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تـــوصــلـت بــغـــداد وطـــهــران الى
حـلــول بـشـأن جتـهـيــز الـكـهـربـاء
وامدادات الغـاز حملطات الـتوليد
ـــقــــبل عــــقب خـالل الـــصــــيـف ا
االتفـاق على االيـفاء بـااللتـزامات
الـقــانـونـيــة واالسـعـار وتــسـديـد
فـيـمـا اكـد اقـيـام الـوقــود اجملـهـز
رئــيس مــجــلس الـنــواب مــحــمـد
احلـلـبـوسـي  ان حـفظ الـسـيـادة
مـــــــنــــــــهج ثــــــــابت لــــــــعالقـــــــات
ــســـؤولــ ونــامـل من ا اجلـــوار
االيـــرانـــيــــ  طـــوي صــــفـــحـــة
ــضي بـــخــطــوات الـــعــقــبـــات وا

عـمــلـيـة جــديـدة مـنـفــتـحـة وقـال
بــيــان تــلــقـتـه (الـزمــان) امس ان
(احللبوسي وصل الى الـعاصمة
االيـرانيـة طـهـران عـلى رأس وفد
حــيث الــتـــقى الــرئــيس نــيـــابي 
وجــرى بـحث ابــراهـيم رئــيــسي 
العالقـات الثنـائيـة ب الـبلدين)
ان بدوره  قال رئـيسي ان (الـبر
الــعــراقـي اجلــديــد من شــأنه ان
يـقـوم بـدور فــاعل كـسـابق عـهـده
في ســـيـــاق تـــعـــزيـــز الـــتـــقــارب
والــــــتــــــعـــــاون االقــــــتــــــصـــــادي
واالجــــــتــــــمــــــاعي بــــــ ايــــــران
والــعــراق) وتــابع (نــتــطــلع الى
اكـتـمـال سـيـر تـشـكـيل احلـكـومـة

اجلديدة في الـعراق بأسرع وقت
ـكن). كــمـا الـتـقـى احلـلـبـوسي
أمـــــ اجملــــــلس خـالل زيـــــارتـه 
األعــلى لألمـن الــقــومي اإليــراني
عـــــــلـي شـــــــمـــــــخـــــــانـي. ووصل
احلــلــبـــوسي الى طــهــران امس
كــــان عــــلـى رأس وفــــد نــــيــــابي 
باستقباله نظيره االيراني محمد
باقـر قـاليـبـاف. واكد احلـلـبوسي
خالل مؤتمر مشترك مع قاليباف
إن (مـــجــــالس الــــنــــواب تـــمــــثّل
الـــشـــعـــوب وتــســـعى جـــادة إلى
ـكن أن يـنـعـكس تـعـزيـز كل مــا 
علـى أبنـاء شـعبـهـا) واضاف ان
(استمرارية التعاون ب البلدين

ألن استقرار إيران اجلارين مهم 
يــنــعــكس إيـجــابــاُ عــلى الــعـراق
وبـالـعـكس) مــؤكـدا (نـعـمل عـلى
ـنـطــقـة بـشـكل إعـادة اســتـقـرار ا
كـامل بخـطـوات جـادة وشعـوبـنا
ـثـلهـا تتـطـلع إلى عالقات التي 
أفـــــضل وأن تـــــنـــــعـــــكـس هــــذه
اخلـــــطـــــوات عــــــلى مــــــا يـــــؤمن
مــســتــقــبـلــهم بــاســتــقــرار أمـني
واقـتـصـادي يـبـعـد خـطر وشـبح
احلروب واالزمات)  مشدداً على
ان (حـــــفظ الــــســـــيــــادة وحــــسن
اجلـــــوار وحـــــمـــــايـــــة حـــــقـــــوق
ـبــاد الـعـامـة ـواطــنـ هي ا ا
الــتي يـجب أن تــكــون ثـابــتـة في

وزيــــر الــــنــــفط االيــــرانـي جـــواد
أوجي عـلى الـتـوصل إلى حـلول
مـــــرضـــــيـــــة بـــــشـــــأن إمـــــدادات
الــغــاز.وقــالت الــوزارة في بــيـان
تــلـقــته (الــزمــان) امس ان (كـر
الـتـقى في طـهـران أوجي وجرى
بـحث تطـويـر وتـوطيـد الـعالقات
فـي مــجـــال الــطـــاقــة وجتـــهــيــز
ـادة الـغـاز الـضـرورية الـوزارة 
لــتـشــغـيل احملــطـات الــتـولــيـديـة
قبل) وتابع إستعداداً للصيف ا
ان (الطـرف اتفـقا عـلى التوصل
الى حــلــول مــرضــيــة لــلــطــرفــ
بــشــأن االلــتــزامـات الــقــانــونــيـة
واالسـعار وتـسـديـد قـيم الـوقود
ورد وفق آلية تضمن إنسيابية ا
الـتـجـهـيـز خالل الـعـام اجلـاري).
وكـان كر قـد افـاد بـإن (الوزارة
لــديــهــا عــجــز كــبــيــر فـي إنــتـاج
الكهرباء والغـاز الذي يأتينا من
إيــــران ال يـــــكــــفي) مــــؤكــــدا انه
(مــــطــــلــــوب مـن الــــوزارة زيـــادة
ـقدار  1500مـيـغاواط االنـتـاج 
ســنــويــاً) وتــابع ان (هــنــاك 39
مـحـطـة غــازيـة في جـمـيع أنـحـاء
الـــــــعـــــــراق وبــــــــرغم الــــــــوضع
االقـتــصـادي الــسيء إليـران هي
تسـتطيع تـزويد الـعراق بـالغاز)
واســـتــطــرد بــالـــقــول (مــديــنــون
اليران بنحـو مليار و 690مليون
وال نــــســـتـــطــــيع دفع هـــذا دوالر
بلغ بصورة مباشرة إلى وزارة ا
الــطـــاقــة اإليـــرانــيـــة  نــتـــيــجــة
فروضة علـيها). كما للعقوبـات ا
اتـصـاالً هـاتـفـياً مع أجـرى كر 
بـــحث خالله نـــظـــيــره الـــتـــركي 
ـــشــتــرك بــ (آفـــاق الــتــعــاون ا
ــــجــــال الــــطــــاقــــة الــــبــــلــــدين 
ائية عالية والتخطيط لبرامج ا
ـــســـتــوى تـــقـــوم عـــلى اســاس ا
ـا ـشـتـرك و الـتـفـاهم والـعـمل ا
يـــــخــــدم مـــــصـــــالح الـــــبــــلـــــدين

كهربائيـــاً). 

مـشـاكـلـهم إضـافـةً الى امـكـانـيـة
ــالــيــة االســتــفــادة من الــوفــرة ا
احلـــالــيـــة لــتــخـــصــيص مـــبــالغ
الك الدائم خالل لتثبيتهم على ا

قبلة).  دة ا ا
ونفت مـحـافظـة بـغداد فـتح باب
الـــتـــعـــيـــ بـــصـــفـــة مـــحـــاضــر
مجاني.وقالت احملـافظة في بيان
تـلـقتـه (الزمـان) امس ان (مـواقع
وصفحات الـتواصل االجتماعي
غــيــر رســمــيــة خــاصــة بــشــؤون
الـتربـيـة تـنـشر إعالنـات تـتـحدث
عن فــتح بــاب الــتــعـيــ بــصــفـة
محاضر مـجاني والتـقد يكون
ــــــدارس بـــــعــــــد ملء مـن خالل ا
اسـتـمـارة مــحـددة تـشـمل جـمـيع
االختصـاصات) نافـيا (فتح باب
الـتـعـيـ بـصـفـة مـحاضـر).  الى
إعــــــادة ذلـك  قــــــررت الــــــوزارة 
الــعــمل بــنــظــام إعــفــاء الــطــلــبـة

اجملــتـهــدين في الــعــام الـدراسي
ــقــبل لــطـلــبــة الــصـفــوف غــيـر ا
ـــنــتــهــيــة  عـــقب الــغــاء نــظــام ا
الـكـورسـات. وقـال بـيـان امس ان
(االعفـاء يشـمل نـقطـت مـهمـت
االولـى هي االعـــــفـــــاء الـــــفـــــردي
ـادة او مـادت ويـعـني اعـفـاء 
او ثالثة او اربعة وتكون الدرجة
ـادة  90فـمــا اعـلى في في تـلك ا
فيـعفى الطالب السعي السـنوي 
ــــــــــادة والتـــــــــؤدي مـن هـــــــــذه ا
اخــــتــــبــــارهـــــا في االمــــتــــحــــان
الــنـــهــائي) وتــابـع امــا االعــفــاء
ــواد الـــعــام يــكــون بــبـــجــمــيع ا
ـواد في والتـؤدي اخـتــبـار تـلك ا
عـلى ان االمـتـحـانــات الـنـهـائـيـة 
تـــكـــون اقل درجـــة لــلـــطـــالب في
الـسـعي الـسـنـوي  75وان يـكول
واد اليقل عن عـدل في جميـع ا ا
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األعرجي أن مخيم الهول مصدر
خـطـر حـقـيـقي.وقـال بـيـان تـلقـته
(الـــــزمــــان) امـس إن (األعــــرجي
كـتبه  سترول والوفد استقبل 
ــرافق لــهــا بــحــضــور تــولــر  ا
وشهد اللقاء بـحث ملفات تتعلق
ــكــافــحـة اإلرهــاب واســتــمـرار
ــقــدم لــلــعــراق الــدعـم الــدولي ا
إضــافـــة إلى بــحث مـــلف مــخــيم
الــــهــــول احلــــدودي وتــــطـــورات
األزمــــة األوكـــــرانــــيـــــة) وشــــدد
األعرجي على (أهـمية االسـتمرار
بالـضغط على داعـش ومالحقته
ألنه مازال يـشكـل خطـرا حقـيقـيا
ـنطقـة والعـالم) مؤكدا ان على ا
هـو مـصـدر خـطر (مـخـيم الهـول 
ــثل ــلف  حــقــيــقـي وأن هــذا ا
وتابع ان قـلقـا حـقيـقـيـا للـعـراق)
(العراق يأمل أن يـكون هناك حل
لألزمة األوكـرانيـة  وأن ال يتـأثر
الـشـرق األوسط بــتـداعـيـات هـذه
أعـــربت األزمـــة). من جـــانـــبـــهــا 
ســـتــرول عن (الـــتــزام الـــواليــات
ـــتـــحـــدة بـــدعم الـــعـــراق ودعم ا
الـــقـــوات الـــعــراقـــيـــة وااللـــتــزام
بـاتــفـاقـيـة اإلطـار الــسـتـراتـيـجي
ومـخــرجـاتـهـا)  مــشـيـرة الى أن
(هـــــذا بــــدا واضـــــحـــــا من خالل
ـشـتـركـة إلى ـهـام ا حتـول قـوة ا
مهمـة تمكـ ومشورة ومـساعدة
للجانب العراقي) مؤكدة (أهمية
تــســلــيم اإلرهــابــيــ في مــخــيم
الـهــول إلى دولـهم ومـحــاكـمـتـهم
فـي بـــــلـــــدانـــــهـم) واضـــــافت ان
ـتــحـدة سـتـدعم هـذا (الـواليـات ا
الــتـــوجه في مــؤتــمــر مــكــافــحــة
غرب).  داعش الذي سيعقد في ا

ـــنــطــقــة) وتـــابع الــبــيــان ان وا
(اللقـاء استـعرض عمـلية إصالح
وإعــادة تــنــظــيـم الــبــيــشــمــركـة
وأوضـــاع االقــــلــــيم وســــنــــجـــار
فضال عن الـتطورات وتطبـيعـها 
ـــنــطـــقـــة بـــصـــورة عـــامــة في ا
ومسائل أخرى حتظى باالهتمام
ـــشــتـــرك) مــؤكـــدان ( أهــمـــيــة ا
تالحم األطــراف الــكــردســتــانــيـة
وتـــوحــيـــد صــفـــهــا واســـتــمــرار
احلـــــوار حلـل مـــــشـــــاكل أربـــــيل
قـالت سـترول وبـغداد) بـدورهـا 
ـواصــلـة ان (بالدهــا مــلـتــزمــة 
الــدعم الــســيــاسي والــعــســكـري
لـلعـراق واالقـلـيم وتعـزيـز الـعمل
ــشــتـــرك بــيــنــهم) والـــتــعــاون ا
معـربـة عن (امـتنـان بالدهـا لدور
وتــضــحــيــات الــبــيــشــمــركــة في
احلــــــــرب ضـــــــد داعش). وأكـــــــد
مــسـتــشــار األمن الــقـومـي قـاسم

اكـــدا ضـــرورة اتـــخـــاذ األطــراف
ــكــونـات الــعــراقـيــة خــطـوات وا
إلخــراج احلـالــة الـســيـاســيـة من
حالـة االنسـداد ومـجيء حكـومة
ـواطـنـ تـسـتـجـيب لـتـوقـعـات ا

وقادرة على مواجهة التحديات)
واعـــرب الــبـــارزاني عن (شـــكــره
لـــدعـم ومــــســـاعــــدات أمــــريــــكـــا
والـتحـالف الـدولي لـلقـضـاء على
داعـش في الـــــعـــــراق) عـــــادا ان
(حتــركـات داعش وهــجــمـاته في
مخـتلف منـاطق العـراق وسوريا
ـظ تـشـكل تـهـديـداً جـديـاً وخـطراً
حـقـيقـيـاً) وشـدد اجلـانـبـان على
(أهمـيـة التـعاون والـتـنسـيق ب
لـيتـمكـنوا البـيشـمركـة واجليش 
بــدعم من الــتــحــالف الــدولي من
الـــتــصــدي لـــهــذا اخلـــطــر ويــتم
القضاء على داعش نهائياً كونه
يـــهــدد أمن واســتـــقــرار الــعــراق
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أكـــد رئـــيـس اقــلـــيـم كـــردســـتــان
ومـساعدة نيـجيـرفان الـبارزاني 
وزيـر الــدفـاع األمــريـكـي لـشـؤون
الــشـرق األوسـط دايـنــا ســتـرول
كونات اهمية اتخاذ األطراف وا
العراقية خـطوات إلخراج احلالة
الـســيـاسـيـة مـن االنـسـداد. وقـال
بــيــان تــلــقـتـه (الـزمــان) امس ان
(الــبــارزاني اســتــقــبل في اربــيل
وفــداً دبــلــومــاسـيــاً وعــســكــريـاً
سـتـوى برئـاسة أمريـكـياً رفـيع ا
سـترول  ويـضم الـسـفيـر مـاثـيو
تـــولـــر ونـــائب مـــديـــر الـــشــؤون
الـــســيــاســيــة والــعــســكــريــة في
ــشــتــركــة في الــشــرق الــقــوات ا
األوسط مــاثــيـو تــرولـيــنــغـر الى
ـــــســــؤولــــ جــــانب عـــــدد من ا
السـياسـي والـعسـكريـ حيث
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أكد النـائب االول لرئـيس مجلس
الـنـواب حـاكـم الـزامـلي الـسـعي
الى تـضـم فـقـرة تـثـبـيت عـقود
احملاضرين واالداريـ اجملاني
ـوازنة ـالك الدائم ضـمن ا على ا
قبلـة.وقال بيان تـلقته (الزمان) ا
امس ان (الزاملي الـتقى بالـهيئة
ــمـثـلـة لــشـريـحـة الــتـنـسـيــقـيـة ا
احملاضرين اجملاني وبحضور
عـدد من الـنـواب لالسـتـمـاع الى
مطالبهم واحتياجاتهم والسعي
ــعـــنــيــة حلـــلــهـــا مع اجلــهـــات ا
سريـعًـا) واشـار الـزاملي الى ان
(مــجـلس الــنـواب ســيــسـعى الى
تضـم فـقـرة تنص عـلى تثـبيت
عـــقـــود احملـــاضــريـن واالداريــ
والـعــامـلـ بـصـفــة مـجـانـيـة في
ـديــريـات الـعــامـة لـلـتــربـيـة في ا
ـالك الـدائم عــمـوم الــبالد عــلى ا
وازنة للعام اجلاري في قانون ا
ـــتــعـــلــقــة وحـــسب الـــضــوابط ا
بـــســنــوات اخلــدمـــة وامــكــانــيــة
تـضـمـ اخلـدمـة اجملـانـية لـهم)
مـــــــؤكـــــــدا ان (اســــــــاس اصالح
اجملــتــمع وبــنــاء االجــيــال يــبــدأ
بـــإصالح الــعــمــلــيــة الــتــربــويــة
ورعـايــة مالكـاتـهــا وهـذه ضـمن
مسؤوليـتنا الشـرعية واالخالقية
والقانونـية) متـعهدا (بعـقد لقاء
الـية لـبحث مـوضوع مع وزارة ا
تــــثــــبــــيت احملــــاضــــرين ووضع
ـــعـــاجلــة ـــنـــاســبـــة  احلــلـــول ا
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احلــكــومــة نـــاشــد مــتــقـــاعــدون 
ـالــيـة لــصـرف بــتـوجــيه وزارة ا
رواتبـهم قبل عـطلـة عيـد الفـطر .
وقـالــوا في احــاديث امس (نـأمل
اطالق رواتب مـن احلـــــكـــــومـــــة 
ـقــبل قـبل حــلـول عــيـد الــشـهــر ا
لالســتــفــادة مــنــهــا في الــفـــطــر 
تغطـية حـاجات االبنـاء واالحفاد
ـــنــاســبــة الــتي تــتــطــلب خالل ا
نفـقات متـرتبـة على رب االسرة)
ـنـاسـبـة حتمل في مـؤكدين ان (ا

ولذلك طيـاتـها الـفـرح واالبتـهـاج
نطلب من احلـكومة الـتنفيس عن
هـذه الشـريـحـة واطالق رواتـبهم
قــبل حــلــول الــعــطــلــة).واطـلــقت
وزارة الـــــــعــــــــمـل والـــــــشـــــــؤون
االجـــتــمـــاعـــيــة رواتب اإلعـــانــة
االجــــتـــمــــاعـــيــــة لــــشـــهــــر آيـــار
ـقــبل.وقــالت الـوزارة في بــيـان ا
تلـقـته (الزمـان) امس إن (الـوزير
أعـلن وكـالـة سـاالر عـبـد الـسـتار 
إطالق مبـلغ االعـانة االجـتـماعـية
لــشـــهــر آيــار ألكــثــر من مــلــيــون
و 400ألـف اســـــرة فـي بـــــغـــــداد

بلغ اجمالي يصل واحملافظات 
الى أكـثر من  299ملـيـار ديـنار)
ـــشـــمـــولـــة الى داعــــيـــا االســـر ا
(مـراجعـة مـنافـذ الـصرف لـتـسلم
ـبـالغ االعـانــة وسـيــكـون نــزول ا
بــصـورة تــدريــجـيــة) مــؤكـدا ان
(عـدد االســر الـتي يــعـيــلـهـا رجل
تبلغ  967588ألف اسرة في ما
يـبـلغ عـدد االســرة الـتي تـعـيـلـهـا

امرأة  433945ألف اسرة). 
الى ذلـك دعـــا مــــرجع ديــــني الى
بدال اعتـمـاد احلسـابـات الفـلـكيـة
من الــرؤيـــة اجملــردة في حتــديــد

اوائل الشهور الهـجرية واالعياد
من اجل تـوحـيـد االمـة. وقـال في
بــيــان تــلــقـتـه (الـزمــان) امس ان
(استـخدام طرق مـتبـاينـة لضبط
أوائل الشهور القمرية باحلساب
الفلكي وفي البعض اآلخر برؤية
يــزيــد من االخــتالفـات) الــهالل 
مــشــددا عــلى (ضــرورة اعــتــمـاد
احلــســـابــات الــفــلــكــيــة من اجل
تـــوحــيـــد االمـــة). وحــدد مـــكــتب
رجع الـديني في الـنجف أحـمد ا
احلــســني الــبــغــدادي أول أيــام
ـقـبل. عـيـد الـفـطـر يـوم االثـنـ ا
وقـــال انه ( حتـــديـــد اول ايــام
وذلك ـقبل  عـيد الـفـطر االثـنـ ا
بــاالعـــتـــمــاد عـــلى احلـــســـابــات
الـفــلــكـيــة الــدقـيــقــة الـتي تــفــيـد
االطــــمـــــئــــنــــان لـــــوالدة الــــهالل
وإمـكـانـيـة رؤيتـه في الـعديـد من
مــنــاطق الــعــالم). وتــوقـع مــركـز
الــبـحـوث والــدراسـات الــفـلــكـيـة
رجع الذي يـدار برعـايـة مكـتب ا
روية الـديني عـلي الـسـيسـتـاني 
هالل شــهــر شــوال يــوم االثــنـ
ــركــز انه (وفــقـاً ــقــبل. وقــال ا ا
توقع رؤية للـحسـابات الـعلـميـة 
كنة هالل شهر شـوال ستكـون 
بالـع اجملـردة في جمـيع أنحاء
الــعــالم عـنــد غــروب شــمس يـوم
ــــــــقـــــــبل). وكـــــــان االثـــــــنـــــــ ا
السـيستـاني قد حـدد قيـمة زكاة
الـــفـــطــــرة لـــهـــذا الــــعـــام عن كل
ــكــتب في بــيـان شــخص.وقــال ا
ـرجع حـدد مـبـلغ مـقـتـضـب ان (ا
زكــاة الـفــطـر لــهـذا الــعـام 2250
ديناراً للفـرد الواحد).في غضون
حـــددت األمـــانــــة الـــعـــامـــة ذلـك 
جمللس الوزراء عطلة عيد الفطر

ويــوم عـيــد الــعـمــال.وذكـر بــيـان
امس انـه (ســيــكـــون يــوم األحــد
ـنـاسـبة ـقـبل عطـلـة رسـمـيّة  ا
ي) وتـابع ان عـيـد الـعـمـال العـا
(عطلة عـيد الفطـر تبدأ من اليوم
ذاته وتـــنــتـــهي يــوم اخلـــمــيس
ــقــبـل عــلى يُــســتــأنف الــدوام ا
ــــــؤســـــســـــات الـــــرســــــمي فـي ا
احلكـوميـة يوم األحد الـثامن من
ـقــبل). وأعــلـنـت حـكــومـة ايــار ا
إقلـيم كـردستـان  تـعطـيل الدوام
الـــرســـمـي ابـــتـــداء من األول من
ـقبل وحـتى اخلامس شهـر آيارا
مـن الـــشــــهـــر ذاته فـي الـــدوائـــر
ناسبة ؤسسات احلكومـية  وا
تحدث باسم حلول العيـد.وقال ا
احلكومـة جوتيـار عادل في بيان
اطـلـعت عـليـه (الزمـان) امس انه
ـــقــبل (ابـــتــداء من يـــوم األحــد ا
وحتى اخلامس من الشهر ذاته 
عـــطـــلـــة رســـمـــيـــة في الـــدوائـــر
ؤسسات كـافة في كردستان) وا
واشار الى ان (اسـتئـناف الدوام
سيكون  في يوم الثامن من شهر
ــقـــبل). من جــهــة اخــرى آيــار ا
شتركة افادت قيادة العمـليات ا
بـبــدء اخلـطــة األمـنـيــة اخلـاصـة
بـــعــيــد الـــفــطـــر خالل األســبــوع
ـــتـــحــدث بـــاسم ـــقـــبل.وقـــال ا ا
القيادة اللـواء حتس اخلفاجي
في تـــصـــريح امس ان (الـــقــوات
األمـنـية أعـدت خـطـتـهـا اخلـاصة
بعيد الفطر  بالتزامن مع عملية
اإلرادة الــصـلــبــة) ولـفت الى ان
(اخلــطـــة في الــعــاصــمــة تــكــون
سؤولـية قيـادة عملـيات بغداد
ويبدأ تنفـيذها بدءاً من األسبوع

