة).
ـرشــحـ اآلخـرين وهــو يـنــافس ا
عـلى جوائز غـرامي عن ألبومه وي
آر وأغـــــنــــــيـــــته فــــــريـــــدوم. لـــــكنّ
الــتــرشــيـحــات جلــوائـز غــرامي لم
ـغني تـقـتصـر عـلى الشـبـاب. فإن ا
تـــوني بــيــنـــيت الــبــالغ  95 عــامــا
ـمثلـة األميـركيـة ليدي ـغنـية وا وا
غـاغا يـتمـتعان بـفرص قـوية لـلفوز
بـجـوائز غـرامي عن ألبـومهـما الف

فور سايل. 
ورشّـح مغني الـراب كانـييه ويست
( 44 عـاما) الذي نال أخيرا موافقة
الــقــضــاء األمـيــركي رســمــيــا عـلى
تـغـييـر اسـمه إلى يي في أكـثر من
فـئـة بيـنـها أفـضل ألبـوم عن عـمله
دونــدا وسـيـتـنــافس عـلى اجلـائـزة
مع الــنـجـمـة تــايـلـور سـويـفت (31
عـــــامـــــا) الـــــتـي اقـــــتـــــصـــــر عــــدد

ترشيحاتها على واحد.
ـغــنـيـة األمــيـركـيـة إلى ولم تــقـدّم ا

بـهــيـر ومـغـنـيـة الـراب دوجـا كـات.
أمـا بـيـلي إيـلـيش فـرشـحّت لـسبع
جــوائـز مــثل أولــيـفــيـا رودريــغـو
ـمــثـلـة الـسـابـقـة في قـنـاة ديـزني ا
والـتي دخلت عالم موسيقى البوب
ـاضي من خالل أغــنـيـتـهـا الــعـام ا
الـنـاجـحـة درايـفـرز اليـسـنس الـتي

أتبعتها بألبوم ساور. 
وتـصدر الئـحة الـترشـيحـات عازف
اجلاز وآر أند بي األميركي األسود
جــون بــاتــيـست ( 35 عــامــا) الـذي
ـوسـيـقى التـصـويـرية لـفـيلم ألّف ا
تـحـركة سـول من شـركة الـرسـوم ا
بـيـكسـار والت ديزني مع حـصوله
على  11 تـرشيـحا من بيـنهـا اثنان
في فـئـتـ رئـيـسـيـتـ هـمـا ألـبـوم
الــعــام وتـســجــيل الـعــام. ويــحـمل
تَـــصَــدُّر جـــون بــاتـــيـــست قــائـــمــة
ـرشـح دالالت تـتعـلق بـالتـنوع ا
إذ أن الــفـنــان الـذي سـبق أن رُشِح
ثـالث مـــرات جلـــوائــــز غـــرامي في
الـسـنـوات الـسـابـقـة ويـتـولى مـنذ
وسيقي ديـر ا الـعام  2015مـهمة ا
لـلبـرنامج الـتلـفزيـوني الشـهير ذي
اليت شـو ويذ ستيـفن كولبرت هو
فـي الوقت نفسه صوت بارز مدافع

تحدة) { الس فـيغاس (الواليات ا
(أ ف ب)  –جتــتــمع أبــرز األســمـاء
وسيقـى األحد في حفلة فـي عالم ا
تـوزيع جوائز غـرامي في نسـختها
ـقامة في الس الـرابعة والـست وا
فـيغـاس للمـرة األولى بعـدما أرجأ
ــقــرر في 31 ــنــظــمــون احلــدث ا ا
كـانـون الـثانـي بسـبب ارتـفـاع عدد
اإلصـابات بكـوفيد- 19 ونـقلوه من
لـوس أجنلـيس إلى أكبر مـدينة في

صحراء موهافي. 
وفي مـحاولة لزيادة التنوع رفعت
ـــيــة الـــوطـــنـــيــة لـــفـــنــون األكـــاد
الــتــســجـــيل وعــلــومه الــتي تــقــدم
ـوازيـة بأهـمـيتـها جـوائـز غرامي ا
ــكـــافــآت األوســكــار مـــوســيــقـــيــا 
ـتــهـمــة بـتـفــضـيل ســيـنــمـائـيــا وا
الـفنانـ البيض والـذكور من عدد
الــتـــرشــيــحــات (من ثـــمــانــيــة إلى
عـشرة) في الفئات األربع الرئيسية
جلــوائــزهــا. وسـيــتــنــافس الــنـجم
الـكـنـدي جاسـ بـيبـر عـلى ثـماني
جــوائـز في االحـتـفـال الـذي يـقـدمه
الـكوميـدي تريفـور نواه على غرار
مــــغــــنــــيــــة آر إن بـي غــــابــــريــــيال
ــعـروفـة ســارمـيـيــنـتـو ويــلـسـون ا
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واصــلـت الــكــبــســولـــة الــتــحــلــيق
ـعـترف به مـتـجـاوزة خط كارمـان ا
دولـــيـــا بــأنـه احلــد الـــفـــاصل بــ
اجملـال األرضي والـفضـائي على

ارتفاع  100 كيلومتر.
وتـمـكّن الـركـاب خالل هـذه الـرحـلة
مـن تـرك مـقـاعـدهم وطـافـوا لـبـضع
دقـــائق خـــارج نـــطــاق اجلـــاذبـــيــة
وتـأمـلـوا شـكل األرض من الـفـضاء

عبر نوافذ ضخمة.
وشــارك في رحـالت سـابــقــة لــبــلـو
أوريــــجن مــــؤســـســــهـــا بــــيـــزوس
بـــاإلضــافــة إلى جنـم ســتــار تــريك

وليام شاتنر.

بـيـنـهم غـاري الي كـبـيـر مـهـندسي
بـرنامج نـيو شـيبـرد باإلضـافة إلى
خمسة سياح دفعوا مقابل التذكرة
الـتي لم يـكـشف سعـرهـا. وقال الي
عن الـرحلة بـالصاروخ شـعرت كأن
أحـدا يشد جـلدي. وجاءت مـشاركة
مثل الي في الـرحلـة بعـدما ألـغى ا
الـكوميدي بيت ديفيدسون صديق
جنـــمــــة تـــلـــفـــزيـــون الــــواقع كـــيم
كــارداشـيـان مـشـاركـته دون كـشف
الــــســــبب. وبــــعــــد اإلطالق هــــبط
الصاروخ القابل إلعادة االستخدام
والـــصـــفـــري انـــبـــعـــاثـــات غــازات
الـدفيـئة عمـوديا على مـنصة فـيما

{ مـــــــوقـع االطـالق- الـــــــواليــــــات
ــتــحـدة (أ ف ب)  –نــفـذت شــركـة ا
بـلـو أوريـجن الـتـابـعة لـلـمـلـيـاردير
جــيف بــيــزوس بـنــجــاح رحـلــتــهـا
ــأهــولـــة الــرابــعــة الـــفــضــائــيـــة ا
اخلــمــيس مــحــمّـلــة ســتــة ســيـاح
فــضــائــيـ جــدد في رحــلــة ذهـاب
وإيـــــاب اســــتــــمــــرت  10 دقـــــائق.
وانطلق صاروخ نيو شيبرد الدون
ـــداري من قــاعــدة مــوقع اإلطالق ا
األول الــتـابــعــة لـلــشـركــة في غـرب
تـــكـــســاس عـــنـــد الــســـاعــة 58.08
صـبـاحا بـالـتوقـيت احمللي (58.13
ت غ) مــحــمّال ســتــة أشــخـاص من
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