قبل).  ا

ان يلتقي الهيئة التنسيقية لشريحة احملاضرين UI¡∫ نائب رئيس البر
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طبعة العراق 

ـنـطـقـة ومـا الـعالقـات بـ دول ا
بــ الـبــلــدين اجلــارين) واشـار
الـى (أهــمـــيـــة أن تـــكـــون هـــنــاك
ـنـطـقـة مـواقف مـشــتـركـة لـدول ا
ــــــان الـــــــدولي  ألن في الـــــــبــــــر
التحديـات التي نواجههـا أغلبها
مـــشــتــركـــة) مــبــيـــنــا ان (إيــران
تـعـرضت إلى مـشـاكل وعـقـوبـات
اقــتــصــاديــة والــعــراق تــعــرض
ية لهجـمات إرهابـية وازمات عـا
وجائحة كورونا وكانت سنوات
سلبية مرت عـلى شعوبنا فضال
عن خــروقــات مــتـكــررة لــســيـادة
الــدول فـــيــجب أن نـــطــوي هــذه
الــصــفـحــة ونــزيل كل الــعـقــبـات
ضي بخـطوات عملـية جديدة و
مـنــفـتـحـة) ومــضى احلـلـبـوسي
الـى الــــقــــول (ال يــــجــــوز فــــرض
عـقـوبـات عــلى الـشـعـوب كـمـا ال
يجـوز التـرهـيب من خالل تمـك
سـلحـة) ولفت الى العـصابـات ا
الى (الـعراق يـتـطـلع إلى عالقات
أفضل) معربا عن امله ان (تأخذ
اجملالس النيابية في كال البلدين
دورهـا بـدفع الـعجـلـة احلـكـومـية
إلى األمـام وإزالة الـعـقـبـات التي
واجـــــهت عــــــمل احلـــــكـــــومـــــات
الـسـابـقـة) مـضـيفـا (نـسـعى إلى
تطلـبات التي حتـتاجها توفيـر ا
السـلـطة الـتنـفـيذيـة من إجراءات
وقـــرارات تــشـــريـــعـــيـــة تـــســـهل
.( الـتعـامل فـيمـا بـ احلكـومـت
من جـــانــبه  طـــالب قــالـــيــبــاف
(احلكومة العراقية بفتح احلدود
الــــبــــريــــة مـع ايــــران امـــام زوار
االربــعـــيـــنـــيـــة). ويـــضم الـــوفــد
النـيابي الـذي يـرافق احللـبوسي
الــنـواب في زيــارته الى طــهـران 
احمـد اجلـبـوري وحسن الـكـعبي
وشـيــروان الـدوبــرداني وعـبـاس

الزاملي وهر كمال اغا. 
اتـفق وزيرا على صـعيـد مـتصل 
الـكهـربـاء وكـالـة عـادل كر  مع
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حــقق فـريـق نـوروز بــكـرة الــقـدم
أمس الــفــوز عــلى فــريق الــكـرخ
بــهـدفــ مـقــابل هــدف واحـد في
ـبــاراة الـتي جـرت عــلى مـلـعب ا
اجلامـعة وذلـك ضمن مـنافـسات
اجلـولة الـتـاسعـة والـعـشرين من
ـمــتـاز. وسـجل اهـداف الـدوري ا
الــلـقــاء من فــريق الــكـرخ الالعب
حسن عبد الكر في الدقيقة 33
ومن فريـق نوروز الالعـبـ آسو
رستم فـي الدقـيـقة  53وبنـيام

أكورونكو في الدقيقة  . 77
على صـعـيد مـتـصل قررت جلـنة
االنـــضـــبـــاط فـي احتـــاد الـــكــرة
مـعـاقـبـة رئـيس نـادي الـديـوانـية
حـسـ الـعـنـكـوشي بـايـقـافه عن

. ــدة عــامــ الــعــمـل الــرِيــاضي 
وقــــال بــــيـــان أمـس انه ( تــــقـــرر
جتــمــيــد عــضـويــة الــعــنــكـوشي
وحـرمـانه من دخـول اجـتـمـاعـات

نع اجلمعية العـمومية وكذلك 
شاركة في أي نشاط خاص من ا
بكـرة الـقدم اسـتـناداً لـلـمادة 68
ادة  10انضباط). أوالً وبداللة ا
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نـاقـشت وزارة الـصـحـة امس  االسـتـعـدادات اجلـاريـة
كـافحة تـفشي احلـمى النـزفية بـعد تـزايد االصابـة بها

في محافظات مختلفة.
 وقــال بـيــان تــلــقـته (الــزمــان) امس ان (الــوزيــر هـاني
مـوسى الــعــقـابـي عـقــد إجــتـمــاعــا بـحــضــور عـدد من
ديـرين الـعامـ واخملتـص في الـوزارة بشـأن مرض ا
احلمى الـنزفية حيث جرى منـاقشة االجراءات الوقائية
ـكافـحة حـشرة الـقراد تـخذة من قـبل دائـرة البـيطـرة  ا
بيـدات وعمليـة تغطيس النـاقلة للـمرض من خالل رش ا
احليـوانـات وتقـيـيـد حركـتـهـا من قبـل وزارة الداخـلـية)

ووجه الـعــقـابي (بـتـوفـيـر الــعالجـات الالزمـة لـلـمـرضى
ستشـفيات ومتـابعة اجراءات صـاب الراقديـن في ا ا
ستـشفيات لعـدم إنتقال العـدوى للعامل الوقـائية في ا

 .( واطن ؤسسات الصحية وا في ا
عدم تسجيل اي وأعلـنت دائرة صحة محـافظة ميسـان 
ـتحـدث بـإسم الـدائرة حالـة من احلـمى الـنـزفيـة.وقـال ا
مـحـمـد الـكـنـاني ان (احملـافـظـة تـخـلـو من أيـة اصـابـات
بــاحلــمى الــنـــزفــيــة)  وســجــلت الــوزارة امس  168
دون اصـابة بفايروس كورونا مقابل شفاء  239 حالة 
رصـد وفــيــات جـديــدة فـيــمـا تــلـقى اكــثـر من 16 الف

ضادة. شخص جرعات اللقاح ا »U³I²Ý‰∫ الرئيس االيراني ابراهيم رئيسي يستقبل في طهران رئيس مجلس النواب محمد احللبوسي 
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مـــدنــيــاً لـم يــحــدث فـــيه أي نــشــاط
جتــــســـــسي ولـم يــــحـــــوي أي قــــوة
أجـــنــــبـــيـــة وهــــذا يـــنـــفـي جـــمـــيع

االتهامات التي وجهتها ايران).
 مـؤكـدا انه (مـن بـ الـقـرارات الـتي
 اتــخـاذهــا انه (يــجب عــلى إيـران

ـعـنـوي ـادي وا تـقـد الـتـعـويض ا
ــــنـــزل واألمـــاكـن الـــتي لــــصـــاحب ا
تــعــرضت لألضــرار جــرّاء االعــتــداء
الـصــاروخي) مــشـددا عــلى انه (في
عـلومـات يجب حال تـلقي أي دولـة 
عــلــيــهــا الــتــنـــســيق مع احلــكــومــة

مـقـار مـشـبـوهـة في اربـيل). بـدوره 
قـال عـبــد الـله ان (نـتـائـج الـتـحـقـيق
اظـهــرت ان الـهــجـوم جــسـد جتـاوزاً
للقانـون والدستور والـسيادة  وهو
مرفـوض بـكل األشـكال والسـيـما ان
نـزل الذي  اسـتهـدافه كان مـنزال ا
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تـسـويق الـنـفط الـعـراقـيـة سـومــو
بـلـغت كـمـيـة الـصادرات مـن النـفط
اخلـــام مــئـــة مــلـــيــون و579 الــفــا
و612 برمـيال بـإيرادات بـلغت 10
مليارات و913 مليوناً و 197 الف

دوالر).
واشـار الى ان (مـجـمـوع الـكـمـيـات
ــصـدرة من الــنـفط اخلــام لـشــهـر ا
ـاضي من احلـقول الـنـفـطـية آذار ا
في وسط وجـنــوب الـعـراق  بـلـغت
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وال نــسـمح لــهــا ان تـشن الــعــراقـيــة
هجوما مباشـرا على اي محافظة او
مـــــنـــــطـــــقـــــة أخـــــرى) واضــــاف ان
(الـــقــرارات الـــتي  اإلعالن عـــنــهــا
ــوافــقـــة جــمـــيع أعــضــاء صـــدرت 

اللجنة). 
5½«u  l¹dAð

فيـمـا بحث رئـيس الـوزراء مصـطفى
الــكــاظـمي  مـع عـبــد الــله  تــشـريع
ـلـحـة. وذكر الـقـوانـ األسـاسـيـة وا
بيان تلـقته (الزمـان) امس ان (اللقاء
بـحث عـدد من الـقـضـايـا األسـاسـيـة
وتـــأكـــيـــد أهـــمـــيـــة الـــتـــعـــاون بــ
السـلطـت الـتشـريعـية والـتنـفيـذية
ـــا يــــســــهـم في تــــطــــويـــر األداء و
احلــكـومي الــذي سـيــنـعــكس بـدوره
على عمل مختلف القطاعات) وشدد
اجلـانبـان عـلى (زيـادة وتيـرة الـعمل
شترك لتشـريع القوان األساسية ا
ـــلــحــة الــتي مـن شــأنــهــا تــقــد وا

 .( أفضل اخلدمات للمواطن
عـلى صـعـيـد مـتـصل  اعـلـنت وزارة
فاوضات السعودية اخلارجية ان ا
االيـرانـيـة الـتي جتـري في بـغـداد قد
تـــــــمــــــهــــــد لـــــــعــــــودة الـــــــعالقــــــات
ـتـحـدث بأسم الـدبـلـوماسـيـة.وقـال ا
الوزارة احمد الـصحاف في تصريح
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طار الناصرية الدولي نفذة  »U³I²Ý‰∫ محافظ ذي قار خالل استقباله وفد الشركة الصينية ا
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اعـلن مــحـافظ ذي قـار مــحـمـد هـادي
الـــغــــزي عن اتــــفـــاق مـع الـــشــــركـــة
ـطـار الـنـاصـرية ـنـفـذة  الـصـيـنـيـة ا
شروع الى الدولي بـطريقـة تقـاسم ا
اجــــزاء لـــضـــمــــان اجنـــازه في وقت

محدد. 
وذكــر في بــيــان  تــابــعــتـه (الــزمـان)
أمس ان (اجـتمـاعـاً عـقد مع الـشـركة
ــشـروع مــطـار ــنــفـذة  الــصــيـنــيـة ا
النـاصريـة الـدولي وبحث اخلـطوات
تعلقـة بعمليات االولى من التنفيـذ ا
مـــسـح االرض ورفع اخملـــلـــفـــات من
االلـــــغــــــام واجـــــراءات تـــــنــــــظـــــيف

االرضية). 
واضاف ان (االتفاق  عـلى تقسيم
ـشـروع الى اجـزاء لـغرض أرضـيـة ا
تـنـفيـذه عـبـر مـراحل متـتـالـيـة ضمن

السقف الزمني احملدد). 
W “√ qŠ

من جـهـة اخـرى تـقـدم الـغـزي بـثالث
مقترحات الى رئيس مجلس الوزراء
مـــصـــطـــفـى الـــكـــاظــــمي حلل ازمـــة
اخلريـجـ والكـسبـة والـعاطـل عن

العمل في احملافظة .
ورغم ان مــلف الــتـعــيـيــنــات هـو من
اختصاص مجلس اخلدمة االحتادي
ولـيس من اخـتـصـاص احملـافـظات 
اال ان الـــغــزي  راى ان مـــقــتـــرحــاته
التي نقلـها بكـتاب رسمي موجه الى
مـكـتب الـسـيـد الـكـاظـمي  قـد تسـهم

ـتـظـاهـري ذي الـقـضـايــا اخلـاصـة 
قار.وقـال بـيان تـلـقته (الـزمان) امس
نـوابـا عن احلـركة إن (زيـدان التـقى 
وهم  عالء الــركـــابي وفالح الــهاللي
ونيـسان زاير وجـرى بحث مـعاجلة
ـــتــظــاهــري الــقــضــايـــا اخلــاصــة 
مـــحــــافـــظــــة ذي قـــار ضــــمن االطـــر

والسياقات القضائية والقانونية).
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كــــمــــا الـــتــــقـى زيـــدان الــــســــفــــيـــر
الـفـلسـطـيـني في بـغـداد احـمـد عقل.
وذكــر الـــبـــيـــان ان (الـــلـــقــاء نـــاقش
الــقـضـايـا الــقـانـونــيـة الـتي تــتـعـلق
بالفلسطيـني في العراق). من جهة
أعــلن الــنــائب األول لــرئــيس اخــرى
مـــجـــلس الـــنـــواب حــاكـم الــزامـــلي
تــشــكــيل جلــنــة حتــقــيــقــيــة بــشــأن
االعــتـداء عـلـى رئـيس كــتـلــة امـتـداد
النـيابـية مـحمـد نوري عزيـز من قبل
قــائــمــمــقــام قـضــاء الــشــافــعـيــة في
مـحـافـظـة الـديـوانـيـة.وقـال في بـيـان
تــلـــقـــته (الـــزمــان) امـس (تــابـــعـــنــا
وباهـتـمام بـالغ حادثـة االعـتداء غـير
ـســبـوقـة الــصـادرة من قـائــمـمـقـام ا
قـــضــاء الــشــافــعـــيــة في احملــافــظــة
واجملــامــيع احملـســوبــة عــلـيـه عـلى
عزيـز وعنـاصر حمـايته الـشخـصية
أثـنـاء قـيـامه بـواجـبـاته الـدسـتـورية
الـرقـابـيـة الـتي تـمـلي عـلـيه مـتـابـعـة
شـاريع اخلدمـية الـتي تمس حـياة ا
ـواطن) واضــاف (نـدين مــثل هـذه ا
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ال يسـلم الـذين يركـنـون الى الظـا ويـربـطون مـصـيرهم بـاحلـكّام والـسـلطـوي من

الوقوع في مفارقات مُرّة تشبعهم أمام الناس إحراجا .
-2-

ـطلقة ـناصب التي يـحصلـون عليهـا من قبل اولئك الـظا مـشروطة بالـطاعة ا انّ ا
والتنفيذ الكامل لألوامر دون تلكؤ أو ابطاء .

دح مَنْ يحبون وَبِذّمِ مَنْ يكرهون . والسالط يأمرون الوالة 
دحه  ولكنهم سرعان ما يغيرّون آرائهم فيأمرون بِذَّم مَنْ أمروا 

وما على الوالة االّ السمع والطاعة .
ـدحه ثم يـذمه ويشـتـمه عـند الـتـقاط دح ويـشـيد بِـمَنْ أُمـر  وهذا يـعـني أنَّ الـوالي 

االشارة بغضب السلطان عليه وهذا ما يعرضه أمام اجلماهير الحراج كبير .
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جااء في التاريخ :
لك وقد خطب خطبة ان خالد القسري كان واليا على مكه من قبل سليمان بن عبد ا
منطلقا من طاعته للـسلطان ثم وصله كتاب السلطان يأمره أثنى فيهـا على احلجّاج 

بشتم احلجاج واظهار البراءة منه .
والفاصل ب مدحه للحجاج ووصول الكتاب بذمه أيام قليلة .

نبر فقال : اضية وفي اجلمعة الثانية صعد ا كان قد مَدَحَهُ في خطبة اجلمعة ا
الئكة ترى له الئـكة وكان يُظهـر من طاعة الله مـا كانت ا (انّ ابليس كـان مَلَكاً مِنَ ا

به فضالً 
وكان الله قد علم من غشه وخبثه ما خفي على مالئكته 

فلما اراد فضيحته ابتاله بالسجود آلدم فظهر لهم ما كان  يخفيه عنهم فلعنوه 
ؤمن ماكنا نرى له به فضالً  وان احلجاج كان يُظهر من طاعة امير ا

ـؤمـنـ من غِـشِّهِ وخُـبْـثِه عـلى مـا خـفي عـنـا  فـلـما أراد وكـان الـله قـد أَطـلَعَ أمـيـر ا
ؤمن فالعنوه . فضيحته أجرى ذلك على يد أمير ا

لعنه الله "
أرأيـتم كـيـف قـارن ( الـقـسـري ) بـ ( الـباري )  –جل جالله  –وبـ (سـلـيـمان بن

لك ) ? عبد ا
تمهيداً الحلاق احلجّاج بابليس في اللعن ?
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وكـمـا سـجّل الـتـاريخ ما اقـتـرفه من مـفـارقـات يسـجل كـذلك مـا يـجـترحـه كل اولئك
الـذين ربطـوا أنفسـهم بكبـار السـلطويـ وبالكـيانـات السيـاسية

التي كثيرا ما تتغير مواقفها واراؤها بحق الرجال .
ـرسـوم لـهم شـديدَ الـتـذبذب وهـكـذا يكـون اخلطُّ الـبـيانّي ا
في إشارة صريحة الى أنَّ من مدح وذمَّ فقد كذب مرتيْن .

وتـــابع انه ( الــبــدء بـــعــمــلــيــات
احلــفــر بـاســتــخــدام أجـهــزة حــفـر
حديثـة  وان العـمق اخملطط للـبئر
ــشـر) بـلغ 2200 مــتــر لـتــكــوين ا
مـــــؤكــــــدا ان  الـــــشـــــركــــــة قـــــامت
بـتخـصـيص اربـعـة اجهـزة حـديـثة
ذات قـــدرات حـــصـــانـــيـــة مـــحــددة
دة زمنية ال شـروع  لتنفـيذ هذا ا

تتجاوز 18 شهرا). 
أعــلـــنت شـــركـــة تــوزيع بـــدورهـــا 
ــنـتــجـات الــنـفـطــيـة عـن ارتـفـاع ا
ــركــبـات كــمــيــات اسـتــهالك غــاز ا

اضي.   خالل الشهر ا
وقــال مــديـر عــام الــشـركــة حــسـ
طــالب عـبــود في بـيــان أن (مـنــافـذ
الـشـركـة التـوزيـعـيـة شـهـدت إقـباالً
مـتـزايـداً عـلى مـزود الـغـاز السـائل
ركبات احملورة من قبل اصحاب ا
حـــيث بـــلــغـت كــمـــيــة االســـتــهالك
ـــاضي 12 احملـــلـي لـــشـــهـــر آذار ا
مــــلــــيــــون لـــــتــــر) واشــــار الى ان
(الـزيادة الـشـهـريـة تتـراوح سـابـقاً
مــــن 400 الــــف الــــى 500 ألــــف)
ومـــضى الى الـــقــول ان (الـــشــركــة
واطن على تسعى الى تشجـيع ا
اسـتــخـدام هـذا الـنــوع من الـوقـود
فـضالً عن كــونه صـديـقــاً لـلــبـيـئــة 
رخص ثـمـنه اذا يــبـلغ سـعـر الـلـتـر

منه 200 دينار). 

 99 مــلـــيــونــا و130 الــفــا و 677
بــرمـــيال  فــيم ا كـــانت الــكــمــيــات
صدرة من نفط كركوك عبر ميناء ا
جـيـهـان مـلـيـون و448 الـفا و935
بــرمــيال) وتــابع ان (مــعــدل ســعـر
الــبــرمـــيل الــواحــد بــلغ 108,503
دوالراً). مــؤكــدا (حتــقـيـق ايـرادات
اضـــافـــيـــة عـن بـــيع كــــمـــيـــات من
ــصــدر الــشــحــنـــات الــنــفــطـــيــة ا
بـــايــرادات بـــلــغت 273.804.794
ملـيون دوالر) مـبيـنا ان (الـكمـيات
ـصـدرة  حتـمـيـلهـا من قـبل 34 ا
ـــــيــــة مــــخـــــتــــلــــفــــة شـــــركــــة عــــا
ـوانئ اجلـنـوبـية من ا اجلـنـسيـات
والعـوامات االحـاديـة على اخلـليج

وميناء جيهان التركي). 
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الكــات الــفــنــيــة فـــيــمــا بــاشــرت ا
والـــهــنــدســـيــة في شـــركــة احلــفــر
التابـعة لـلوزارة بـاعمال العـراقيـة 
احلـفـر لـلـبـئـر األول ضـمن مـشروع
حف 20بـــئـــرا نـــفـــطـــيـــا في حـــقل
الناصـرية النـفطي. وقال مـدير عام
الشـركة بـاسم عـبدالـكر في بـيان
ـشروع تـلقـته (الـزمـان) امس ان (ا
ـبرم مع شـركة يأتي ضـمن العـقد ا
نـفط ذي قــار بـالـتــعـاون مع شـركـة
يـة لتقد اخلدمات وذر فورد العا

النفطية).
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اوصت اللـجنـة اخملتـصة بـالتـحقيق
فـي االعــــتــــداء الــــصــــاروخي الــــذي
اسـتهـدف اربـيل  احلـكومـة بـاتـخاذ
اجــراءات من شــأنــهـا حتــفظ هــيــبـة
وتمـنع جـعل ارضيه سـاحة العـراق 
تـــصـــفـــيـــة حـــســـابـــات بـــ الـــدول
ـتـنـاحــرة. واطـلـعت (الـزمـان) عـلى ا
ـشكلـة من نائبي توصيـات اللـجنة ا
ـــان حــــاكم الـــزامـــلي رئـــيس الـــبـــر
وشـاخـوان عـبـد الـله ونـواب اخـرين
جـاء فـيــهـا  ان (االعـتـداء الـذي وقع
عـلى اربـيل يـعـد انـتـهـاكـا لـلـقـوانـ
ويــجب مـنع اي واالعـراف الــدولـيـة 
محاولة جلعل العراق ساحة تصفية

تناحرة). حسابات ب الدول ا
‚dD « „uKÝ

داعيا احلكومة الى (اتخاذ اجراءات
مع من شـأنـهـا حتــفظ هـيـبـة الـبالد 
ســلـوك الـطــرق الـدبـلــومـاسـيــة عـبـر
ـــنـع تـــكــرار اي وزارة اخلـــارجـــيـــة 
اعـــتـــداء عـــلـى االراض الـــعـــراقـــيـــة
وجنــــدد الـــتـــأكـــدي ان امـن اقـــلـــيم
كــردســتــان جــزء ال يــتــجــزء من امن

العراق االحتادي).
 ولفت الـى انه (على ايـران تـعويض
ـتـضـرريـن بـعـد تـأكـيـد عـدم وجـود ا
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ـلف وتمنح بكسـر اجلمـود في هذا ا
اخلـــريــجــ بـــارقــة امل بـــعــد طــول

مناشدات وانتظار .
ـــقـــتــرح االول وبـــ  احملـــافظ ان (ا
يــتــضـــمن تــامــ فــرص عــمل لــتــلك
الشرائح بتـعيينهم بـاجور يومية او
عقود في الـشركات النـفطيـة الرابحة

العاملة في محافظة ذي قار).
واضــاف ان (مــقـــتــرحه الــثــاني هــو
تـــامــــــ درجــات وظـــيــفـــيـــة ضــمن
درجـــات احلــذف واالســـتـــحــداث في
دوائـــر احملــافــظــة كـــافــة وادراجــهــا
ــوازنـــة االحتــاديــة ضـــمن قــانـــون ا

للعام 2022).
قـترح الـثالث ينص واشار الى ان (ا
ـنـحـة راتب شـهـري عـلى شـمـولـهم 
عن طريق دوائر الرعايـة االجتماعية
بـصفـتـهم عـاطلـ عن الـعـمل وحل

حصولهم على وظائف).
وتـاتي مــقـتـرحــات  الـغـزي في اطـار
حـرصه الشـديـد عـلى حـلحـلـة جـميع
االزمـات الـراهـنـة في احملـافـظـة وفي
مقدمـتها ازمة اخلـريج والـباحث

عن العمل فـي شتى االختـصاصات 
والـتـحــرك بـشـكل فـاعـل نـحـو بـغـداد
ا اسـتجابت لطـلبات ابناء والتي طا
ذي قار وفق مـا تسـمح به االمكـانات

و الصالحيات .
على صعيد اخر بحث رئيس مجلس
الـــقـــضــاء األعـــلى فـــائق زيـــدان مع
مــعــاجلــة نــواب من حــركــة امــتــداد 
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امـس ان (الـــعـــراق ضـــيف اجلـــولـــة
اخلــامــسـة لــلــحـوارات بــ طــهـران
والـــريـــاض ضـــمن إطـــار انـــتـــهــاج
احلكـومة مبـدأ التـأسيس لـلحوارات
اجلـــمـــاعـــيـــة لـــتـــكـــريس الـــتـــوافق

نطقة). والتوازن على مستوى ا
ـفــاوضـات  واشـار الى ان (اجــواء ا
سـادتـها الـهـدوء وكـانت هـنـاك حـالة
من االيجابية والتفاهم) واضاف ان
(احلـوار تــضـمن مـلــفـات من بــيـنـهـا
ـلف االمـني) وتـابع ان (الـكـاظـمي ا
فـاوضـات) ولفت كان حـاضـرا في ا
الـى ان (الـــعــــراق خــــطى خــــطـــوات
كبيرة في نـسق التفاعالت اإلقـليمية
والدولـية من بـينـها رعـايته اجلـولة
اخلامسة ب طـهران والرياض كما
بــدأ جـولــة حـوارات امــتـدت لــتـطـال
اطـراف اخـرى عـلى مـسـتـوى ثـنـائي
ومــتــعــددة) مــؤكــدا ان (مــثل هــكـذا
ـزيد من االسـتـقرار حوارات تـكـرس 
نطقة وأمن والتوازن على مستوى ا
الـعـراق وسـيـادته الن الـعـراق لـيس
هــو طــرف مــهم ـــنــأى عــنــهــا بـل 
ضـــمن جــوهـــرهــا والســيـــمــا انــنــا
ـبدأ شـراكـات سـتراتـيـجـية نـؤسس 
تـــســهم بـــوالدة دوائــر اقــتـــصــاديــة

متعددة).  U—∫ مبنى مدمر في اربيل نتيجة القصف الصاروخي االيراني œ

األفــــعـــال الــــتي ال تــــنم عـن مـــواقف
مسؤولة ومنضـبطة) داعياً اجلهات
الــقـضــائــيـة اخملــتــصـة الى (اتــخـاذ
جمـيع اإلجراءات الـقانـونيـة الالزمة
ا يحـفظ من هيبة عتـدين و بحق ا
ؤسسة التشريعية) واشار الى ان ا
(هــنــاك تــوجــيــهـا بــتــشــكــيل جلــنـة
حتــقـيــقـيــة بـرئــاسـة الــنـائب حــيـدر
شـيــخـان وعـضـويــة كل من الـنـواب
ـوسـوي و حـيــدر احلـداد و سـهــام ا
بـــاسم الـــغــرابـي ونــاظم الـــشـــبــلي
ـتـابـعـة حـيـثـيـات احلـادثـة ونـتـائج

ـعـنـيـة). الـتــحـقـيـقـات مع اجلــهـات ا
وكــان عـــزيــز قــد كـــشف عن اســبــاب
تهجم قائممقام الشافعية عليه. وقال
فـي بـــيـــان امس انـه (اثـــنـــاء اداءنـــا
لـدورنـا الــرقـابي ومـتـابــعـة مـشـاريع
احملــافـظــة البـعــاد الــضـغــوطـات عن
الشـركات العـاملـة فيهـا لتـوفير بـيئة
عـــمـل صـــحــــيــــحه حــــتى ال تــــكـــون
ــشــاريع احلـــالــيـــة كــالــكـــثــيــر من ا
سابـقاتـها لتـتوقف نـتيـجة انـسحاب
وكلة الشركـات او فشلهـا باالعمـال ا
لــهـا  اطــلـعــنـا عــلى مـشــروع اعـادة

تأهـيل الطـريق الـرابط ب مـحافـظة
تابـعة و توفير النجف والديـوانية 
الــدعم واســنــاد الــشــركــة لــتــمــارس
عملهـا دون تدخالت لالنتفـاع منها 
حدث وبشـكل مبيت تـهجم قائـممقام
الـشــافـعـيـة ومـجـمــوعـات مـحـسـوبه
عليه عـليّ دون معرفـة االسباب التي
دفــعـته الى الــقــيـام بــذلك) واضـاف
(لن نــــتــــهـــاون  اطـالقــــاً مع هــــكـــذا
ـــارســات تـــضــر الـــصــالـح الــعــام
وســيـتم اتــبـاع الــسـبل الــقـانــونـيـة

عتدين).  حملاسبة ا
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أعـلنت الـشـركـة العـامـة لتـجـارة فرع
مـيـسـان عن جتـهـيـز الـوكالء بـ 700
طن من الرز احمللـي الياسـم ضمن

مفردات السلة الغذائية.
وقال إعـالم وزارة التـجـارة في بـيان
تـلـقـته (الـزمـان) إن (الـوزارة جـهـزت
وكـالء ديـــــــــالى بـ  254892طـن من
الرز). وأشارت إلى (استمرار مواقع
فـرع الـشـركـة في الـديـوانـيـة جتـهـيز
ـادة اجملــهـز لــلـمــجـارش األهــلـيــة 
الــشـــلب لـــتـــصـــنــيـــعه وفـق شــروط
الـتــعـاقـد وبــلـغت الـكـمــيـة اجملـهـزة
 48348طنـاً شلب يـاسم و 9010
أطــنــان شـــلب الـــعــنـــبــر حـــيث بــلغ
ستلمة إجمالي كميات الرز احمللي ا
ــتــعــاقــدة مـن اجملــارش األهــلــيـــة  ا
 30366طـنـاً). وطـالب الـنـائب األول

حملــــافـظ الـــنــــجـف األشـــرف هــــاشم
ــــعـــنــــيـــة الـــكــــرعـــاوي اجلــــهـــات ا
وافقة على والوزارات اخملتصة  بـا
وسم زراعة مـحصول الـشلب لـهذا ا
ـــســاحـــة الـــزراعـــيــة في  بـــكـــامل ا
احملــافــظــة . وبــ الــكــرعــاوي لــدى
أســــتــــقــــبـــالــــة عــــدداً مـن أعــــضـــاء
اجلـمـعـيـات الـفالحـيـة في احملـافـظـة
الــيـــوم الــثالثـــاء : أود أن أبــ لــكم
مــدى أهــمـيــة مــحـصــول الــشـلب(رز
عـروف بنوعيته وجودته العنبر)  ا
ـفردات األسـاسـية .. الذي يـعـد من ا
الـتي تـدخل ضمـن مفـردات الـبـطـاقة

التموينية وعنصر غذائي مهم .
موضحاً (سـيكون لـنا لقاء مع وزارة
ائيـة والوزارات اخملتصة  وارد ا ا
ـــــســـــتـــــويــــات وحـــــراك عــــلـى كل ا
ـوافقة على زراعة هذا ألستحصال ا

احملصول للموسم الصيفي) .
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حــــقـــقت وزارة الــــنـــفط  ايـــرادات
تـتجـاوز عـشـرة مـلـيارات دوالر من
مــبــيــعــات اخلــام خالل شــهـر اذار
اضي فيما بـاشرت شركة احلفر ا
ـشـروع حـفر20 بـئرا الـعراقـيـة  

جديدا في محافظة ذي قار. 
وقـــالت الــوزارة في بـــيــان تـــلــقــته
(الـــــزمــــــان) امس انـه (بـــــحــــــسب
االحــصـائــيــة الـصــادرة من شــركـة
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لشركة حفر
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ـبــارك أن يـطــوي خـيــمـته أنــشـر  في الــوقت الــذي يـوشـك فـيه رمــضـان 1443ه ا
صفحـات سجل هذا الشهر الكر ألرى ما استـجد فيه وما ب (يطوي) و(ننشر)
طـباق بالغي يـأخذني إلى اجلـديد  فأجـد : أن الغـبار قد تـطايـر كثيـرا في سماوات
الـعـراق حـتى شـمـل دهـوك وأربـيل وأن الـرصـاص هـو اآلخـر قـد تـطـايـر كـثـيـرا في
أرجـاء مــخـتـلـفـة مـن الـعـراق وأن من هـذا الـرصــاص ـــــ مع شـديـد األسف ـــــ مـا
قـابـر أو جرحى يـئـنون في دخل إلى أجسـاد عـراقـي فـتـركهم شـهـداء يسـكـنـون ا
ستشفيات ومع تطاير الـغبار والرصاص تصاعدت األسعار ردهات الطـوار في ا
في األسـواق بعامـة مضـيفة حـمال إضافـيا على كـاهل العراقـي ولـو التفت جـنوبا
لبرزت أمامـنا األحداث األمنـية في الشطـرة والنزاعات الـعشائريـة التي جرت هناك
ولو انتـقلت شماال لبـرزت أمامنا األحداث األمنـية في سنجار واإلعـتداء التركي على

بارك أقول:     أراض عراقية في دهوك ومع اقتراب عيد الفطر ا
ـالبسِـهِم ة يـلـعبُ حتـتـهـا صـغارُنـا  ة وال غـربـيـَّ إن الـعيـد: شـجـرة زيـتـونـة ال شـرقـيـَّ
اجلـديـدةِ ويـشــعّـونَ فـرحـاً يـنــبع من قـلـوبــهم الـصـافـيــة لـيـمـتـد إلـى قـلـوبِ آبـائِـهِمْ

حبة كبيرة وبأمل براق.  وأجدادِهِمْ الذين ينظرون إليهم 
سـيم ضـاحكُ كـالـرَّوض المع ـاء خـفــيف كـالـهـواء لـطـيف كـالــنـَّ والـعـيـدُ: رقـيق كـا
البس وبقـلوب ناصعة ا هو جـديد من ا كالبرق مُـنعش كالرَّذاذ ولـذلك نستقـبله 
ـشـاعـر عن األطـواق وتـتـحـرك األشواق ـة فـتـشبُّ ا الـبـيـاض وبـنـفـوس طيـبـة كـر

اء.  منسابة مثل خرير ا
والـعيـد موسم من مـواسم التمـنيـات وأنا أعـتدت أن أنشـر أمنـياتي أمـام أحبتي في
كل عـيـد شــعـرا أونـثــرا أو قـوال ولـكــني قـررت قـبـل سـنـوات أن أضع أمــنـيـاتي في
صــنــدوق عـلى أن ال أفــتــحه إال في الـعــيــد ألرى مـا حتــقق مــنـهــا ومــا تـأجَّل ومن
العجيب أنـني كلما فتحت صنـدوق األمنيات ومددت يدي إلى أمنـياتي وجدتها نائمة
على صخـرة األسف من دون أن تمر عـليها يـد التحقـيق فاضطـر إلى إعادتها إلى
الصندوق ذاته منتظرا العيد الالحق لعل ولعل حامال مشعل األمل الذي يرافقني
وأرافـقه دائمـا أقول قـولي هـذا وأنا أعـلم أن حـالنـا اليـوم مثـل حال الـقطـا الذي ال
ينام لـيال إذا ما شعر بخـطر وتقول العرب: ((ولـو تُرك القطا لـيال لنام)) وهذا مثل
يداني في أمثاله قالته (حذام بنت الريان) حتذر قومها من عدو من أمثالها ذكره ا
لـهم حـ رأت الــقـطـا لـيال مـثــارا ولـكن بـالـرغم مـن كل األخـطـار احملـدقـة ال أحـد
يستـطيع في العراق أن يقول: لقد ذهب اخلير مع أهل اخلير فالعراقيون ـــــ وكلهم
خـير ـــــ هم أهل اخليـر وكلـنا نحـلم ببالد لـيس فيهـا تمـييز والـكل فيـها عزيـز بلد
كر الـسيئ بـأهله وأن يحـظى العراق سـعيد والـعيش فـيه رغيد مـتمـن أن يحـيق ا

والعراقيون بالسَّالمة فالسَّالمة هي العيد يقول خليل مطران (ت1949م):
ما العيدُ يوم في الزَّمانِ بعينِهِ    إنَّ السَّالمةَ كلَّ يومٍ عيدُ

: متى تكون الصـدور مشروحة? ومتى تكـون األبواب التي بينـنا مفتوحة? متساءلـ
ومـتى تـكـون خيـرات بالدنـا لـلجـمـيع فـيرضى عـنـا البـصـيـر السـمـيع? ومـتى نرمي
ا نراه فـوق رؤوسنـا من غيوم?. ومع خـلف ظهـورنا جـمرات الهـموم? ومـتى نفـرح 
تكبيـرات صالة العيد السبع في الـركعة األولى واخلمس في الركعة الـثانية سنقول

تنبي (354ه): للعراق احلبيب ما قاله ا
هنيئاً لكَ العيدُ الذي أنتَ عيدُهُ    وعيد لِمَنْ سمّى وضحّى وعيَّدا

وما قاله ابن حيّوس (ت473ه):
وعاوَدَ العيدُ فاسلَمْ ما أتى ومضى    مُعظَّمَ القَدْرِ محروساً مِنَ النُّوَبِ

وما قاله ابن رشيق القيرواني (ت608ه):
وَتَهنَّ العيدَ اجلديدَ سعيداً             فهوَ عيد وأنتَ للعيدِ عيدُ

وسنرفع أكف الضراعة إلى الله تعالى ونبتهل إليه سبحانه ونسأله
ـفــاتـيح الـرحـمــة من كـتـابه أن ـعــاقـد الـعـز مـن عـرشه و
يحفـظ العراق العـزيز  وأهله الكـرام وأن يحصـنهما من كل
شر وأن يبـعد عنـهما كل سوء وأن يـجمع قلوب الـعراقي
ويــوحــد شــمــلــهم وأن يــكـــون اآلتي أفــضل من احلــاضــر

  . اضي وآخر دعوانا أن احلمد لله رب العا وا

ئة أستـغفـر الله ربي وأتـوبُ أليه ..الـله عزوجل لـو منح اجلـنسـية العـراقيـة ملـيون بـا
نح اجلـنسية الـعراقيـة ) لم أر في حياتي ال واللـه  بلد متـخلف  يعيش (يرفض أن 
ـمل مثـل العـراق وخاصـةً دوائـر مديـريات في الـقرون الـوسـطى  والروتـ القـاتل وا

دنية ..  دنية هوية األحوال ا األحوال ا
غـلـطـة عــمـري راجـعت الســتـخـراج بـطــاقـة مـوحـدة لــعـائـلـتي

ولطفلتي فاطمة وليد الشطري ..
ـفروض أقدم طلب لرئيس الـوزراء مصطفى الكاظمي كان ا
بـأقسـاط اجلنـسـية الـعراقـيـة عني وعن طـفـلتي فـاطـمة ولـيد

خالد عبدالله..
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فكر مصطفى محمود  في العبارة اجلميلة التالية سـؤال إختصر إجابته ا
طلوب أن تكون في طلوب أن يكـون في جيبك مصحف  ولـكن ا ...(لـيس ا

أخالقك آية ) ...
فـكر والفـيلسـوف مصطـفى محمود عـبارة لطـيفة  خلص بـها  الطـبيب وا
رحــمه الــله صــيــغــة  الـتــعــامل مع كــتــاب الــله الــعـظــيم  الــقــرآن الــكـر

وهي  (أن قراءة القرآن لوحدها ال تكفي )..
  وكـأنه كـتـاب مـطـالعـة فـقط  بل لم يـنـزل  الـقـرأن الـكـر لـلـقـراءة فـقط 
لـفهمه وتدبرمعانيه ( أفال يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ) وجتسيده
عـامالت .. في التعـامل اليومي في سـلوك شـخصي  .. في العـبادات  وا
  والـعــمل  والــشــارع .. في احلـالل واحلـرام  مـع اآلخـر .. فـي الـبــيـت 
واحلق والباطل ..  في العمل .. في التطبيق ويتجسد ذلك في السلوك ..
عنى في وصـية البنه احلسن مضمـونها ( ال تخبر االمـام علي خلص هذا ا

الناس كم حتفظ وكم تقرأ من القرآن ..
 دعـهم يرون فيك قرآنا ) ..(أطعم جائعا  إرحم يـتيما  سامح مسيئا  بر
والـديك  صل رحـمك  ابـتـسم لـلـجمـيع ) .. فـلـيس الـعـبرة أيـن وصلت في

ا أين وصل القرآن فيك .. قراءة القرآن وحفظ القرآن إ
ـسـلمـ ( يـا حـملـة الـقـرآن  إعـملـوا به فـإن الـعالم  من ووصـيـته لـعامـة ا

ا علم  ووافق عمله علمه ..) .. عمل  
ــؤمــــن ( أي في ولــذلـك يــنــــغي أن يــظــهــر الــقــرآن في عـــــــمل وحــديث ا

السلوك ) ..
عنى  قال إبن مسعود  أيضـا (كان الرجل منا إذا تعلم عشر وفي هـذا ا

آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن ..)
فـالعبرة ليست في ( أين وصلت في قراءة الـقرآن أو حفظه )  فما أسهلها
ا احلكمة في ( أين وصل القرآن فيك ) وكم أرتقى بك عـلى الذاكرة ... وإ
... أي في الــــسـلـوك والـتـصـرف وااللـتـزام بـاوامـر الـلــه ونـواهـيه وأحـكام

دينه ...
وهـنـا يـكـمن الـفـرق  بـ ذاكـرة االنـسـان وذاكـرة احلـاسـوب .. في الـعـمل
والـتـــــطـبـيق .. بـدونـهـمـا تـكــــون مـهـمـة ذاكـرة  االنـسـان اخلـزن فــقط ...

وكأنه ألة ..
عـيـار تـكون الـبـركة احلـقـيقـيـة للـقـرآن وعـائد الـقـراءة والتـدبـر على وبـهـذا ا
االنـسان .. البركـة  ليس أن  بوضع القرآن  في الـسيارة  أو في البيت
سلم لـلتبرك به فقط  دون قـراءة  أو دون  العمل باحكـامه  وكأن حياة ا
ال صـلة لها به  أو تكون العالقة معه ظرفية   تقتصر على شهر واحد او
مـناسبـة معيـنة ... إنه منـهج حياة مـتكامل لـكل االزمان والـعصور وحاالت
االنـسان  ويـحقق الـتوازن (بـ ظاهـر ه وباطـنه  وب مـشاعـره وسلوكه 

وب عقيدته وعمله ....(إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ) ...
اخلالصـة : القـرأن مأدبـة الله  سـبحـانه  وتعـالى في هذا الـشهـر الكر
ـعـاني والـنـعم ـؤمن مـا لـذ وطــاب من  ا وكل أيــام الـسـنـة .. يـجـد فــيـهـا ا

قتضاها .. واألداب واالحكام  لكي يعمل 
ؤمن من تأدب بأدب القرآن ... وا
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قال أبو نواس في أواخر أيامه :
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة   

فلقد علمت بأن عفوك أعظم
إن كان ال يرجوك إال محسن
فبمن يلوذ ويستجير اجملرم

أدعوك ربي كما أمرت تضرعا
فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم
مالي إليك وسيلة إال الرجا
وجميل عفوك ثم إني مسلم

عـرضت منـغـوليـا في إكسـبو 2020 دبي مِن طـبيـعـتهـا ومراعـيـها وخـيولـها
لـكـنـني تسـمـرتُ عـنـد صـورة جـنكـيـزخـان الـذي بـظـهوره(1227–1203م)
ـغـول. كذلك وقـفت عـند الـرِّسالـة التي ألـغى مَن تقـدم ومَن تـأخر مِن أبـطال ا
غول (1289 مـيالدية) إلى ملكٍ أوروبيّ وفي تلك الـسَّنة كانوا بـعثهـا خان ا
يـحكـمـون بغـداد والشَّـرق كـافة بـعـد إسقـاط اخلالفة (1258م) واسـتـمروا

 . يحكمونها لقرن إليخاني وجالئري
كـان جنـكيـزخان مـؤسسـاً إلمبـراطـوريَّة كـبرى اخـترقت جـيوشه اآلفـاق على
ص دَمِ فرسه فمـثل هؤالء ال ينكسرون. قاتل كان يـكتفي  ظـهور اخليل وا
مـالك كافة ب لـكنْ كيف نست منـغوليـا بطلهـا الذي أسقط بـغداد وأخضع ا
عـاصمتـها قراقـورم وبغداد?! فلم تـذكره في معـرضها بـشيء مع أنَّ شهرته
فـاقت شـهـرة جده جـنـكـيـزخان الـذي شـاعت حـوله اخلـرافـات فـقيل إنَّ أمَّه
حـمـلت به مِن شــعـاع الـشَّـمس وعـنــدمـا مـات جـعـلــوه في تـابـوت مِن حـديـد
(ابن كـثـيـر الـبـدايـة والـنِّـهـاية). عـرضت وربـطـوه بـسالسل عُـلـقت بـ جبـلـ
صـورة جنكيزخـان في جناح منغـوليا راكبـاً فرسه شاهراً سيـفه فهو الفاحت

. لقب بـملك العالم وحفيده هوالكو مالك رقاب األُ ا
أصـبـحـت مـنـغـولــيـا جـمــهـوريَّـة اشــتـراكـيَّـة((1924) وهـي األولى من خـارج
االحتـاد السُّـوفيـتي وظـلت اشتـراكيَّـة حـتَّى انهـيار األخـير(1992)  فـتـبدلت
إلى لـيبرالـيَّة لـكنـها ظلت كـما كـانت رعويَّـة وعلى الرُّغـم مِن العقـود الطَّـويلة
ـيَّــة االشـتـراكــيـة والـسَّـالم بـ الـشُّــعـوب عـادت إلى في ضخ الـدِّعــايـة األُ
ُرعب. أمَّـا هوالكـو الذي أمره أخـوه(منكـوخان) باجـتياح قالع جـنكيـزخان ا
ـلـكة تـلـو األخرى ـمـالك  ) فـخـرج عن حُـكم أخيه بـعـد إسـقاط ا (الـنّزاريـ
حـتَّى وصل بغداد فحـينهـا شعر بجـبروته وأصبح له مُـلك مستقل وألوالده
ـغــول اإليـلــخــانـيــ تـاريخ وأحــفــاده خـارج مــنـغــولـيــا(الــهـمــداني تــاريخ ا

هوالكو). 
أصـدر جنكـيزخان دسـتوراً عُرف بـ»الـياسة «أو »الـسِّيـاسة الكـبيرة)«ابن
خـلــدون الـعــبـر) فــحـسب وزيــر هـوالكــو بـبــغـداد عـالء الـدِّين اجلُــويـني(ت:
675هج) الـذي أطـلع عـلى صـفـحـات مـنه والـعـقـوبـات الـتي احـتـواها لـيس
بـيـنـهـا أقل مِن الـقـتـل مـهـمـا صـغـر الـذَّنَب أو كـبــر(الـبـدايـة والـنـهـايـة). كـان
جـنكـيـزخـان يَـعـدُ الجتـيـاح الـبـلـدان ليـصل بـغـداد مـتـخذاً سـمـرقـنـد قـاعدةً
ـوصل لـكنْ عـلى مـا يـبـدو أنَّ وفاته( 1227م) فـوصـلت عـسـاكره أربـيل وا
ـشـروع إلى أنْ تـولى حـفـيده مـنـكـوخـان وأرسل أخـاه هـوالكـوخان أجـلت ا

همة.  فأجنز ا
ــعـاصــر لـلــحــدث الـرّعب الــذي أصـاب يــصف ابن األثــيـر(ت: 630 هج) ا
ثله مِن قد الزَّمان البلدان اجملتاحة: »لقد جرى هؤالء التَّتر ما لم يُسمع 
وحـديثه طائفة تخرج مِن حدود الصِّ ال تـنقضي عليهم سَنة... ويجاوزون
الـعِراق مِن ناحية همـذان وتالله ال أشك أنَّ مَن يجيء بعدنـا إذا بَعدَ العهد
ويـرى هذه احلـادثة مـسطـورة(مدونـة) ينـكرها)!«الـكامل في الـتَّاريخ) وصل
ــغــولي بـال سالح ويــربط الـــعــشــرات بـــخــيــوط وال أحــد الـــرّعب أن يــأتـي ا

صدر نفسه).  يرده(ا
ال يـا ابنَ األثير لـقد حصل مـا هو أفظع وبـوسائل غيـر وسائل جنـكيزخان
ـاء طـائـرات شـبـح تـطـيــر آالف األمـيـال لـتــحـطم جـســراً أو تـدمـر مــحـطـات ا
والــكـهــربـاء ودبــابـة تـصــعـد عــلى سـيــارة فـيــخـتــلط حـديــدهـا بـلــحم ودمـاء

أصحابها ببغداد. 
يـختـلف النَّظـر للـقادة مِن شـعبٍ إلى آخر فـالعـادل عنـدنا يـكون جـائراً لدى
مَن وقع عـلـيــهم الـسَّـبي واالجـتــيـاح بـاسم الـفــتح أو الـتَّـحـريــر هـكـذا تـكـون

غول رمز أسطوريّ احلقائق نسبية فجنكيزخان عند ا
بـينـما نراه نـحن أحد الـطُّغـاة الظَّلـمة. أقـول: إذا نُظر
نظار سيـقبل النَّاس بعضـهم بعضاً فحسب بـهذا ا
لك احلِـيرة عمـرو بن امر القيس(-328 مـا نُسب 
ـا عن/دك راضٍ ــا عــنــدنـا وأنـت  363م): نــحنُ 

 .( والرَّأيُ مختلفُ)اجلاحظ البيان والتَّبي
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أنقرة

واد الغذائية واطنيها الكثير من ا
دعـومة وذلـك تخـفيـفا  االسـاسيـة ا
لـــعبء ارتــفــاع االســـعــار عن كــاهل
مواطنيها والتصدي لبعض التجار
والبـاعة اجلشـع الـذين يستـغلون
الــظـــروف االقــتـــصــاديــة احلـــالــيــة
لـتـعـظيم أربـاحـهم دون مـخـافـة الله
الــعـظــيم  وعــلى مـدى أيــام الـشــهـر
الكر  تعرض احملـال التجارية في
عــمـوم االســواق الـتـركــيـة مــخـتـلف
واد الغذائـية  كاللـحوم واالسماك ا
ــواد واخلـــضـــروات وكــثـــيـــر مـن ا
االسـاسـيـة كالـرز والـسـكـر والـدقيق
وزيت الـطـعـام  وكبـقـيـة دول الـعالم
ومــاشــهــدته بـــعــضــهــا من أحــداث
ســيـــاســيـــة وعــســـكــريـــة أثــرت في
مستـوى اقتـصادها وأضـعفت قدرة
واطن مـواطـنيـهـا الـشرائـيـة  فـان ا
الـتــركي قــد تــأثـر هــو االخــر بــتـلك
الــظــروف الــتي يــعــيــشــهــا الــعــالم
بـاسـره من عـدم االستـقـرار بـاسـعار
واد الـغذائـية  والـسلع االسـاسية ا
ولـهذا فـان الـكل  يتـأمـلون االنـفراج
لألزمـات الـتي يـعيـشـهـا الـعالم االن
وتعـود احلـياة أمـنة مـستـقرة وكـما
كــانت سـابــقـا اذ يــتـضــرع اجلـمـيع
لـــلـــرب الـــكـــر بـــأن يــحـل اخلـــيــر
واألمـــان  واحملـــبـــة والـــسالم عـــلى
ــعـمــورة وان يـرفع جــمـيـع أرجـاء ا
الـــبالء والــغالء عن الـــعــبــاد في كل
ارجـــاء الـــعـــالـم واذا مـــا وجـــهـــنـــا
انظارنا الى االجواء الرمضانية في
تـركـيـا وقـبيـل ساعـة االفـطـار فـانـنا
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نـــرى تــوجه مــعــظـم  الــعــوائل الى
االسـواق احملـليـة الـشـعـبيـة كـونـها
ـواد الـغــذائـيـة تــعـرض مــخـتـلـف ا
الــطــازجـــة من مــشــتـــقــات األلــبــان
والزيتون بأنـواعه اخملتلفة وبعض
من االطــعــمـة واخلــضـار والــفـواكه
ـنوعـة الـتي يفـضـلهـا الـصائـمون ا
في وجــبــة االفــطــار كل يــوم فــيــمـا
يـتوجه الـبـعض من الصـائـم الى
ــســاجـد الــقــريــبـة من اجلــوامع وا
أماكن سكنـاهم الداء الصالة  وبعد
االنــــتــــهـــاء مـن الــــصالة يــــبـــدأون
ـا رزقـهم الـله من خـيره افـطارهم 
وفــضــله حــيث تــتــصــدر مــوائـدهم
الــرمــضــانـــيــة  أطــبــاق الــشــوربــة
الــــســـاخــــنـــة وهـي من األطـــعــــمـــة
ــائــدة الـــتــركــيــة األســاســيـــة في ا
اضــافــة الى احلــلـويــات اخملــتـلــفـة
الـــتي يـــقــبـل عــلـــيـــهـــا األتــراك في
رمـضـان بـشـكل كـبـيـر كـمـا حتـرص
اخملـابـز واألفـران في جـمـيع أنـحـاء
ــيـز من تــركــيــا عـلى اعــداد نــوع 
اخلـبـز احملــمص والـسـمـيـد  وهـمـا
ـائدة الرمـضانية من أهم أصناف ا

الــتـركـيـة واسـتـمــرارا لـلـعـادة الـتي
وضـع أســســهـــا الــزعـــيم اإلسالمي
جنم الدين أربكـان  تقيم الـعديد من
البـلديـات في تركـيا خـيمـا وسرادق
ــيــادين رمــضــانــيــة واســعــة  في ا
واألمـاكن الـعـامـة لـتـقــــــــد طـعـام
اإلفــطـار اجملــاني لـكـل من يـــــــدركه
وقت اإلفطار وهو خارج منزله فيما
يتنافس رجال األعمـــــــال واألثرياء
ــيــــــــــســورين في تــركــيــا خالل وا
الـشــهــر الـفــضـــــــــــيل عــلى إقــامـة
مـــوائـــد الــرحـــمـن زكــاة ألمـــوالـــهم
وطمـعـا باألجـر من البـار عز وجل
وكــسـبــا لــلــثــواب في هــذا الــشــهـر
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كـــمـــا تـــقـــوم بـــعـض اجلـــمـــعـــيــات
ـوائد االنـسانـيـة اخليـريـة بإعـداد ا
اجملـانيـة في سـرادق كـبيـرة يـتوجه
الـيـهـا اعـداد كـبـيـرة من الـصـائـمـ
قــبــيل االفــطـار وقــد اقـتــصــرت تـلك
الفعاليـات اخليرية الرمـضانية هذا
الــعـــام عـــلى الــوجـــبــات اجلـــاهــزة
حــرصــا عـــلى سالمــة الـــصــائــمــ

الـصــحـيــة ومــابـ ســاعـة االفــطـار
وصالة الــعـــشــاء يـــتــعـــالى صــوت
التكـبير وقراءة االدعـية الرمـضانية
ـــدن الـــتــــركـــيـــة ومن في عــــمـــوم ا
الـعـادات الـرمـضـانـيـة  لـدى االتراك
قــيــام الـــعــوائل بــزيـــارة بــعــضــهــا
الــبـعـض االخـر تــعـمــيـقــا لالواصـر
والعالقـات االنسـانية واالجـتمـاعية
فــيــمــا بــيــنــهم هــذا بــعــد أن خــفت
مــخــاطــر وبــاء كـــورونــا في الــبالد
وهنا تقضي اغلب الـعوائل التركية
 أوقاتـها بـعد االفطـار والصالة  في
الــــــلــــــقــــــاءات مع االهـل واالقـــــارب
واالصـــــــــدقـــــــــاء أو اخلـــــــــروج الى
ـتنـزهات الـعامـة  حتى احلدائق وا
حت ساعـة السحـور التي يسـبقها
سحراتي أو مايسمى صوت طبل ا
عـنــد الــعـراقــيـ الــبــغـداديــ ابـو
طـبيـلـة الـذي يجـوب  شـوارع وأزقة
ــدن الــتـــركــيــة ايـــذانــا واشــعــارا ا
لــلــنــائـــمــ بــفــتــرة تــنــاول طــعــام
الـسـحــور الـذي غــالـبــا مـايـتــضـمن
ــعـــجـــنــات  واحلـــلــويـــات كــاألرز ا
ـــربــيــات اخملـــتــلــفــة بــاحلـــلــيب وا

األنـواع والزيـتـون واجلـ األبيض
والتمر وبعـض العصائر الـطبيعية
والــــفــــواكـه الـــتـي تــــســــد حــــاجـــة
الـصـائـمـ خالل سـاعـات الـصـيـام
الـطـويـلـة في الـنـهـار ومن الـعـادات
ـة االسالمـيــة الــرمـضــانــيـة الــقــد
ـــتــوارثــة الــتي مــازالت حــاضــرة ا
تــقـــوم بــعض الـــعــوائل الــتـــركــيــة
بتـبادل أطـباق الـطعـام فيـما بـينـها
تــــعـــزيــــزا لــــلــــقـــيـم االنـــســــانــــيـــة
واالجــتـمــاعــيــة الــطــيـبــة الــتي من
شــأنـــهــا أن تـــخــلق أجـــواء االلــفــة
ـسـلـمـ وفي صالة واحملـبـة بـ ا
الـتـراويح يـرفع الـصـائـمـون أكـفـهم
الى الســــــــماء مـتضـرع بـالدعاء
عــنــد الــرب الــكــر وبــحق كــرامــة
شـهــر رمــضــان الــفــضــيل أن يــحل
سـلم اخليـر والسالم عـلى بالد ا
وجـمــيع الـبـشــريـة في الـعـالم  وان
تــعــود احلــيــاة الى مــاكــانت عــلـيه
سـابـقـا من االسـتـقـرار واالمـان وان
تــعــيش جــمــــــــيع الــشــعـوب حتت
خــيـــمــة االنــــــــــســانـــيــة واحملـــبــة
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مــنـذ األيــام االولى لـشــهـر رمــضـان
ــبــارك شـهــدت االســواق واحملـال ا
الـتـجاريـة  في تـركـيا حـركـة تـبضع
ـسـتـواها واسـعـة تخـتـلف كـثـيرا 
ـاضي الــذي كـانت فـيه عن الــعـام ا
الــقـيـود الـصــحـيـة الـوقــائـيـة  عـلى
الــنــاس أكـثــر تـشــددا بـســبب وبـاء
كورونا ومـا نتج عـنه من جمود في
كل مـفـاصل حـيـاة الـنـاس الـيـومـية
وبـعــد أن خـفت مـخــاطـر ومـحـاذيـر
الوبـاء عادت احلـياة الى طـبيـعتـها
تــدريـجــيـا مـع االلـتــزام بـالــوصـايـا
والتـعلـيمـات الصـحيـة التي تـصدر
من احلــكـومـات احملــلـيــة في عـمـوم
واطن تركيا حرصا على سالمة ا
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وفي شـهـر رمــضـان الـكـر  من كل
عــام  يــتم تـزيــ شـرفــات الـبــيـوت
واجملـمـعــات الـسـكــنـيـة الــعـمـوديـة
ـــســـاجــــد واجلـــوامع ومـــنــــارات ا
ـباركـة باألضـوية وبعض األمـاكن ا
ـلـونــة  احـتـفــاءا بـشـهـر واالنــارة ا
ـغفـرة والرحـمة كـمـا ترفع الفـتات ا
ونــشــرات ضــوئــيـــة حــديــثــة عــلى
ـــســــاجـــد واجـــهــــات اجلــــوامع وا
والــبــنـــايــات لــكي تــظـــهــر بــأبــهى
صــورهــا وفي االيــام الــرمـضــانــيـة
ـبـاركــة  تـزداد حـاجـة الـصـائـمـ ا
الى األطـعـمـة الـطـازجـة من خـضـار
وفواكه متـنوعة تـسد حاجـتهم عند
االفـــطـــار والـــســـحـــور  لـــذا وفــرت
احلـــكـــومــات احملـــلـــيـــة الــتـــركـــيــة
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ـنتـجـات الـنـفطـيـة/ هـيـأة توزيع الـفـرات االوسط/ فـرع بـابل دعوة مـقـدمي الـعـطاءات ١- يـسر شـركـة تـوزيع ا
ؤهل وذوي اخلبرة لتقد عـطاءاتهم للعمل اخلاص (انشاء مشروع محطة شارع ٨٠ احلكومية الواقعه في ا
بلغ تخميـني قدره (٣٫٣٩٧٫٩٣٢٫٩٢١) ثالثة مليارات وثالثمـائة وسبعة وتسعون محافظـة بابل شارع ٨٠) و

مليون وتسعمائة واثنان وثالثون الف وتسعمائة وواحد وعشرون دينار كما مفضل ادناه:
أ. مبـلغ مقداره (٥٣٫٥٤١٫٧١٠) ثالثـة وخمـسون مـليـون وخمـسمائـة وواحد واربـعون الف وسـبعـمائـة وعشرة

دينار ضمن ح / ١١٦ اثاث لغرض نصب منظومة كاميرات للمحطة اعاله.
ب. مـبـلغ مـقـداره (٣٫٣٤٤٫٢٩١٫٢١١) ثالثـة مـلـيـارات وثالثـمـائـة واربـعـة واربـعـون مـلـيـون وثالثـمـائـة وواحـد

وتسعون الف ومائتان واحد عشر دينار ضمن ح/ ١١٢ مباني وإنشاءات لغرض انشاء احملطة اعاله.
ـشروع والـتي نـشرت في ـنـاقصـة الـعامـة لـهذا ا ٢- أن وثـيـقة الـدعوة لـتـقد الـعـطاء الـتي تـتبع اإلعالن عن ا

اجلرائد الوطنية مع تاريخ النشرة للموقع االلكتروني للوزارة.
ـقدمي العطـاءات كافة من الدول عتمـدة للمنـاقصات الدولـية العامـة والتي تتيح  ٣- سيـتم العمل وفق االليـة ا
تـحدة (اخلـاصة بتـعريف ـؤهلـة االشتراك فـيهـا كمـا هو مـحدد في الـنشـرة التـوضيـحيـة الصـادرة من اال ا ا

ؤهلة). الدولة ا
ـؤهـلـ والــراغـبـ في احلـصـول عــلى مـعـلـومـات اضــــــافــيـة االتـصـــــــال (شـركـة ٤- عـلى مـقـدمي الــعـطـاء ا
نـتجات الـنفطـيـــة / هـيأة توزيع الـفـــــــــرات االوســـــط / فرع بـابل وعلى الـبريد االلـكتــــــــروني تـــــــــوزيع ا
 oil –babil@yahoo.com من الــسـاعه الـثــامـنـة صـبــاحـا ولـغــايـة الـسـاعه الــثـانـيــة ظـهـرا وكـمــا مـوضـحـة

قدمي العطاءات. بالتعليمات 
طلـوبة (١- تأهـيل فني ٢- تأهـيل مالي ٣- تأهـيل قانوني) وحـسب ما مثـبت بالـوثيقة ٥- متـطلبـات التأهـيل ا

القياسية .
ـهتمـ شراء وثائق العـطاء باللـغة العربـية بعد تـقد طلب حتريـري الى العنوان ٦- بـامكان مقـدمي العطاء ا
ـقدمي العـطاء وبعـد دفع قيمـة البيع لـلوثائق الـبالغه (٥٠٠٫٠٠٠) خـمسمـائة الف دينار احملدد قي الـتعلـيمات 
باشر وبالدينـار العراقي ويتم تسليم الوثائق عراقي غير قابـلة للرد وان أسلوب الدفع سيـتم من خالل الدفع ا

(باليد) على ان يكون رأسمال الشركة اليقل عن (٢٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ملياري دينار عراقي.
ـنتـجات الـنفطـية / هـيأة تـوزيع الفرات االوسط ٧- يتم تـسلـيم العـطاءات الى العـنوان الـتالي (شـركة توزيع ا
وعد احملـدد وتكون مدة وحد خـلف بنايـة فرع بابل ) فـي ا الكـائن في محافـظة بابل / شـارع ٦٠ قرب الكـراج ا
ناقصة واليـسمح التقد بالبريد االلكتروني والعطاءات قدمه (١٨٠) يوما من تاريخ غلق ا نفـاذية العطاءات ا
ثلـيهم الـراغب بـاحلضور في ـتأخرة سـوف ترفض وسـيتم فتح الـعطـاءات بحضـور مقدمـي العطـاءات او  ا
نتجات النفطية / مقر الشركة الكائن محافظة بغداد / الدورة) في اليوم التالي العنوان التالي (شركة توزيع ا
وجب خـطاب ضـمان مـصرفي أو ـناقـصة وكل الـعطـاءات يجب ان تـتضـمن ضمـان للـعطـاء ( من تـاريخ غلق ا
ــبـلغ ــنـاقــصــة واسـمــهـا و ـركــزي الـعــراقي) رقم ا ـعــتـمــدة لـدى الــبــنك ا ـصــارف ا صك مـصــدق من احــد ا
(٦٧٫٩٥٨٫٦٥٨) سـبـعة وسـتـون مـليـون وتـسعـمـائه وثـمان وخـمـسـون الف وستـمـائة وثـمـان وخـمسـون ديـنار

ثل نـسـبة (٢ %) من الـكـلف التـخمـيـنيـة اخملـصصـة الغراض االحـالـة مقـدم المـر شركـة توزيع عـراقي والـذي 
نـتجات النـفطية / هيـأة توزيع الفرات االوسط / فـرع بابل ويوضع في ظرف مـنفصل ومغـلق موقع ومختوم ا

ناقصة. دة (١٨٠) يوما من تاريخ غلق ا ناقصة ورقمها وان تكون نافذة  ومسجال علية اسم ا
نتـجات الـنفـطية / مـحافـظة بغـداد / الدورة وهـيأة توزيع ـشار الـيهـا انفا هي (شـركة تـوزيع ا ٨- الـعناوين ا
نـتـجات الـنفـطـية / فـرع بابل وحـد وشركـة تـوزيع ا الفـرات االوسط / مـحافـظة بـابل شـارع ٦٠ قرب الـكـراج ا

وحد مقابل كلية التربية الفنية بابل. شارع ٦٠ قرب الكراج ا
ـمانـعه) معـنون الى شـركة ٩- كـتـاب صادر من الـهيـأة العـامه للـضرائب / قـسم الـشركـات لعـام / ٢٠٢٢) عدم ا

نتجات النفطية مثبت فيه الرقم الضريبي . توزيع ا
ناقصة (النسخة األصلية ) مع العطاء. ١٠- ارفاق وصل شراء تفاصيل ا

قاول الـعراقي سارية ١١- تقـد شهادة تأسيس الـشركة مع محضـر التأسيس وهويـة تسجيل وتصـنيف ا
فعول لغاية الدرجة (الرابعة) الصادرة من وزارة التخطيط. ا

نـاقـصة ومن ثم ـطابـقـة ويجب الـتوقـيع عـلى كـافة وثـائق ا ١٢- يـجب تـقد كـافـة الوثـائق األصلـيـة لغـرض ا
ها كما هو مدون في تعليمات مقدمي العطاءات. تقد

ذكـورة في القسم عـلومات ا ١٣- يجب ملئ اسـتمارة تـقد العـطاء القـسم الرابع (استـمارات العـطاء) بكـافة ا
وبـعكسه يتم اسـتبعاد الـعطاء استنـادا الى الفقرة (١/١٢) من الـقسم االول ( تعليـمات مقدمي الـعطاء) ثم تقدم

كونة للعطاء. ورقيا بعد ختمها باخلتم احلي اخلاص بالشركه مع الوثائق ا
ـوقع  رقم احملـلة والـزقـاق رقم الـدار او الـشـقه رقم الـهاتف رقم وقع الـشـركـة ( ا ١٤- ذكر الـعـنـوان الـكـامل 

فوض). دير ا البريد االلكتروني أقرب نقطة دالة لسكن ا
قدمي الـعطاء وسوف يهمل ١٥- ارفاق اي وثائق اخرى  النص علـيها في ورقة بيانـات العطاء والتعـليمات 
ا نـاقصة فنيا وعدم الـتزام مقدم العطاء  طلوبة وشروط ا ويستبعـد اي عطاء غير مستـوفي للمستمسـكات ا
ـؤتمر تتـطلـبه الوثيـقه القـياسيـة بكـافة اقسـامها والـدائرة غـير ملـزمه بقـبول اوطأ الـعطاءات وسـيتم انـعقاد ا
وافق ٢٠٢٢/٥/١١ في ناقصة يوم (االربعاء) ا شارك في التقد على ا اخلاص باالجابة على استـفسارات ا
القـسم الفني الـتابع لـفرع بابل مـقابل مسـتشـفى مرجان عـلما ان اخـر موعد لـتقـد العطـاءات سيكـون الساعه
ناقصة عطلة رسمية صادف ٢٠٢٢/٥/٢٤ وفي حالة مصادفة اخر يوم ا الثانية عشر ظهرا من يوم (الثالثاء) ا
ـنتجات يـعتبـر اليوم الذي يـلية يـوم لتقـد العطـاءات علما ان حتـليل العـطاءات سيـتم في مقر شـركة توزيع ا
عـلومات يرجى زيد من ا ـناقصة اجـور النشر واالعـالن وا النـفطية / بـغداد الدورة ويـتحمل من ترسـو عليه ا

oil–babil @yahoo.com مراجعة البريد االلكتروني لفرع بابل
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ـرحوم احلـاج عـلـي عبـد احلـسن شـروع سـاروا عـلى خـطـى والدهـم ا اصـحـاب ا
ياحي فـكانوا  نعم االبناءاربعة اشقاء (لطيف . عبد الرزاق . محمد علي . رافد) ا
ومـعهم اوالدهم  جـمـعـهم  قـلب واحد وجـسـدوا مـعـنى اآلخوة بـشـكل رائع لـيـكون
وذج لآلخرين اشقاء تكاتفوا فيما بينهم في احلب والكرم واإلنسانية واإلبداع 

فكان النتاج باب االغاوقبله افران ومعجنات الدرويش 
تربطني بهم عالقة صداقة وجيرة منذ ثالث سنة 

 ومـازلت بيـوتهم مـجاورة لـبيـت والدي  الـتقي بـهم كلـما اذهب لـزيارة اهـلي ويدور
بـينـنا حوار احملـبة والـعشـرة الطـويلـة . عنـدما تـذهب الى االفران  الـتي هي قـريبة
ة تعـود الى ماضي بغـداد التـليد لـتُذكر من عـلوة السـيدية تـستـقبلك سـيارات قـد
ـواطـنـ بـالـتـراث وكـيف كـان االجـداد يـركـبـون هـذه الـسـيـارات  جتـد عـشـرات ا
ـشـاهيـر الـفن والـرياضـة  مـعـلقـة عـلى اجلـدران حتكي ـة و الـصـور لـبغـداد الـقد
قصـة جنوم العـراق ايام زمـان . الكـرم احلاتـمي موجود داخـل احملل تذوق كل ما
ـلك ثـمـنه ن ال تـراه الـعـ مـجــانـا . الفـتـة كـبـيـرة كُــتب  عـلـيـهـا " اخلـبـز مــجـانـا 
ـعجـنـات مجـانا "عشـرات الـعوائل جتـلس  لالسـتراحـة لـتنـاول الـشاي والـكـعك وا
واالبـتـسـامة ال تـغـادر الـعامـلـ اجلـميع تـراه مـبـتسـم وبقـدم لك اخلـدمـة مع اجمل
الـكالم . اكـثر من 400 عـائـلة رزقـها عـلى هذه االفـران وهـناك . عـشرات الـعوائل

الفقيرة تمنح راتباً شهرياً ومساعدات من اصحاب فرن باب االغا .
احملل اصبـح واجهـة سيـاحيـة ومعـلـماً من مـعالم بـغداد  الـكـثيـر من العـوائل تأتي
ة واجلـلـوس وشـرب اجلاي لـزيـارته لـلتـبـضع ومـشـاهدة الـصـور الـبـغداديـة الـقـد
قـيم في كـنـدا قـال لي اول زيارة لـبـغـداد ستـكـون لـزيارة مجـانـا بل ان صـديقـي ا
نتـوج ورخص االسعـار والتـعامل الـلطيف من كل االفـران التي اشـتهـرت بجـودة ا

العامل .
لكن كل الذي ذكرناه ال يروق للمسؤول  .

ؤديـة الى االفـران ووضع صبـات وتراب مـرات ا فـبـاالمس امر بـغلق الـشـوارع وا
في مدخل االفران وال نعرف سبب هذا التصرف الال مسؤول .

فـلـو كـان اصحـاب الـفـرن مخـالـفـ كان االولـى ان تبـعث بـطـلبـهم وتـشـكـرهم على
وجودة . مشروعهم الوطني الرائع وتبدي مالحظتك باخملالفة  ا

وانا متاكـد ال توجد اي مخـالفة . فاالشقـاء االربعة يلتـزمون بالقـانون في سلوكهم
عـاشي وال يـخـطـر بـبالـهم ان يـكـون عـملـهم مـخـالـفاً لـلـقـوانـ سؤالي احلـيـاتي وا
دخل ـؤدية الى االفـران ووضع االتربـة  امام ا لـلمـسؤول الـذي امر بـغلق الـطرق ا
ليـعـوق دخول الـزبائن هل انت االن مـرتاح  و400 عائـلة سـوف ينـقطع رزقـها اذا

برر  اصريت على هذا الغلق غير ا
اذا نـضع العـراقيل بدال من اذا نحـن نحارب اي مـشروع وطـني شريف ونـزيه  و

نتوج الوطني افضل من االجنبي ? شكرهم ودعمهم الن ا
سؤول ان يأمر برفع احلواجز  اتمنى من ا

ويذهب لزيارة االفران مع عائلته فانا متاكد انه سيعتذر منهم ويقول اخطأت 
فانتم فعال عنوان االبداع  للمنتوج الوطن.

سؤول  ايها ا
ؤدية لالفران وازيل احلواجز . أمر بفتح الطرق ا
فافران باب االغا أصبح واجهة سياحية للعراق .

وان كانت هناك مـخالفة فعال فيمكن معاجلتها بالطرق القانونية ال بالغلق وحرمان
ميز. شروع الوطني ا العوائل من زبارة هذا ا
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وتــعــمل عــلى تـضــخــيــمـهــا..وكالهــمـا
نـــاجــمـــان عن حـــسن الـــظن في األولى
وسـوء الـظن في الـثـانيـة.. الـذي يـشيع

في زمن الكراهية.
مــا يـعـنـي ان عـلـيــنـا ان نـبــدأ  بـحـسن
الــظن بــاآلخــرين كــخـطــوة اولى نــحـو
وان نـــســـتـــثـــمـــر هـــاتـــ الـــتـــســـامح
ـنــاسـبـتـ (رمـضـان الـكـر والـعـيـد ا
ـسـامـحة ـبـارك) في ان نـبـادر نحن  ا

اآلخرين..
فــبه نــكـسب رضــا الـلـه ورضـا الــنـفس
ـــــودة واحلب والـــــنـــــاس ونـــــشـــــيـع ا
والـسالم في وطن كـانت بغـداده تسمى
مـــديــــنـــة الـــسالم. بـــعــــد كل هـــذا..هل
سـيـبـادر الـسـياسـيـون الـعـراقـيون الى
طـلب التـسامح من شـعبـهم ويتـفـــــقوا
عـلـى تـشـكـيل حـكـومــة تـخـدمه وتـعـيـد
ــنـطــقـة وأحـد اعــمـار اغــنى وطن في ا
أغـنى عـشـرة بـلـدان في الـعـالم احـالوه

خرابا في زمن حكمهم?

واحـتـرام مــعـتـقـدات وقـيم اجملــتـمـعـات
والـــقـــضـــاء عــــلى اخلالفـــات اآلخـــريـن
والـــــــــصّــــــــــراعـــــــــات بــــــــــ األفـــــــــراد
واجلــمـاعــات..ولـهــذا فـانه يــعـدّ ركــيـزة
أســــــاســــــيّــــــة حلــــــقــــــوق اإلنــــــســـــان
ـــقــراطــيــة والــعــدل واحلــريــات والــد

اإلنسانيّة العامّة.
W dA  WFO

والـتسامح يـقوم على مسـلمات فلـسفية
اولـها :ال بـخصـوص الطـبيـعة الـبشـرية
وثانـيها..ال يـوجد انسـان معدوم اخلـير
وثــالـثــهـا..ان يــوجــد انـســان ال يــخـطــأ
االنـسـان مـجبـول عـلى احلب. مـا يـعني
ان من يـسـيء لـغـيـره قد يـعـيـش ظـروفاّ
ن حوله صـعـبةّ أدّت به الى أن يـسيء 
لــكـنّه اليـجــد من يـعـذره ويــتـسـامح عن

زلّته.
ومــا ال يـدركه كــثـيــرون ان الـتــسـامح ال
يـــعــني فـــقط ان نــســـامح آخـــرين عــلى
بل يعني ايضا اخـطاء ارتكبوها بحـقنا

كـان الدين االسالمي قد سـبقها ـتحدة ا
ـــعـــاصـــرة بـــالف وســـبـق احلــضـــارة ا
وخـمسمئة عـاما في دعوته الى التخلي
عـن رغبتنـا في ايذاء االخرين ألي سبب
ــاضي وان نـفــتح اعــيـنــنـا حــدث في ا
لـرؤيــة مـزايـا الـنـاس بـدال من ان نـحـكم
عـــلــيـــهم ونـــحـــاكــمـــهم او نـــدين احــدا
منهم.وكان النبي الكر قد ضرب اروع
مــثال وانـبل مــوقـفــا في الـتــسـامح يـوم
فـتح مكـة وقال لـلذين حـاربوه..من دخل
بــــيـــته فـــهــــو آمن ومن دخـل بـــيت ابي
سـفيان فـهو آمن..مع ان ابا سـفيان كان

من الدّ اعدائه.
  والــتّـســامح..الـذي دعــا إلـيه األنــبـيـاء
ال يـعـني فـقط الـعـفـو عـند ـصـلـحـون وا
ـــــــــــقـــــــــــدرة وعـــــــــــدم ردّ اإلســــــــــاءة ا
والـترفّع عن الصّـغائر بل انه بـاإلساءة
يـعمل على السُّموّ بالنّفس البشريّة إلى
وله أهـميّـة كبرى مـرتبـة أخالقيّـة عالـية
فـي حتـقــيق وحـدة وتــضـامن وتــمـاسك

ــتـ فـي ان نـســامح بــعــضــنـا الــكــر
بـعضا..وسـتندهشـون ح تدركون ان
الــتـسـامح هــو لـلـروح كـمــا الـصـابـون
لــلــجـســد..يــغـتــســلــهـا من اوســاخــهـا
ايضا..وان من ال يقدم عليه..يتعفن من

الداخل.
ـفـارقـة..ان الـتـسـامح الـذي صار االن ا
مـــبـــدءا انــــســـانـــيـــا تـــعـــتـــمـــده اال

األولـى انـنــا في الــعـشــرة االخــيـرة من
رمـضان وفـيهـا يتـوجه النـاس الى الله
سـبحانه يدعونه ان يغفر لهم اي انهم
يـطلبون منه ان يسـامحهم على اخطاء
انـنا ارتـكـبوهـا بـحق غـيرهم.والـثـانيـة
ـبـارك وهو مـقـبلـون عـلى عـيد الـفـطر ا
اجـمل مناسبـة للتسـامح..هذا يعني ان
ـنـاسـبـت عـلـيـنـا ان نسـتـثـمـرهـات ا

ان نـــســـامح انـــفــســـنـــا عـــلى اخـــطــاء
ارتـكـبـنـاهـا بـحقـهـا وان نـخـلّـصـها من
الـلـوم واالحـسـاس بـاخلـزي والـشـعـور
بـالذنب الـذي يصـل احيانـا الى حتـقير

الذات.
وسـيكـولوجيـا..يعـني التسـامح  ايقاظ
مـشاعـر الرّحمـة والتّعـاطف واحلنان
وازاحـــة ــــوجــــودة اصال في قــــلــــبك ا
مـشـاعر الـغـضب والكـراهـية واالنـتـقام
نــــــحــــــو من اســــــاء الــــــيك.ويــــــعــــــني
فـسلجيا..ان اجلهـاز العصبي لالنسان
ألن يـكون في حـالة الـتسـامح ..مـرتاحا
الـدمـاغ يـكـون مـرتـاحـا جـدا في حـاالت
احلـب فـــــيـــــمـــــا يـــــكـــــون مـــــشـــــوشــــا
مــــتــــوتـــرا(مــــخــــبــــوصـــا) فـي حـــاالت

الكراهية.
  وثمة حقيقة سيكولوجية هي انك اذا
احببت احدا خلقت له االعذار عن خطأ
واذا او سـوء تـصرف صـدر منه نـحوك
كــرهت احــدا فـانك تــخـلق له االســبـاب

وتـصـرف ســتـالـيــني اسـريــا اجـتـمــاعـيـا
سـيـاسـيا ويـطـمع بـاعـادة امـجـاد الروس
الى مـا كانـت علـيـها االحتـاد السـوفـياتي
الــســابق وكــلــمــا اقــتــربت اوكــرانـيــا من
الـغــرب ازداد تـوجه بـوتــ نـحـو احلـرب
مـعها وقـبل ان يتـعشى به اعداءه يـتغدى
ـثل وأقـدم عـلى اشـعـال بـهم كـمـا يـقـول ا
ـــــــــــعـــــاونــــة حــــرب مـع اوكـــــرانــــيـــــا 
االنــفــصــالــيـ عــلى شــاكــلــة شــيــشـان 
بـتاريخ  24/ 2 /2022  في جـبهـت من
الـشـرق احلـدود الــفـاصـلـة بـيــنـهـمـا ومن
والية لهم من اجلهة اراضي بال روسيا ا
الـقـريـبـة من الـعـاصـمـة االوكـرانـيـة كـيف
السقاطها لضمان سرعة احتالل اوكرانيا
في غــدون ايـام مــعــدودة مــســتــفـيــدا من
تـشتـتـهـا بـفـقـدان رئاسـتـهـا وعـدم تـكـافؤ
الـقوة بيـنهـما ومـباغـتة الـدول التي تامل
مـنـهـا زيـلـيـنـسـكي مـسـانـدته في حتـقـيق

طموحاته .
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وفي احـتـمـال غيـر مـتـوقع صـدت الـقوات
االوكــرانـــيــة بــوحــدهـــا هــجــوم الــقــوات
الـروسـيـة واالنـفـصـالـ مـعا بـكـل جدارة
واقـتـدار مـقـارنــة بـامـكـانـيــات نـظـيـرتـهـا
ـتـفـوقة عـلـيـها روسـيا الـدولـة الـعظـمى ا
بــالــعــدد والــعــدة والــنــوع في االســلــحـة
ـعدات واالشخاص ولم تمشترك قوات وا

غـربي ومحارب للـفساد اراد ابعاد بالده
من بـــوتـــقــة االشـــتـــراكـــيــة الـــشـــرقـــيــة
السـتـعادت عـافـيـتهـا من كـبت مـا يـقارب
قـرنـا من االحـتـالل  والـتـوجه بـهـا نـحـو
الية الـغربية وادخـالها السوق الـراس ا
ـشتركـة والتـقرب لالنـضمام االوروبـية ا
الى حـلف الــنــاتـو  مــسـتــقــبال لـضــمـان
امــنــهــا واســتــقـاللــهــا واعــادة اســراهـا
وســاعــدته الــدول االوروبــيــة وامــريــكــا
بـرئـاسـة بـايـدن بـإسنـاد مـعـلن من خالل
قــنـــوات الــتــواصل بـــكل امــكــانـــيــاتــهم
ــا يـخــدم مــصــاحلــهم لــتــحــقــيق ذلـك 
لكسب موطيء قدم ومن ثم التوسع على
ــنـافــسـة لـهم في حـافـة حــدود روسـيـا ا
ـا اشـاط قـيـادة الـعـالم بـقـطب احـادي 
غـضب بوت الرئيس الروسي ذو توجه

اصـبحت اوكـرانيـا جزءا من جـمهـوريات
االحتــاد الــســـوفــيــاتي عــام 1922 بــعــد
ـية االولى وحـصلت انـتهـاء احلـرب العـا
عـلى اسـتـقاللهـا الـتـام بـتاريخ  24/ 8 /
 1988بـعـد انـهـيـار االحتـاد الـسـوفيـاتي
وكـانت تـعـاني من خالفـات سـيـاسـية مع
روسـيا االحتـاديـة مـنذ بـدايـة استـقاللـها
ـيـروف وتـعـمـقـت اكـثـر مـنــذ تـولي فالد
بـوتـ الــرئـاسـة الـروســيـة الربع فـتـرات
اولـها  2004 - 2000و  حـدثت صدامات
مـسلـحة بيـنهـما واحـتلت روسـيا أجزاءا
من مــنــاطــقـهــا الــشـرقــيــة احملـاذيــة لــهـا
واســرت اعــداد مـن جــنــودهـــا وتــوتــرت
االوضـاع بـينـهـمـا اكثـر من الـسـابق بـعد
يـرزيـليـنسـكي الرئـاسة اسـتالم فولـو د
بـتاريخ  20 مايس 2019 وهـو ذو توجه

مـتعاطفة معها لـوقوع عداء صارخ عليها
ومـفـادها لـيس طـمـوحات زيـلـيـنـسكي بل
تـمــهـيــد الــطـريق لــصــراع البـد مــنه بـاي
وسـيـلـة كـانت عـلى الـرئـاسـة الـقـطـبـية  
وهناك ثالث احتماالت في هذه احلرب :-
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االول - وهـو البـقاء عـلى القـطب الثـنائي
إن خـرجت الـروس منـهـا بـحل سـلمي مع
اوكـرانيا او الـتعادل فـيها بـحيث ال غالب
وال مــغــلــوب وتـلــبي حتــقــيق مــطـالــبــهـا
ـالـيـة عن مـنـاطق بـابـعـاد شـبح الــراس ا

نفوذها . 
الـثــاني - تـدشــ الـقــطب االحــادي عـنـد
ــة احــد طـرفي الــصــراع في احلـرب هـز
واالعــتــراف بــهــا وهــذه مــســتــبــعــدة في

العقلية التسلطية لكال الطرف . 
 الـثالث - هالك العالم باالسـلحة النووية
ال تـبقي والتذر احلياة على االرض بتهور
ثل من الـطرف اخلـاسر فيـها كـما يـقول ا
عـلي وعـلـى اعـدائي  الن الـتـهــديـد بـتـلك
الـكـارثــة ال تـزال قـائــمـة بـاصــرار . فـهـذه
احلـرب من صـنـاعـة فـكـرتـ مـتـنـاقـضـ
بـقـيــادة شـخـصـ طــامـعـ في الــتـعـلي
والـتسـلط مصـاب بـداء جنـون العـظمة 
تــدفع ضــريــبــتـهــا اوكــرانــيـا وزعــيــمــهـا
ــلــتــحم مع الــشــعب جــزافـا والــعــاقــبـة ا

حتددها مجريات احلرب  .

والـرعـيـد بـاالنـتـقـام من أي قـوة او دولة
تـشارك اوكـرانيـا في احلرب  ولم تـظهر
بـوادر الـتـهــديـد الى حلـظــة كـتـابـة هـذه
الـسطـور ولـكن التـغـييـرات الـقيـادية في
اجـهزتـهـا االستـخـباريـة تـشيـر الى غـير

ذلك .
احلـرب الــبـاردة الــســابـقــة بـ روســيـا
وامريكا طالت اكثر من نصف قرن وادت
الى انــــهـــيــــار االحتـــاد الــــســـوفــــيـــاتي
واسـتقالل دول كثيرة منها وابعادها من
قــلب اوروبــا ولم يــبق مــنــهــا إال احتـاد
اجلـــمــهـــوريــات الــروســـيــة وتـــراجــعت
نـفوذها وقوتها دوليا الى حد ما وكانت
مـكسـبا عـسكـريا واقـتصـاديا وسـياسـيا
المــريـكــا وحـلــيــفـاتــهـا ولــكن احـنــفـظت
روسيـا بقـطبـيتـها الدولـية بـامكـانيـاتها
الــنـوويـة الـهــائـلـة لــلـتـصـدي لــلـمـطـامع
بـــالــقـــطب االحــادي او الـــتــطـــاول عــلى
مـصاحلها الـستراجـية اينمـا كانت ولها

ي . مكانتها في االمن واالستقرار العا
إمـــا احلــرب الـــســاخــنـــة الــدائـــرة عــلى
اراضي اوكـرانيا اليـوم هي صراع الفكر
بـ القطب  االشتراكي الشرقي يقوده
الـرئـيس الــروسي بـوتـ والـراس مـالي
الـغربي بـقـياد الـرئـيس االمريـكي بـايدن
عـلى احـاديـة القـطب  واوكـرانـيـا لـيست
إال ضحية طرفي الصراع واكثرية الدول

الـناتو اوغيـرها  معهـا في احلرب خشية
من تـطور احلـرب ويقـتحم لـهيـبهـا الدول
يـة ثـالـثة اجملـاورة ومن ثم الى حـرب عـا
بـاالسـلـحــة الـنـوويــة الـتي اصـر عــلـيـهـا
بــوتــ في حتــذيــراته لــلــدول الــغــربــيـة
البــــقـــــاءهــــا بـــــعــــيـــــدة عن صـــــراعه مع
زيـلـيـنـسـكي  فـأسـتـعـاضت عـنـهـا الدول
ـساعـدات مالـية الـغربـية بـادارة بـايدن 
واسـتــخــبــاريــة وارســال مــسـاعــدات من
ــضــادة لــلــدروع االســـلــحــة واالعــتـــدة ا
والـطائـرات الـتي تـفتـقـر الـيهـا اوكـرانـيا
ووصــلت الـى صــواريخ اخــيـــرا وهــنــاك
فـكرة لم تـدخل الـتـنفـيـذ بارسـال طـائرات
روسـية من دول حلف وارشوسابقا اليها
الطـــالــــة احلـــرب الســــتـــنــــزاف روســـيـــا
واستـضعافها لتفقد مكانتها من القطبية
سـاعـدات اهدافـها الـثنـائـية وادت هـذه ا
في تـمـكـ الـقـوات االوكـرانـية مـن اعادة
تــنـظــيم نـفــسـهـا وفــرض هـيــمـنــتـهـا في
سـاحات الوغى من مـدافعـة مستـمية الى
مـهــاجــمــة شــرســة واســتــعــادت اراضي
ومـدن كثيرة من القوات الروسية وضرب
اهـداف اسـتراجـيـة في اراضيـهـا وافادت
الـقـيادة الـروسـيـة بـان انسـحـاب قـواتـها
ـــــدن لم تـــــكن ـــــنــــاطـق وا مـن بــــعـض ا
خلـــســـارتـــهـــا في الـــقـــتــال بـل الغــراض
عــســكــريــة اســتــراتــيــجــيـة مـع الــوعــيـد
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ومـقربـيهم ,حـتى أراضي الـعراق ومـياهه
اإلقــلـيـمـيـة لم تـســلم مـنـهم ومن فـسـادهم
وعـمالـتـهم فـبـاعـوهـا لـدول اجلـوار بـثمن
وبــعــد كـل مــا فــعــلــوه بــالــعــراق بــخس 
وشـعــبه وبـعــد كل اخلـراب والــدمـار وكل
ـاسي والكـوارث الـتي جلـبـوها لـلـشعب ا
والــوطن وبــعـد أن تــمـكــنـوا من تــأسـيس
إمــبــراطـوريــات اقــتــصـاديــة ومــالــيـة من
ـــنـــهـــوبـــة حتـــرســـهــا أمـــوال الـــشـــعب ا
ـسلـحـة  التي بـاتت أقوى ميـلـيشـياتـهم ا
من أجـهزة الدولـة األمنـــــــية والـعسـكرية
لــكي يـــحــافـــــــــظــوا عـــلى امــتـــيــازاتــهم
ومـــواقـــعـــهم ومـــراكـــزهم الـــســـيـــاســـيــة
هـيمـن واحلكـومـية لـكي يبـقوا طـويال ا
على الـعـملـيـة السـيـاسيـة الـتي وضفـوها
خلدمـة مـصاحلـهم الشـخـصيـة واحلزبـية
والفـئـويـة الـضـيقـة عـلى حـسـاب مـصالح
تسعـة عـــــــشر عاماً من الـشعب والوطن 
كل هــذا الــفــشل والــفـســــــاد والــســرقـات
الـــكــبــرى ألمـــوال الــعــراق وســوء اإلدارة
ويــريـدون الـبــقـاء في الــسـلــطـة والــنـفـوذ
ســــــنـــــ أخــــــرى مـن خالل حــــــكــــــومـــــة
الـتوافـــــــق واحملاصصـة التي استـقتلوا
ويـسـتـقـتـلـون من اجـلـهـا ألنـهـا الـضـمـانة
األكــيـــــــدة لـبـــــــــقـائـهم و بــقـاء نـفـوذهم
وســلــطـــتــهم وســرقــاتـــهـــــــم وفــســادهم
ـنـاصب في احلـكـومة وسـيطـرتـهم عـلى ا
والـــدولــة ومـــاضـــ بل ومـــصــريـن عــلى
مــطــلــبــهم أمــا الــتــوافق وأمــا االنــســداد

السياسي.

الـصنـاعية وكـل احملاصيـل الزراعيـة حتى
اخلــضـــروات وحــتى الـــتــمـــور الــتي كــان
العـراق يصدر مـنها كمـيات كبـيرة يحصل
من تـصديـرهـا عـلى عـائـدات مالـيـة كـبـيرة
,ســبـــعــة عــشـــر عــامــا دمـــروا الــعــمـــلــيــة
الـتــعـلــيـمــيـة بــكل مــراحـلــهـا االبــتـدائــيـة
دارس والـثانويـة واجلامـعيـة ولم يبـنوا ا
ولم يـطـوروا مـا مـوجـود مـنـهـا بل عـمـدوا
ـــدارس واجلـــامـــعـــات الى اســـتـــحـــداث ا
مـلوكـة لـهم وألحزابـهم والتي ال األهـليـة ا
ـطـلـوبـة تـتـوفـر فـيـهـا مــعـايـيـر الـتـعـلـيم ا
فــانــحــدر الــتــعـلــيـم الى الــهــاويــة وخـرج
ي الـعـراق من مـؤشـرات الـتــصـنـيف الـعـا
ـستـوى جودة الـتعلـيم وبسـبب األوضاع
ـتـرديـة والـبـطـالـة واجلـوع االقــتـصـاديـة ا
والفـاقـة انـتشـرت األمـيـة ووصلـت نسـبـها
الى نـسب مخـيفـة حالـها حال نـسب الـفقر
والـــبــــطـــالــــة واألمـــراض ونــــسب األرامل
لـف األمني واأليـتام نـتـيـجـة فـشـلهـم في ا
تـسـعـة عـشـر عـامـا لم يـبـنوا والـعـسـكـري 
ـوجـود مــسـتــشـفى حــديث ولم يـطــوروا ا
مـنــهــا ولم يــهــتــمـوا بــالــقــطــاع الــصـحي
فانحدرت اخلدمات الطبية الى احلضيض
وجــاءت جـانــحـة كــورونـا لــتـكــشف عـورة
اجلـانب الـصحي وحـجم الـدمـار واخلراب
تـسـعة والفـسـاد والـسـرقـات الكـبـرى فـيه 
عـشر عاما من عـدم توفيـر ابسط اخلدمات
ـاء الــصـالح لــلـشــعب وهي الــكـهــربــاء وا
لـلشرب فقد سرقت أحـزاب الفشل والفساد
مـلـيـارات الـدوالرات الـتي خـصـصت لـهـذه

الـدولـة وفي كل احلـكـومـات  واحلـكـومـات
احمللـية للمحافـظات هذه احملاصصة التي
دمـرت البالد والـعبـاد وأنـهكت الـشعب بل
ضـــيـــعـــته فـي دهـــلـــيـــز الـــفـــقـــر واجلــوع
واألمــراض والــبـــطــالــة واجلــهل واألمــيــة
تــسـعــة عـشــر عـامــاً من سـوء واخملــدرات 
اخلـدمـات وانـتـهــاك حـقـوق اإلنـسـان ومن
الـتضـيـيق عـلى احلريـات ومن االغـتـياالت
الـــتي طـــالـت كل الـــكـــفـــاءات الـــعـــلـــمـــيـــة
هـنية ـية والـعسـكرية واألمـنيـة ا واألكاد
والــوطـنـيـة حـتى افــرغـوا الـبـلـد من اغـلب
الــكـفـاءات اجملـربـة واخلـبــيـرة والـوطـنـيـة
حتـت ذرائع االجــــــتــــــثــــــاث واإلقــــــصــــــاء
والـتهـمـيش تـارةً وعـقـدة الـنـقص واحلـقد

واالنتقام تارةً أخرى .
ZNM2 q

منهج كـما طالت هذه االغـتياالت والقـتل ا
ثــوار تــشــرين الــذين خــرجــوا يــطــالــبـون
بـوطنهم الذي سرقه الفاسدون والفاشلون
 ,تسـعة عشر عاماً دمرت األحزاب الفاشلة
والـفـاسـدة وقـادتهـا كـل ما  بـنـائه خالل
ـائة عام من عمر الدولة العراقية من بنى ا
حتـتـيـة ومـؤســسـات ووزارات وجـامـعـات
رصـيـنـة ومـراكـز أبـحـاث ومـعـاهـد عـلـمـيـة
وطــرق وجـــســور ومن صـــنــاعــة وطـــنــيــة
طــمـوحــة ومن زراعــة  كـانت تــسـد حــاجـة
الـبلد من كل احملاصيل الزراعية كاحلبوب
والـــفــــواكه واخلـــضــــروات حـــتـى أمـــسى
العـراق حتت حكم هـذه الطبـقة السـياسية
ـســتـلــزمـات الـفــاشــلـة يــسـتــورد ابـسـط ا

ــصـالـح الـشــخـصــيــة واحلـزبــيـة إنــهـا ا
والــطـــائــفـــيــة ومــصـــالح دول اجلــوار ال
ــكــون واألغــلــبــيــة ومــصــالح مــصــالح ا
الــوطن والـشــعب الـتـي يـحـاولــون إيـهـام
ـكـون وأبـناء الـشـعب الـسـذج من أبـنـاء ا
ـكـون والـشعب  والـعـامـل أنـهم حمـاة ا
من أجــلــهــمــا وهم الــذين  فــشــلـوا فــشالً
ذريعاً في إدارة الدولة للتسعة عشر عاماً
اضـيـة و لم يـقدمـوا فـيهـا لـلشـعب غـير ا
اخلـــــراب والــــدمـــــار والــــقـــــتل واجلــــوع
واألمـراض والــبـطـالــة واخملـدرات وسـوء
اخلــدمــات والــتــضــيــيق عــلى احلــريــات
تـسعة عشر عاماً من يليشيات وسطـوة ا
الـــــــــــــفــــــــــــــشـل فـي إدارة الـــــــــــــدولـــــــــــــة
تسعة عشـر عاماً من الفساد واحلكـومات
والــســـرقـــات الــكـــبــرى ألمـــوال الـــشــعب
وثــروات الـوطن ,تـســعـة عــشـر عــامـا من
احملــاصـصـة احلـزبــيـة والـطـائــفـيـة الـتي
ناصب في تقاسمت فيها أحزاب الفشل ا

ر بـها العراق منذ أثـبتت األحداث التي 
بــضـعــة شـهــور والـتي أدخــلت الـبــلـد في
فـراغ دسـتـوري  بـعــد ان تـسـبـبت  بـعض
اكــتل واألحـزاب الــسـيــاسـيـة الــتي سـمت
عـطل من تعطيل عـملية نفـسها  بالـثلث ا
انـتـخـاب رئـيس اجلـمــهـوريـة الـتي كـانت
سـتـؤدي الى تـشـكـيل احلـكـومـة اجلـديـدة
أثـــبــتـت هــذه األحـــداث ان كـــتل وأحــزاب
ـغـا ـنـاصب وا ـعـطل هـمــهـا ا الــثـلث ا
الـــتي تـــؤمن لـــهـــا الــســـلـــطــة والـــنـــفــوذ
واالمـتيازات في الـدولة واحلـكومـة ولهذا
فـهم يصـرون على تـشـكيل حـكومـة توافق
ويـــرفــضــون بــشــدة حــكـــومــة األغــلــبــيــة
الوطـنية الـتي باتوا مـتأكدين مـن أنها لو
تـــشــكـــلت  ســـتــفـــقــدهـم كل مـــنــاصـــبــهم
ومـكـاسبـهـم وامـتيـازاتـهـم التـي حـصـلوا
عـلـيـها وقـامـوا بتـنـميـتـهـا طيـلـة التـسـعة
اضية لهذا فهم يصرون فأما عشـر سنة ا

التوافق  وأما االنسداد ?

اخلــدمــات والـــعــراق في الــقــرن الــواحــد
لوث اء ا والـعشرين وشـعبه يعانـي من ا
الـغيـر الصـالح لالسـتخـدام البـشري ومن
ســوء خــدمــة الــكــهــربــاء وبــدال من بــنــاء
محـطات للـكهربـاء وتطويـر صناعـة الغاز
الــذي يــشـــغل مــحــطــات الـــكــهــربــاء راح
الـــســــاســـة الـــفــــاشـــلـــون والــــفـــاســـدون
يـســتـوردون الـكـهــربـاء والـغـاز لــتـشـغـيل
ـلـيـارات مـحـاطـات الـكـهـربـاء من إيـران 
الــــــدوالرات ســــــنـــــــويــــــاً لــــــتـــــــعــــــزيــــــز
تـســعـة عــشـر عـامــاً وسـرقت اقــتـصـادهــا
عـقـارات الـدولـة وعــقـارات أركـان الـنـظـام
ــمـــيــزة في بــغــداد الــســـابق واألراضي ا
واحملـافظات مـستـمر أليـامنـا هذه من قبل
الـسيـاسيـ الفـاسدين وأحـزابهم ,تـسعة
عشـر عاما واقـتصاد البـلد الريعي يـعتمد
عـــلى الـــنــــفط فـــقط ولـم يـــطـــوروا بـــاقي
الـقطـاعـات وحـتى أمـوال الـنـفط الـكـبـيرة
الــتـي كــانـت تــدخل خـــزيـــنــة الـــدولــة  لم
يـفكـروا بـإنـشـاء صنـدوق سـيـادي توضع
فـيه جزء مـن عائـدات الـنفط عـنـدما وصل
ــكن ســعــر الــبـــرمــيل الى (140) دوالر 
االســتــفـادة مــنــهـا فـي حـاالت انــخــفـاض
ــالـيـة وفي أسـعـار الــنـفط وفي األزمـات ا
الطوار بل عمدوا الى نهب أموال النفط
وأمـوال البـلد لـيهـربوهـا الى دول اجلوار
ـــتــــهـــالك  والى إلنـــقــــاذ اقـــتـــصــــادهـــا ا
ــصـرفـيـة في بــنـوك الـعـالم حــسـابـاتـهم ا
اخملـتلفة والى شـراء عمارات وفلل وحتى
جــزر وإنــشـاء شــركــات لـهـم ولـعــوائــلـهم

لتحـقيق اهـداف معيـنة منـها تـمرير الـدستور
وامـتــازت طـريــقـة االســتـفـتــاء بـالــغـرابــة فـقـد
اشتـرطت استحصـال غالبيـة سكان العراق من
جهة وعدم رفضه من ثالث محافظات من جهة
اخـرى في اشـارة ضــمـنـيـة واضــحـة لـتـكـريس
مبـدأ احملاصصـة الطائـفية واالثنـية اذ لم يتم
حتـديـد احملـافـظات الـثالث جـزافـاً فـجـغـرافـياً
هنـاك ثالث محافظات كردية ومـثلها سنية لذا
جـاءت فـقـرات الـدسـتـور ضــحـلـة مـتـنـاقـضـة
تكـرس االقلـيـميـة والتتـنـاسب وتاريخ الـعراق
وعـمــقه الــثــقـافي ومــوروثه االجــتــمـاعي و
ـصالـح احلزبـيـة الـضـيـقـة واعـطـائـها تـقـد ا
االولـويـة وتـفــشى الـفــقـر واجلـهل والــبـطـالـة
ــســيـس يــدق اســفـــ الــبــدع واخـــذ االعالم ا
والتـظليل والشعارات اجلوفاء لتطويع شرائح
كـبـيـرة من اجملـتمـع باجتـاه تـطـلـعـات الـطـبـقة
تنفذة التي ما ان تمكنت احلاكـمة واالحزاب ا
حـتى انـغـمـست فـي وحل الـطـائـفـيـة والـفـسـاد
ــال الــعــام ومن خالل واحملــاصــصــة وهــدر ا
الــدســتــور  اخــتــراع مــجــالس احملــافــظــات
والبـلديـات ومنح الـساسـة امتـيازات فـاحشة
ورسخ أقدام نُـخب وأحزاب سياسـية فاسدة لم
يــنـــتح عــنـــهــا إال فـــســاد ودمـــار وتــراجع في
ـيـادين وفـتح ابواب كـبـيـرة للـفـساد مـخـتلف ا
بأنـواعه اخملتـلفـة وحطم اقـتصـاد البـلد وبدد
ثرواته وضـاعف الـبطـالـة  حتى أصـبـحت آفة
ــشـهــد الــعـراقي الــفـســاد جـزءً بــنــيـويــاً في ا
والنـسيج السياسي واالقـتصادي واالجتماعي
والثـقـافي وعـلى الـرغم من ان الـدسـتـور اجاز
تــعــديل بــعض فــقـراته اال انـه قـيــد ذلك بــقــيـد
حـديـدي وهـو عـدم مـعـارضـة ثالث مـحـافـظـات
واطن ـعطل) االمـر الـذي افـقد ثـقـة ا (الثـلث ا
بالسلطة جراء غياب الفعل السياسي الوطني
ومـا صـاحـبه من تـصـدعـات وتـشـوهـات وفشل
عمق اإلحـبـاط ودواعي الـعزوف عـن السـيـاسة
ـا أن مُـهـمـة سلـطـة الـدولة ـواطـن و لـدى ا
هي حمـاية اجملـتمع وأفـراده وتقـد الرفـاهية
لهم فـإن عجزها عن حتـقيق ذلك يعني مـبدئياً
خسارتـها للتأيـيد الشعبي لذلك بـاتت العملية
الـسـيـاسـيـة مــعـرضـة لالنـغالق في ايـة حلـظـة
واي مــنــاســـبــة وهــذا مــا يـــتــضح خالل هــذه
ــرحـلــة فــنـحن امــام خـيــارين امـا االنــسـداد ا
ـشـروط باحملـاصـصة السـيـاسي او االنفـراج ا

والفساد وتوزيع الغنائم  . 
لقـد اسهمت الـطبقـة التي حكـمت العراق خالل
الـعـقـدين من الـزمن في تـكـويـن فـوارق طـبـقـية
ب أقـليـة فاسـدة تزداد ثـراءً ونفـوذاً وطغـياناً
وأكـثـريـة هي ضحـيـة االقـلـية الـفـاسـدة تـعاني

ــاني من دون أن تــكــون لــديه الــنــظــام الــبـــر
أرضــيـة خــصـبـة لــنـمــو هـذا الــنـظـام واولى
سـيـئـات هذا الـنـظـام وجـود طـبـقـة سـيـاسـية
ـصالح عـاجـزة يـنخـرهـا الـفـساد وحتـركـهـا ا
ويسـيل لعـابـها لـسلـطـان احلكم سـواء كانت
هذه الـطبقة شخـصية أو معـنوية ومقابل كل
هـذا  تـسـيـطـر حـالـة من االغـتـراب الـسيـاسي
وسط اإلحـبــاط اجملـتـمــعي الـذي تــعـاني مـنه
لل والقنوط فئـات واسعة من الشعب وبات ا
ــوقف ومن هــنــا يــأس الــكــثــيــر من ســيــد ا
إصالح الـنــظـام الـسـيـاسي ومـؤسـسـاته ولم
يـعـد الـشـعب يـثق في االنـتـخـابـات بـوصـفـها
آلـيـة إصالحـية لـلـنـظـام السـيـاسي الـذي بات
يحـتكر السـلطة واالمـوال واالمتيازات بـينما
تـعـيش األغلـبيـة الـشعـبـية عـلى الـكفـاف وقد
انــعــكس هــذا الــشــعــور من خالل انــخــفـاض
ـشـاركـة االنـتـخـابـيـة خالل الـدورات الـثالث ا
ــانــيــة ام انــتــخــابـات االخــيــرة ســواء الــبــر
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ان من اهم الـعــقـبـات الــتي تـواجـه الـعـمــلـيـة
الـسـياسـيـة هو الـدسـتور الـقـائم حالـيـاً الذي
انــتج نـظــامـا ســيـاســيـاً مــشــوهـاً قــائم عـلى
الـتـقـسـيم الـطـائـفي احملـاصـصـاتي الـبغـيض
الــذي يـــصــعب االفالت مـــنه ووفــر شــرعــيــة
للـفسـاد الـسيـاسي وركـزت اغلب مـواده على
ذهبيـة والقومـية والقبـلية على االختالفـات ا
حـسـاب الـوحدة الـوطـنـية وكـأنـنـا نـعيش في
دولــــة الال دولـــــة والعــــجـب في ذلـك فــــهــــذا
الـدسـتـور غـاب عن صـيـاغـته اخملـتـصون ولم
تــشـارك في صــيــاغـته الــنـخـب االجـتــمـاعــيـة
ية اخملتـصة وكتب الفـاعلة والـعقول االكـاد
بأيادي حزبية متنفذة و االستفتاء عليه في
ظـــروف مــعــقـــدة وجــو مــشـــحــون بـــالــعــنف
والـطـائـفـيـة او بـاألحـرى شــحن بـالـطـائـفـيـة

اتـضح جـليـاً ان االستـئثـار بـالسـلطـة والتـفرد
بــهـا وتـكــرسـيــهـا خلـدمــة جـمــاعـات وأحـزاب
سياسية معينة على حساب الشعب هو الغاية
تـنافسـون وان الدعوة التي يـتنافس عـليـها ا
ــفـهــوم الـســيـاسي الــيـوم الـى الـشــراكـة في ا
يـعـني الـدعـوة الى تـقـاسم الـغـنـائم مـن اموال
ومنـاصب وسلـطة وامتـيازات االمـر الذي ولد
وعمق االزمـات الـسـياسـيـة في الـعـراق وجعل
الــفـشل والــتـراجع ســمــة مـلــتـصــقـة بــالـواقع
الــســـيــاسي وقــد انـــعــكس ذلك عـــلى الــواقع
االقــتـصـادي والـتـنـمـوي واخلـدمي والشك ان
اسـتـمرار الـنـظـام السـيـاسي في العـراق بـهذه
ـآزق ــتـزمـتـة سـيــولـد مـزيـداً من ا الــعـقـلـيـة ا
وســيــزيــد األوضـــاع ســوءً وتــشــظــيــاً وهــذا
االخــفــاق يــشــيــر في جــزء كـبــيــر مــنه الى ان
اني الذي تبـناه دستور جمهورية النـظام البر
الـــعــــراق لــــعـــام  2005 لـم يــــؤدي أكــــله ولم
يــسـتـطــيع ان يـجــد له مـســاحـة خـصــبـة لـكي
يـتـرعرع ويـنـمو ويـثـمر ومـا يحـدث الـيوم في
اني العـراق خير دليل عـلى تشوّه النـظام البر
وعــدم قـــدرته عـــلى جتــاوز األزمـــات وهــذا ال
يعـني بطـبيعـة احلال قـصوراً في آلـية الـنظام
ـانـي بـقـدر عـدم مـالئـمـة االخـيــر لـلـواقع الـبـر
الـعــراقي الن هـذا الــواقع كــان نـتــاج مـخـاض
ـة يـسـودهـا االضـطـهـاد عـسـيـر  وجتـربـة مــؤ

والقمــع وعدم الثقة باآلخر .
ـانـيــة تـنـاسب الــشـعـوب الـتي االنــظـمـة الـبــر
قـطـعت شـوطـاً بـعــيـداً في الـنـضج الـسـيـاسي
ـوقـراطي وبـلــغت مـرحـلـة مـتـقـدمـة من والـد
الــتــطــور االجــتـــمــاعي واالقــتــصــادي في ظل
االســـتـــقــرار االمـــني وثـــقـــافــة تـــقـــبل االخــر
ومـحــاولـة نــقـله الى بــلـدان كــانت تــعـيش في
انـظـمة احـاديـة بـولـيـسـيـة سـيـنـتج تـشـوهاً ال
كن الـتـغـطـيـة عـليه او ـكن رتـقه وعـيـبـاً ال
جتاوز سـيئاته والـعراق  من البـلدان استورد

بالـصمـيم مفـهوم الـدولة الـعراقـية ,ألن أساس
الــنـظــام مـبــني عـلـى انـحــراف حـاد ومــحـكـوم
لـلـفــسـاد  لــذلك ال يـســتـطـيـع تـقـد شيء وال
يُمـكنه اسـتنـهاض نـفـسه بعـدما سـقط في هذا
اخلــــنـــدق الــــغــــائـــر مـن الـــعــــجــــز والـــفــــشل
واحملـاصـصـة  االمـر الـذي يـجـعلـه يُدافـع فقط

عن مصاحله وإبقاء السلطة في قبضته .
لــقــد  في الــســنــوات األخــيــرة الــعــمل عــلى
حتــويل الـعــراق إلى دولــة ريـعــيـة غــنـائــمـيـة
وتـعـامـلت الـسـلـطـة مع احلـكم كـونه فـريـسة ال
تــسـتــحق الـرأفــة وفـرصــة التـتــكـرر وعــامـلت
الشـعب بسذاجة وخداع  وفـرضت عليه القوة
الــقـهــريـة ان اراد الــتـحــرك في أي اجتـاه ولم
ة للشعب وهذه تسعَ إلى توفير اخلدمة الكر
الــذهــنــيــة االســتــبــداديــة تــدل عــلى ضــحــالـة
ــوضــوعـي لــلــطــبــقـة ــســتــوى الــثــقــافي وا ا
الـسـياسـيـة وحتتـاج بـالطـبع لـرد فعل مـحـتمل
اجمليء عـاجالً ام اجالً الن بــوادر الـنــجـاح في

تحكمة االن الوجود لها. ظل الثقافة ا
ــظـلــومـيـة ــكـتـنــز بـالــنـقص وا ان الـشــعـور ا
الـدائـمة لـدى الـطـبقـة احلـاكمـة خالل الـعـقدين
ــــاضـــيـــ مـن الـــزمن وكــــونـــهـــا ضــــحـــيـــة ا
الـديـكتـاتـوريـة وإنهـا صـاحـبة بـطـوالت نادرة
وان حــكـم الـبــلــد اســتــحــقــاق طــبـيــعـي لـتــلك
البـطوالت كل هذه االسباب عمقت الفجوة ب
الشـعب والطبـقة احلاكمـة وحالت دون احتواء
الـشـعـب بـكل طـوائـفه واجتــاهـاته نـاهـيك عن
اخلـطــاب الـطـائــفي الـذي امـتــازت به سـنـوات
احلــكم الـســابـقـة لــذلك نـلــحظ أن الـكــثـيـر من
ـعارضـة للـسلـطـة سرعـان ما تـتهم األصوات ا
بـأنــهـا أصــوات حتـريــضـيــة عـبــثـــيــة تـابــعـة
لـلـســفـارة س او ص تـســعى لـلــنـيل من وحـدة

العراق.
إن اخللل الـسيـاسي الناجم عن تـفشي الـفساد
اإلداري والــرشــوة واحملــســوبــيــة واحملــابـاة
نصب وعـدم االخالص في العمل واسـتغالل ا
ؤهل سؤولية إلى جماعة من غير ا وإناطة ا
آسي زيد من ا والنـصاب والفاسدين تعني ا
ـعـانـاة الـتي مـازالت تـدور رحـاها والـفـشل وا
مــنـــذ قــرابـــة عــقـــدين من الـــزمن لــذلـك يــجب
تشـخيص اسـباب الـفشل اوالً  واهـمهـا اعادة
اني وامكانـية استبداله النـظر في النظام الـبر
وارى ان االفضـل هـو الـنظـام شـبه الـرئـاسي 
ـراجـعة كـمـا ان االمر يـتـطـلب جرأة سـيـاسـية 
الدسـتور وتعديل بعض فقراته من خالل جلان
مـخـتـصة من الـدسـتـوري واسـاتـذة اكـفاء في
ـضـمـار عـنــدهـا نـسـتـطــيع الـقـول انـنـا هــذا ا

وضعنا اقدامنا في االجتاه الصحيح.

سـلــطـتـهـا أو االعـتـراف بـأخــطـائـهـا وتـلـبـيـة
مطـالب اجملتـمع بل على العـكس تسعى إلى
ــعــارضــ وشــرعــنـة زيــادة عُــنــفــهــا ضــد ا
اسـتـمـرارهـا باحلـكم ألطـول فـتـرة مُـمـكِـنة مع

التمسك بسياستها الفاشلة.
صـالح الضيقة ألحـزاب السلطة واالدارة إن ا
ــبــنـيــة عــلى احملــاصــصــة وعـدم الـســيــئــة ا
الــتــعـــاطي مع مــشــاكـل اجملــتــمع واالنــفــراد
بالسـلطة جعلـها تفقـد حواضنها االجـتماعية
لـذلك كــانت سـريـعـة الــتـداعي أمـام أي حـراك
شــعــبي او صــنــدوق انــتــخــابي وهــذا مـا
مالحـــظــته خـالل االنــتـــخــابـــات االخــيــرة او
ــراجــعـة احــتــجــاجـات تــشــرين لــذلك فــان ا
ـسـيـرة تـلك االحزاب ـوضـوعـيـة والدقـيـقـة  ا
والـتـيـارات امر البـد مـنه لـتـصحـيح مـسـارها
والــعــودة الى قــواعــدهــا وان كــان ذلك لــيس
باألمـر اليـسـير فـي ظل اجواء انـعـدام الثـقة 
فوجـود تـلك القـواعـد ان وجـدت امر مـشـكوك
فيه امـا التخنـدق الطائفي والـتشبث باحلكم
فالشك انه سـيزيـد االوضـاع سـوءً وتعـقـيداً 
وقد اثـبتت االنتخـابات األخيرة مـدى هشاشة

تلك التنظيمات. 
إن الـتـمسك بـحكـم الدولـة بطـريـقة احـتكـارية
استـحواذيه رجـعيـة ذات نزعـة تعـبر عن حب
ــنــاقض الــذات واســتــمــرارهــا في الــنــهج ا
ـقـراطـيـة واحلـداثـة ـواطـنـة والـد حلـقـوق ا
ـشروع الـنـهضـة والـبنـاء واإلعـمار وخـنـقهـا 
ســيـــفــضي إلى مـــزيــد من االنــغـالق والــعــقم
ـراحل الـسـيـاسي وهـو امـر سـيـتـكـرر خالل ا

القادمة.
أن فــشل احلـــكــومـــة في اجنــاز مــشـــروعــهــا
التـنموي واصرارها على الفشل ونخر سيادة
ـتـكـررة عـلى حـدودها الـدولـة واالعـتـداءات ا
وإضعـاف القانون والنظـام ومنها الصراعات
واطنـة واحلرية العـشائريـة ومصادرة قـيم ا
والـــكــرامــة والــعــدالــة االجــتــمــاعــيــة وعــدم
االعـتـراف بـاألخـطاء واالسـتـمـاع لـلـنـاصـح
ــعــارضــ مــراراً وتــكــراراً بــتــهــمــة ورمي ا
جاهـزة منـها االرتـباطـات اخلارجـية وزعـزعة
األمن والــتـطـرف ومـا الى ذلـك من سـلـوكـيـات
عــــمــــقت الــــفـــشـل واالخـــفــــاق الــــســـيــــاسي
ــثـابــة مـعــول يـهـشم واالقـتـصــادي وبـاتت 
ثـــوابت الـــدولـــة ومـــدخل إلى حتـــلل وتـــآكل
الـنـظــام الـذي لم يـعـد قــادراً عـلى حتـمل هـذا
الــــكم الــــهـــائل مـن الـــرواسـب وهـــنــــا أعـــني
بالـتحديـد أن النظـام السيـاسي في العراق لم
يـعـد لـديه الـقُدرة والـقـابـلـيـة عـلى اسـتـيـعاب
ومــعــاجــلــة جـــمــيع الــعــوائـق الــتي ضــربت

فقـراً وبؤسـاً واستـغالالً وحـرمانـاً لذا يـصاب
ـواطن بــخـيـبــة االمل وهـو يـرى الــعـديـد من ا
عتـاة الفاسدين يتحدثون عن األمانة والشرف
واطـنون يـعرفـون انهم فـاسدين ومـفسدين وا
من رأسـهـم حـتى اخــمص قـدمــيــهم.   يـتــمـثل
الــفــســاد الــســيــاسـي في الــعــراق جــلــيــاً في
ــذهــبي والــثـقــافي الــتـجــيــيش الــطــائــفي وا
وتوظـيف اجلهل اجملتمـعي واستثارة عواطف
ـنـاطـقـيـة والـعـشـائـرية الـبـعض والـعـرقـيـة وا
واســتـغالل ورقــة الـدين والــتــاريخ فـضالً عن
تفـصيل قوان االنتخابات على مقاس الطبقة
ال تنفذة واستخدام ا السـياسية واالحزاب ا
الـســيـاسي فـي االنـتــخـابــات ويـبــدو ان هـذه
ــظـاهــر تالقـي قـبــوال من جــهــات اقـلــيــمــيـة ا
مختـلفة النها تبقي البلـد ضعيفا هشاً مهزوماً
وتــكـرس الــطـائــفـيـة بــأبـشـع صـورهــا وتـوفـر
ومة الطبقة احلاكمة واستمراها.  فرصة لد
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ومن الــطــبــيــعي ان يــكــون حــجم الــضــرر من
الـفـسـاد الـســيـاسي اعـلى واشـد فــتـكـاً واكـثـر
ـــكـن مـــحـــاســـبـــة الــــفـــاســـدين خـــطـــراً وال 
والـقـصاص مـنـهم الن الطـبـقة الـسـياسـية هي
الـتي تـدعـمهم  حـيث تـتـمـثل مـظاهـر الـفـساد
السيـاسي بوجود مايسمى باحلكومة العميقة
التي تـعد من أهم مظاهر الفساد السياسي إذ
تــســـهم بــعـض االحــزاب واحلـــركــات في زرع
هـمة لتـضمن عنـاصرهـا في مفـاصل الدولـة ا
ـؤسسـات لـها والـدولة الـعـميـقة ال والء تلك ا
تـقـتصـر عـلى وجود مـوظـف يـسـيطـرون على
مواقع الـسلـطة ويـأتمـرون بأوامـر شخص من
ـا هي فـكر مـؤلـدج ينـتمي له خارج الـدولة ا
ـظـهـر االخـر ـنـاصب وا من اخـتـيـروا لـهـذه ا
ـنـفـلت الذي لـلـفـساد الـسـيـاسي هو الـسالح ا
ـنـظـومة يـقـوم بـتهـديـد كل من يـحـاول كشف ا
الفاسدة وفضحها فضالً عن تأثيره في مجال

االنتخابات.
شـكالت السـياسـية ان االنسـدادات احلـادة وا
ـنظـومة اخلانـقة تـشـير إلى وجـود خـلل في ا
السيـاسية وأزمة بنيوية سـياسية واقتصادية
ومــجـتــمـعـيــة يـصــعب  جتـاوزهــا وتـنم هـذه
االنـغالقـات إلى وجـود عقـد سـياسـيـة تسـيـطر
على عـقليـة هرم السـلطة فـالبعض يـصر على
صــواب اخلـــطــأ وتـــنــزيـه نــفـــسه وتـــصــديق
تـصــوراته وهـنــا نـتــحـدث عن حــالـة من حب
االستـئثار الـدائم بالسـلطة والـضياع بـدونها
الن هـــذه الــنـــخب تــدرك جـــيــداً ان وجـــودهــا
ـعنى أن الـنُخب سيـضمـحل بـدون السـلطـة 
الـسـيـاسـية ال تـبـدي أي رغـبـة في الـتـنازل عن
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في بـاد األمـر قـد يـعـتـقـد الـبعض بـأن ظـاهـرة تـبـادل الـزوجـات أن يـقـوم شخص
مع بتـطليق زوجته ويتـزوجها شخص آخر وهـذا غير مجانب لـلصواب ألننا أما
ـعـالم (تـبادل الـزوجـات) والـذي يـخـتـلج ثنـايـا هـذه الـظـاهرة أن مـصـطـلح واضحُ ا
يتفقـا رجلًا على أن يـعطي كل واحد منـهما زوجته لـآلخر لالستمـتاع بها  جـنسيًا
لفـتـرة معـينـة دون مقـابل مادي حـيث بـات  دويّهـا مسـموع بـ أرجاء اجملـتمـعات
الــعــربـيــة الســيــمــا اجملــتــمـع الــعــراقي وذلك عــلى وجه اخلــصــوص والــتي إزداد
انتشارها - ظاهرة تبادل الزوجات -  في العراق في اآلونة األخيرة فبدأت رفرف
ـثل هـذه الكـارثة الـفضـيعـة التي قـد تُغـير نـظرةُ الـعالم محـاكم التـحقـيق تتـكدس 
أجـمع حـول انـطبـاع وأسس اجملـتـمع الـعـراقي الـذي كـان وال زال تـاريخـه قد خُطَ

بحبرٍ ال يُمحى من الذاكرة ومن التاريخ على حدٍ سواء. 
ـوروثات ال يـعزب عن بـالنـا بـأن ظاهـرة تبـادل الزوجـات ولـيدة من رحم األفـكار وا
ـوثــوقـة حــيث شــهـد اجملــتـمع ـصــادر ا في اجملــتـمع األمــريــكي بـحــسب أغـلـب ا
األمريـكية أول تبادل للزوجات عام 1957م ثم انتـقلت ظاهرة تبادل الزوجات إلى
كـوريـا أبـان قـيـام احلـرب الـكـوريـا وقـبل إن تـنـقـسم كـوريـا إلى كـوريـتـ شـمـالـيـة
وجنوبيـة كون تلك اجملتـمعات مخـتلفة في عـادتها وتقـاليدها وهـذا شأنهم بيد أن
الغرابة تـكمن بأن مجتمع مـحافظ ذو العادات والتقـاليد واحلياء تنـتشر فيه ظاهرة
تـبـادل الـزوجات كـانـتشـار الـنـار في الهـشـيم  األمـر الذي يـدفع بـنـا بالـلـجوء إلى
القوان العقابية لنرى موقفها من تلك الظاهرة الشنيعة التي قد تكون القشة التي
ستقصم ظـهر اجملتمع العـراقي ال قدر الله كون األمر مـتعلق بأسرة اجتـماعية لها

دور في بناء ركائز اجملتمع!!.
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رجوعًـا إلى قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969مع جل تعديالته وفق
نحل نرى بأن ليس هنالك محلًا للتجر وال العقاب قرارات مجلس قـيادة الثورة ا
لظاهرة تـبادل الزوجات وقد يُـكيّفها بعض اخملـتص في مجال الـقانون بأنها من
ـشـرع العـراقي في اجلرائـم اخمللـة بـاألخالق واآلداب الـعـامـة الـتي أشـار إلـيـهـا ا
قـانون الـعقوبـات وهذا غيـر صحـيح كوننـا أمام مـبدأ قانـوني دستـوري راسخ منذُ
ة والعـقوبة إال بـنص القـانون" فأي تـفسـير لنـصوص الـتجر من األزل: "ال جـر
ها غدا ذلك خـرقًا صريحًا شرع اجلنـايي جتر شأنهـا قد تُجرم أفعـال لم يروم ا
ـبدأ شـرعيـة التـجـر والعـقاب زد عـلى ذلك فإن ظـاهـرة تبـادل الزوجـات لم تكن
ـلة في اجملـتمع الـعراقـي السيـما أبـان ستـينـيات الـقرن موجـودة أصلًـا لو بـقـيد أ
ـاضي ومـا بـعـدهـا من سـنـوات إذن مـا فـائـدة جتـر فـعل لم يـكن له وجـود من ا
ـشرع ـقـاصـد ا ـعـرفـة احلقـيـقـة  األساس وعـلـيه فـإن فـلـسـفـة الـتجـر تـكـمن بـا
اجلـنائي من خالل دراسـة الـواقع اجملتـمعي عـند حلـظـة تشـريع نصـوص التـجر

والعقاب وهذه حقيقة قد يغغل عنها كثير من اخملتص في مجال القانون. 
كن تـكييف ظـاهرة تـبادل الـزوجات وفق قانـون مكـافحة الـبغـاء العراقي كـذلك ال 
رقم 8 لـسـنة 1988الـنافـذ ألن ظـاهرة تـبـادل الزوجـات تفـتـقر لـعـنصـر مـهم وهو
ال (األجر) فهذا ارسة الفاحشـة مقابل مبلغ من ا ركيزة في الـتجر أال وهو 
قـدرة علـى تكـييف تـلك الـظاهـرة استـنادًا إلى ـنال مـن حيث عـدم ا كـذلك صعب ا

قانون مكافحة البغاء العراقي النافذ. 
شرع الـعراقي (السلـطة التشـريعة) جنده تـارةً في سباتٍ عميق ال كما نعـلم بأن ا
يعـلم مـا يعـصف بـاجملـتمع الـعـراقي من مخـاطـر وجنده في تـارةً أخـرى مشـغـولًا
ة الشنعاء  هو ه السـياسية ومحاصصته للسلطة والضحية من تلك اجلر غا
اجملـتـمع الـعـراقي نـفسـه الـذي بدا بـانـحـدارٍ مـلـحـوظٍ السـيـمـا في احلـقـبـة مـا بـعد
كن أن اإلحـتالل بـجـميع أنـواعه الـذي أصـاب الـعراق بـعـد عام 2003 م لـذا ال 
شـرع العـراقي لتـجـر ومعـاقبـة من يتـجـرأ ولو هـمسًـا بارتـكاب نوصي بـتدخـل ا
مـثل هكذا أفـعال خطيـرة ونعتقـد بأن تثقـيف الناس وتوعـيتهم وتربـيتهم وتعـليمهم
ة هو أكثـر فاعلية من وظـيفة السلـطة التشريعـية التي قد باتت خاطر تـلك اجلر

معطلة عن وظيفتها احلقيقة التي أُسست من أجلها.
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بغداد 
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قـناعات جمهـوره الكبير بـعدما استمر
فـي الـتــعــثــر مع فــرق الــصف الــثــاني
واخــرهـا الــعـودة بــتــعـادل مــحـبط من
ــشــكــلــة انــعـدام نــوروز كــمــا تــاثـرا 
الـتـهديـف ما اثـر بـالسـلب عـلى تراجع
الــنـتــائج ولن يـذق طــعم الـفــوز ضـمن
االدوار الـسـبـعـة تـوالـيـا وسط خـشـيـة
عـاناة اذا لـم يتـغير عـشاقه أن تـزداد ا
احلــال وقــد يـخــسـر مــوقــعه اخلـامس
ـنـافس فـشل ويــرى اهل الـبـصـرة ان ا
فـي مـداواة جـراحه والبـد من الـتـعـامل
زيـد من الـعمل واجلـهود مع الـلـقاء بـا
ـوسم والعـودة بكامل لـفرض نـتيـجة ا
الـنقـاط التي اسـتمر الـزوراء يكـرم بها
داخـل وخارج مـلـعبه بـغض الـنـظر عن

واقع وعلنا. العناوين وا
W dA « “u

تصدر من الـفوز على القاسم وتـمكن ا
في عــقـر داره بـثالثـة اهــداف سـجـلـهـا
مـحـمد قـاسم هـدف والـثـالث للـمواس
دون رد في أعــلـى نــتــيــجــة يــحــقــقــهـا

الـتـاسـعـة والـعشـرين لـقـاءا مـهـمـا ب
الـكـهـربـاء والنـفط وكل مـنـهـمـا يـسعى
حلـــصـــد كــامـل الــنـــقـــاط من اجل دعم
مـوقعيهما في سـجل الترتيب وكالهما
اضي حـيث النفط حـقق الفـوز الدور ا
والـنتيجـة االبرز بالتـغلب على الطالب
بـهدف ليعـود سادسا وتهـيئة الظروف
خلـوض لـقـاء الـيـوم بـالـوضع االفـضل
مـن اجل ايقاف اصحاب االرض والثار
رحـلة االولى في ظل احلالة خلـسارة ا
ـرتـفعـة بـعـد التـفـوق الدور ـعـنـوية ا ا
ـاضي مـا يـجـعـل من االمـور مـتـقـدمة ا
والـدفع بها باالجتاه الصحيح وايقاف
انـتـصـارات الـكهـربـاء الـذي يـدرك لؤي
ـهـمـة وألنهـا سـتـكون صالح طـبـيـعة ا
مـباراة مخـتلفـة في كل شيء عن اللقاء
الـسـابق خـاصـة وان الـضـيـوف بـاتـوا
يـواجـهـون األقـوياء بـرغـبـة مـقابل ذلك
ـر بـفـتـرة جـيـدة ويؤدي ـضـيف  ان ا
بـقـوة في مواجـهاته كـمافـعل مع زاخو
وقـهره وإثارة التـوتر في ملعـبه بعدما

عليهم بثقة عالية.
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 ويــامل االمــانــة في تـعــثــر الـصــنــاعـة

بـنفس الـرصيد 30 نـقطـة امام الـنجف
الحـتـالل مـوقـعه والـتـقـدم خـطـوه عـبـر
لـــقــاءه مـع ســامـــراء ذهــابـــا ويــظـــهــر
ــرشح لـلــحـسم بــعـد الـتــغـيــر الـفـني ا
ـاضـ وكـسب الــسـريع في الـدورين ا
سـتة نـقاط تـقدم بـها لـلمـوقع اخلامس
عــشـر وبـات يـتـرك االنــطـبـاع الـواضح
ــضــيف ــقــدوره الــوقــوف بــوجه ا و
ــوقع األخـــيــر وتــواصل الـــقــابع فـي ا
ـعانـاة بسـبب التـأثر واالسـتمرار في ا
وقف الـنتـائج السلـبية وانـعدام دعم ا
ـطلوب ولو بـعد التـخلي عن الـظهور ا
فـي مـــــيـــــدانه واقـــــتـــــرب مـن تـــــوديع

نافسات. ا
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ومـــازل الــزوراء الــذي ســيـــواجه نــفط
الـبـصرة يـعاني في هـذه الفـترة بـشكل
غـــيـــر مـــتـــوقـع ويـــبـــدو انه خـــرج من
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ـنتـخب للـشروع في ـنتـخب الوطـني لكـرة القـدم للـصم كاظم الـربيـعي عن جـاهزية ا أعـلن مدرب ا
بياد الصم التي ستنطلق في الثالث من الشهر احلالي بالبرازيل. مباريات و

ـنـتخب ـنـافـسات ضـمن اجملـمـوعـة الـثالـثـة أمـام ا وسيـخـوض مـنـتـخب الـعراق أولى مـبـاريـاته في ا
انيا . قبل والتي تضم منتخبات مالي وأميركا وتركيا وا األميركي يوم السبت ا

ّ االستـعداد بعد أن دخل معسكرات ـنتخب الوطني على أ وأكَّد الـربيعي في تصريح صحفي أن ا
اضية والتي أقيمت في بغداد وكربالء وسوريا. تدريبية عدَّة خالل األربع يوماً ا

باريات وهو عازم على حتقيق الفوز واإلجناز بغض النظر وأضاف الربـيعي أن منتخبنا سيدخل ا
نتخبات التي سنلعب أمامها . عن أسماء ا
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تــوج الــهــولــنــدي مــاكس فــيــرسـتــابن
ســائق ريــد بـول بــلـقب ســبـاق جــائـزة
ـيـلـيـا رومـانـيـا الـكـبـرى في عـقـر دار إ
مـنـافسه فـيـراري ليـؤكد أنـه لن يتـخلى
بــســهــولـة عـن حـمــلــة الــدفـاع عـن لـقب
بــطـــولــة الــعــالم لـــســبــاقــات ســيــارات

فورموال-1.
وبــدأ فــيــرســتــابن الــســبــاق مـن مــركـز
االنــطالق األول لــيـحــقق فـوزه الــثـاني
ــوسم والـ22 فـي مــســيــرته في هـــذا ا
الــوقت الــذي جــاء فــيه ســائق فــيـراري
تــشــارلـز لــوكــلــيـر مـن إمـارة مــونــاكـو
ــركـز ومــتــصــدر الـتــرتــيب الــعــام في ا

السادس بعد خطأ مبكر.
ـكـسـيـكي سـيـرخـيـو بـيـريز واسـتـغل ا
سائق ريد بول البداية الباهتة للوكلير
ـركـز الـثـاني في لـيـنـهي الـسـبـاق في ا
الـوقت الـذي جاء فـيه الـبريـطـاني الندو
ـــركـــز نــــوريس ســــائق مـــكـالرين فـي ا
الثالث.وال يزال لوكلير يتصدر الترتيب
الـعام لفئـة السائقـ برصيد 86 نـقطة
ــركــز الــثــاني يــلـــيه فــيــرســتــابـن في ا
بـرصـيـد 59 نـقـطـة بـعـد فـوزه بـسـبـاق
ـوسم نشـاطه عبر الـسرعـة.ويسـتأنف ا
سـباق جائـزة ميامي الكـبرى في الثامن
قبل.وعـانى لوكـلير في من مـايو/آيـار ا
بــدايـة الـسـبــاق لـيـتــراجع مـركـزين إلى
ـركز الـرابع في الوقت الذي اسـتمرت ا
فــيه مــعـانــاة زمــيـلـه كـارولس ســايــنـز
حـــيث اصـــطـــدم دانـــيـــيـل ريـــشـــيــاردو
بــسـيـارته من اخلـلف لـيــنـتـهي سـبـاقه
مــنـذ الــلـفــة األولى.ولن تـكــون هـذه هي
ـــرة األخـــيـــرة الـــتي تـــلـــتـــزم فـــيـــهـــا ا
تحمـسة لفـيراري الصمت اجلـماهيـر ا
قام على أراضيها بعد خالل الـسباق ا
أن حـضــرت لـلـمـضـمـار بـروح مـعـنـويـة
عــالــيــة عــقب فــوز لــوكــلــيــر بــســبــاقي

البحرين وأستراليا.
وانــتـهى تـواجــد سـيـارات األمـان داخل
ـضــمـار خالل الـلـفـة الـرابـعـة قـبل أن ا
يفرض فيرستابن هيمنته على السباق
في الـوقت الذي انتظر فيه لوكلير حتى
الـلفة العشـرين لتجاوز سيـرخيو بيريز
الـذي تــوقف في مـركـز الـصـيـانـة لـكـنه
ركز الذي وصل إليه سـرعان ما خسـر ا
نــتــيــجـة اضــطــراره لــتـغــيــيــر إطـارات
سـيـارته.وجنح فيـرسـتابن فـي االبتـعاد
عن لــوكـلـيـر ولم يـواجه مـنـافـسـة تـذكـر
خـالل باقي أحـداث الـسـباق الـذي امـتد
لـ 63لـفــة لـيـحـقق فـوزا ثـمـيـنـا بـعـدمـا
فـــشـل في إنـــهـــاء ســـبـــاقـــ من أول 3
ــوسـم.يــواصل فــريق ســـبــاقــات هــذا ا
مـرسـيـدس وسـائـقه الـبـريـطـاني لـويس
وسم احلالي هـاميلتون ترنحهما في ا
بــبــطــولـة الــعــالم لــسـبــاقــات ســيـارات
فـورمـوال 1.ويــعـتـبـر مـســؤولـو الـفـريق
حـالـيا أنـهم غـيـر مرشـحـ لنـيل لـلقب
حـــيـث يـــبـــحـــثـــون عن حـــلـــول إلعـــادة
الـسـيـارة لـلـمـنـافـسـة.وكـان هـامـيـلـتـون
يـــعــتـــزم الــتـــواجــد في مـــصــنـع فــريق
مــرســيـدس الــيـوم االثــنــ لـرؤيــة مـا
ـكن لـلـفريق تـطـويره خـاصـةً أن هذه
هي الـبداية األسوأ للـسائق البريطاني
الــفــائـز بــبــطــولـة الــعــالم ســبع مـرات

وفريقه.

ـيـلـيا رومـانـيـا الـكـبرى وفي جـائـزة إ
فـاز الهولـندي ماكس فيـرستابن سائق
ريـد بـول بـالـسـبـاق بـفـارق لـفـة كـامـلة
ـركـز وأنـهـى هـامـيـلـتـون الـسـبـاق في ا

الثالث عشر.
وبــعـد مـرور أربـعــة سـبـاقـات من أصل
ـوسم أكد هـامـيلـتون 23 سـبـاقا هـذا ا
وتـوتـو فـولف رئيـس فريق مـرسـيدس
أن الـســيـارة اخلـاصـة بـالـفـريق لـيـست
ا يكفي للمنافسة على األلقاب. جيدة 
وكـانت أفضل نتيجة حقـقها هاميلتون
ـركـز ـوسم هي حــصـوله عــلى ا هــذا ا
الـثالث في السـباق االفتتـاحي للموسم

بالبحرين.
ـركز السابع ويـحتل هامـيلتون حـاليا ا
في تــرتـيب فـئــة الـسـائــقـ بـفـارق 58
تـصـدر تـشـارلز لـوكـلـير نـقـطـة خـلف ا

سائق فيراري.
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ـركز الـثالث في كـمـا يحـتل مرسـيدس ا
صنع خلف فيراري وريد بول. فئة ا
ووفـقا لفولف فإن هـذا هو أفضل مركز
ـــكن أن يــأمل الــفـــريق في احلــصــول
ـوسم وال يوجـد أبعد عـليه مع نـهاية ا
مـن ذلك.وقـال فــولف لــشـبــكـة "ســكـاي":
"بالطبع ليس هذا هو الوضع الذي نود
أن نـكون فيه.. هناك  19سـباقا متـبقيا

كن أن نفعل الكثير".
واسـتــدرك: "لـكـني سـأكـون سـعـيـدا إذا
اقـتـربـنـا أكـثـر من الـفـرق الـتي تـتـواجد
ـراكـز ـقـدمــة وأن نـنــافس عـلـى ا فـي ا
ـنـافــسـة عـلى األولى قــبل أن نـحـلـم بـا

التتويج باللقب".
قدمة خالل ولم يتواجد هاميلتون في ا
ــراكـز الــسـبــاق األخــيـر واحــتل أحـد ا
ـتأخرة بينما استطاع زميله بالفريق ا
ـركـز الرابع جـورج راسل أن يـحـصـد ا
لـكن فـولف ظل واقـعـيا.وقـال: "رأيـنـا ما
ـكن جلـورج الـقـيـام به بـسـيـارتـنا في
الــهــواء الـطــلق لــكن هــذا مـا زال غــيـر

كاف".
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ـشـكــلـة الـرئـيــسـيـة هي ارتـداد وتــظل ا
ـستقـيمة.وتابع: الـسيارة عـلى الطرق ا
أتـعجب كيف يتمكـن السائقان من إبقاء
ـــضـــمــار فـي بــعض الـــســـيــارة عـــلى ا
األحـــــيــــان.ومـن جــــانـــــبه قـــــال راسل:
بـاسـتـثـنـاء االرتـداد فـإن شـعـور قـيـادة
الــســيـارة جــيـد لــلــغـايــة لــكن االرتـداد
يـسـحب أنـفـاسك.. أتـمـنى أن جنـد حال
. ألن هذا الوضع غير محتمل للسائق
ـحــاولـة وســيــقـوم فــريق مـرســيــدس 
ــشــكــلــة قــبل إقــامـة أول أخــرى حلل ا
ســبـاق في الــتـاريخ في مــيـامي يـوم 8
أيــار/مــايـو الــقــادم.وقـال هــامــيـلــتـون:
أتــــمـــنى حتــــقـــيق نــــتـــائج أفــــضل في
مــيـامـي.. سـيــكـون هــذا صـعــبـا لــكـني
سـأحاول أن أكون إيـجابيا قـبل السباق
راكـز الـثالثة ـقـبل.وتوقـف أصحـاب ا ا
األولى لـلمرة الثـانية في مركـز الصيانة
قــبل  11أو  12لــفــة من الــنـهــايــة لـكن
لــوكـلــيـر كــثف ضـغــطه من أجل جتـاوز
بــيـريـز إال أنه اصـطــدم بـاحلـواجـز في
الـلـفـة الـ 54لـيــتـراجع لـلـمـركـز الـتـاسع
عـــقب تـــوقــفـه االضــطـــراري في مـــركــز

الصيانة.
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يـواصل فريق احلشـد الشعـبي للجودو
ـقام في مـدينة تـدريبـاته في معـسكره ا
مـشـهـد اإليرانـيـة والذي يـسـتـمر لـغـاية
الـثالثـ من الـشـهر احلـالي اسـتـعداداً
لــــبـــطـــولــــة الـــعــــراق بـــاإلضــــافـــة إلى
ـقــبـلـة لـتـطـويـر ـشــاركـات الـعـربـيـة ا ا
مــــســــتــــوى األداء الـــبــــدنـي لالعــــبـــ

واالرتقاء بتقنية النزاالت.
ـــشـــرف عــلى واراد اجلـــهـــاز الــفـــني ا
الـفريق البدء في مرحـلة اإلعداد البدني
لـتـطويـر لـيـاقة الالعـبـ والتـعـود على
ـرتفع في األداء ـنخـفض وا الـنـمطـ ا
ـداومـة فــضالً عن تـدريــبـات اخــتـبــار ا
اخلــاصــة وأخــذ فــتــرات الـراحــة خالل
الـنزاالت باإلضافة إلى اختبارات القوة
ــمـيــزة بـالـســرعـة والــقـوة الــقـصـوى ا
ــتـــحــركــة الــتـي تــســهم فـي عــمــلــيــة ا
نـافـس أو تـقنـية الـتـثبـيت وإمسـاك ا
اإلفـالت مـن عـمـلـيــة الـتـثـبــيت بـحـسب
ـطـبـقـة بـاإلضـافـة إلى إقـامـة احلـالــة ا
الـنـزاالت الـقويـة الـتي تـتمـتع بـالـطابع
الـتنـافسي مع األنـدية اإليـرانيـة لغرض
االســتــفــادة من خــبـراتــهم ســيــمـا وان
تـقدمة في هذه ايـران تعد من الـبلدان ا

اللعبة.
ومـن جهة اخرى اعـلن االحتاد العراقي
ـنـتخب ـركـزي لالسـكـواش مشـاركـة ا ا
الــوطـنـي في مـنــافــسـات بــطـولــة غـرب
ؤمل أن تقدم التي من ا آسـيا بفئة ا
ـقـبل تــقـام في إيـران شــهـر حـزيــران ا
ـتـقـدمة إلى جـانب نـخـبـة من الـبلـدان ا

في هذه الرياضة.
وقـال رئـيس احتـاد الـلـعـبـة عـلي جـهاد

فـي تـــــصـــــريـح صـــــحــــــفي ان احتـــــاد
شاركة االسـكواش وافق رسمـياً علـى ا
في بـطـولـة غـرب آسـيـا اخلـاصـة بـفـئـة
ؤمل أن تـقام في ـتقـدم الـتي من ا ا
ـقبل  مضيفا أن إيـران شهر حزيران ا
الـبـطـولـة سـتـسـبقـهـا اقـامـة تـصـفـيات
لـالعـــبـــ من أجـل اخـــتـــيـــار األنـــسب
لـتـمــثـيل الـلـعـبـة حـسب مـبـدأ الـعـدالـة

واالستحقاق .
ـــشــــاركـــة في وأشــــارجـــهــــاد إلى أن ا
الـبــطـولـة سـتـسـهم كــثـيـراً في تـطـويـر
قـدرات وإمكـانات الالعـب بـاالستـفادة
ـنـتـخـبـات األخـــرى على من خـبـرات ا
أمل حتــقــيق نــتــائج إيــجــابــيــة تـلــيق
بـسـمعـة ريـاضتـنـا خارجـيـاً فضال عن
كـونها ستـسهم في رفع تصنـيفهم على
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يـشعر جـمهور اجلـوية باحلـزن بسبب
خـسارة الـفريق امـام مومـباي الـهندي
بـهدف في اخـر مباريـاته في تصـفيات
اجملـموعة الـثانيـة لدوري أبطـال آسيا
امـس االول ويخـرج بـإرادته من الـباب
الـضـيق ومـعـه اسـتقـالـة حـكـيـم شـاكر
بـعدمـا خسـر امام نـفس الفـريق ذهابا
وايـابا بنفس النتيـجة والتراجع ثالثا
في تـرتـيب اجملـموعـة في مـشاركـة اكد
ـنـافـسـة مـرة الـفــريق عـدم قـدرته في ا
اخـرى له ولـبـقيـة الـفـرق احمللـيـة التي
ســبـق وشــاركت بــنـــفس الــبــطــولــة و
ردود الـفني اجلـميع فـشل في تـقد ا
حــيث اجلـويــة الـذي لـم يـقــدم مـا كـان
مـــنــتــظــر مـــنه وهــو يــضم 14 العــبــا
نتخـبات الوطنية قبل يـتوزعون ب ا
ان يــســتـــمــر انــهــيــاره وتــراجــعه في
الـــدوري حــيث الــتـــرتــيب الــرابع وان
ـثـلـوا عـنـصر الـفـريق وعـنـاصـره لم 
ـوسم ســواء عـلى مــسـتـوى قــوة في ا
الـدوري كونه بـطال له وللـكاس وتـعثر
كـثيـرا في البـطولـة اآلسيـوية الـفرصة
الـتي لم يتعامل معها بحضور حقيقي
ويـكـتب اسـمه ويسـتـمـر فيـهـا لـكنه لم
ـشوار يـقـدر عـلى ذلك قـبـل ان يـنهـي ا
بــخــيــبـة النـه لم يـســتــطــيع الــتــعـامل
ـــطــلــوب مع االمـــور خــصــوصــا في ا
ـباراة الفاصلة كـما حصل ليلة امس ا
االول فـي خروج مذل ولم يقدم االعب
مــا كــان مــتــوقع مــنـهـم ولـو في ادارك
الـتـعـادل عـلى االقل ولم تـمـتـلك الـفرق
احملــلـيــة الــسـبــعـة الــتي مــنـحت لــهـا
ـشـاركـة ســجال في الـبـطـولـة فــرصـة ا
نافسة والن جـميعها افتقدت لفرصة ا
ـهـمة و االنـتـقال لـلـدور التـالي وكان ا
ـلـحق الــزوراء االخـر الـذي خـرج من ا
بــــعـــدمـــا خــــســـر امـــام الــــشــــــــارقـــة

اإلماراتي.
“U L*« UN «u

يــشـهـد مـلـعب الـتــاجي في الـعـاصـمـة
عـصـر اليـوم وضمن مـبـاريات اجلـولة

ـرحـلـة احلـالـية الـشـرطـة مـنـذ بـدايـة ا
وهـذا يـعد حـافـزا في مواصـلـة خوض
ـبـاريـات بـثـقـة اكـبـر وانـهـاء الدوري ا
وخــطف الــلـقب بــأقــرب وقت ويـشــعـر
الالعـبـ بـتـاثيـرهم الـكـبـيـر في حسم
ـــواجـــهـــات واالهم ان تـــاتي من ا

خــارج مـــلــعــبــهم قــبل ان
يـزيـد من مـشاكل
الــقــاسم في
ـــــــــــــــوقـع ا
الـــــســــادس
عــــــــــــشــــــــــــر
ويـــــــــالمـــــــــس
الـــــســــقـــــوط في

دائـرة الـهـبـوط بـعد
تـلـقي اخلـسـارة الثـالـثة

واحـدة والـفـشل في ثـمـانـية
ادوار مـن بـــــلـــــوغ الـــــفـــــــــــــوز

وقــــــــف بعـد اكثر اذا وسـيـــــــتـازم ا
ما تغلب الكرخ على نوروز.

ستوى القاري. ا
وأوضـح جــهــاد أن احتــاد االســكـواش
أقـــام مـسـابـقـة رمـضـانيـة عـلى مالعب
كـليـة التـربيـة البدنـية وعـلوم الـرياضة
بــاجلــادريــة شــــاركت فــيــهــا جــمــيــع
الـفـئات ومــن ضـمنـهــا رواد الـلعـبــة 
مـوضحــاً بأنهــا كانــت فرصة مناسبة
لالعـب لـلحفـاظ على لـياقتـهم البـدنية
واحلــفـاظ عــلى األجـواء الـتــنـافــســـيـة

قبلة. استعداداً لالستحقاقات ا
وخـتــم جـهـاد حـديـثه قـائـالً أن مـنـهاج
الــــعــــام احلــــالي مــــتــــواصل وهــــنـــاك
ـدة مــســابــقــات جــديــدة ســتــقـام فـي ا
ـقــبـلـة إضـافـة إلى دورات حتـكـيـمـيـة ا
وتـدريبية للمـدرب والالعب واحلكام

ستوى اللعبة. بهدف االرتقاء 
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احلـاســمـة وســجل نـقــطـتـي الـفـوز
جلـــريـــزلـــيس قـــبل 7ر3 ثـــوان من
الـنــهـايــة بـعـد أن كــانت الـنـتــيـجـة

تشير إلى التعادل 109/ 109.
وكان جريزليس مـتأخرا بفارق 11
نــقــطــة لـكـن مـورانـت تـألـق بـشــكل
الفت وسجل 18 نقـطة خالل الربع

األخير ليهدي فريقه الفوز.
وأضـاف ديـسـمـونـد بان 25 نـقـطة
جلــريـزلــيس وأحـرز كــارل انـتـوني
تـاونز 28 نـقـطـة من بـيـنـهـا خمس
رمـيات ثالثـيـة بـجانب 12 متـابـعة

لتيمبرولفز.

وتأهل مـيامي هـيت لدور الـثمـانية
بعد تفـوقه على اتالنتا هوكس / 4
1 عـقب الــفـوز عـلـيه 94 /97 فـجـر

األربعاء.
وسجل فـيكتـور اوالديبو 23 نقطة
ـيــامي وأضــاف بــام اديـبــايـو 20

نقطة و 11متابعة.
وفــاز فـــيــنـــكس صــنـــز عــلـى نــيــو
اورليانز 97/ 112 ليتقدم 2/ 3 في

واجهات. مجموع ا
وسـجل مـيـكـال بـريـدجـز 24 نـقـطة
لـــصــنـــز وأحـــرز كـــريس بــاول 22

نقطة و 11تمريرة حاسمة.
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ــفــيس جــريــزلــيس عــلى تــغــلب 
مـينـيسـوتا تـيمـبرولـفز 109/ 111
في مـباراة مـثـيرة بـالدور األول من
الــدور الـفـاصل لـدوري كـرة الـسـلـة

األمريكي للمحترف .
وسجل جا مورانت 30 نقطة و13
مـتـابـعـة وتسـع تـمـريـرات حـاسـمة
لــيــقــود جــريـزلــيس لــلــتــقــدم عـلى
تـيــمـبـرولـفـز 2/ 3 بـعـد خـمس من
أصل ســبع مــواجــهــات مـحــتــمــلـة

بينهما.
وتــــألق مـــــورانت في الــــلــــحــــظــــة

حكيم شاكر
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رئـيس الـوزراء الــعـراقي االسـبـق اصـدر كـتـابـه (الـنـصـر
سـتحيل:كيف هزم العراق داعش) ويوزع قريبا في دار ا

احلكمة.
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التدريـسية في كلية الفنون اجلـميلة بجامعة بابل شاركت
 في ورشــة بــعـنــوان (انــتــشــار اخملــدرات بــ الــشــبـاب
االســبـاب والــنـتــائج وســبل الــعالج) الــتي اقـامــهــا قـسم

ستقبل اجلامعة . االعالم في كلية ا
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مـدير عام الدار وكيل وزارة الـثقافـة والسيـاحة واآلثار
الــعـراقـيــة لألزيـاء وكـالــة نـال شـهـادة الــدكـتـوراه في
ـــوســـومــة (احلـــرمــان األدب احلــديـث عن اطــروحـــته ا
ـواطـنـة فـي الشـعـر الـعـراقي  2013- 2019) من وا

كلية اآلداب باجلامعة العراقية.
r×K  bLŠ« oKD
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ــتع مع شـريـك احلـيــاة. يـوم الــسـعـد تـقــضي وقت 
االربعاء.
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تـــشـــعــر بـــعــدم االســـتــقـــرار في حـــيــاتك مـع شــريك
احلياة.رقم احلظ.4
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 حان الـوقت إلعادة تقـييم شـراكاتك مع اآلخرين.رقم
احلظ.9
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ال تـقـلق سوف جتـني مزيـد من األمـوال.علـيك احلذر
من اآلخرين.
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سـتـواجه بـعض الـصـعـوبـات في الـعـمل جتـعـلك أكـثر
.رقم احلظ.2 انفعاالً
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سـيـكون لـألشيـاء الـتي تـقولـهـا لـشـريك حيـاتك تـأثـير
عميق لذا اختر كلماتك بعناية.
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تشعـر بالسعادة واحلب مع شريك حياتك.يوم السعد
الثالثاء.
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ترغب بشـراء العـديد من األشيـاء ولكن احـذر اإلنفاق
بكثرة.رقم احلظ.7
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ـالــيـة بـذكـاء وهـدوء.يـوم حـاول الـتــعـامل مع أمـورك ا
. السعد االثن
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يـــتـم دعـــمك بــــشـــكل كــــبـــيـــر مـن قـــبل اآلخــــرين في
وظيفتك.رقم احلظ.8
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 سـوف تتـلقي مـعلـومات إضـافيـة من اآلخرين تـفيدك
كثيراً في عملك.
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ـفـردك لـتـرتـيب حتـتــاج إلى اجلـلـوس بـعض الـوقـت 
أولوياتك.رقم احلظ.1
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اكتب أجوبة التحديدات التي تسير
عـكس دوران الــسـاعـة لــتـصل الى

ربط صحيح للكلمات:
1- مؤسسات مالية

2- كواكب مضيئة

ستقبل 3- مبشر با

4- حصان

5- تام الصفات

6- وطني األم

نية 7- مدينة 

8- يوشك

9- أهلك

الكـاتب العراقي الـراحل استذكره
ــلـتــقـى الـعــراقي امس االربــعــاء ا
لـلثـقـافـة والفـنـون بـأمسـيـة تـأبيـنـية
اقـيـمت في بــيت الـثـقـافـة والـفـنـون

بالعاصمة االردنية عمان.
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صـري اعـلن اجناز تـصـوير مـسـلسل الـعـائدون ـمـثل ا ا
من خالل نشـره لصورة جتمعه بفريق العمل عبر حسابه
مــتــوجــهـا اخلــاص عــلى مــواقـع الــتــواصل اإلجــتــمــاعي

برسالة شكر لفريق العمل.

{ كيف تقضي وقتك في رمضان?
-في قراءة القران والصالة.

{ شيء يرتبط بذاكرتك عن رمضان?
-انه مــدفع االفـطــار يـرتـبط بــطـفـولــتـنـا
وكـنـا نـشـاهـده عـبـر شـاشـة الـتـلـفـزيـون
يوميا. كـما اتذكر الـسن التي عـشناها
واصـدقائي الذين في منـطقة احلـبيبـية 
فارقوني ومـنهم الـراحل سليم الـبصري
وخـــلـــيـل الـــرفـــاعي وراسم اجلـــمـــيـــلي

واخرون.
{ اخر كتاب قراته ?

-نهج البالغة لالمام علي عليه السالم.
{ تاريخ التنساه?

انه -يوم وفاة زوجتي.
هل لديك موهبة مخباة عدا الفن?

-نعم موهبة الرسم والنحت .
{ تصرف يزعجك?

-الغيبة والنميمة.
{ متى تعتذر?

-اعتذر عندما اخطىء بحق االخرين.
ن تشتاق لرؤيتهم?  }

والــراحل ســلـيم -اشــتـاق لــرؤيــة امي 
البصري.

ـفـضــلـة عــلى مـائــدة االفـطـار { الــوجـبــات ا
ماهي?

-الل والتمر وتشريب اللحم.
{ مـن هو الـفنـان الـذي حتبـذ متـابـعة اعـماله

ضمن الدراما الرمضانية?
-انه الفنان اياد راضي.

{ حدثنا عن جديدك?
- لدي مـسلـسل جـديد عـلى غرار (حتت
مـــوسى احلالق) ولن افـــصح عـــنه االن
وســـيــــرى الـــنــــور ان وجـــدت اجلــــهـــة

نتجة. ا

{ مـاذا تـقـول عن شـخـصـيـتك (عبـوسي) في
مسلسل حتت موس احلالق?

 - انـهــا شـخـصــيـة واقـعــيـة ولـيس من
ؤلف تـاثرت بها من خالل شاب خيال ا
بـسـيـط كـان يـحـلق شـعــري في مـنـطـقـة
ومن خالل شـخـصـيـته حـافظ الـقـاضي 
ومن طــريـقـة مـالبـسه ذهــبت الى سـوق
الــــبـــالـــة في الـــشـــورجـــة ومن اجـــوري

البس لتجسيد الشخصية. اشتريت ا
{ حــــدثـــنــــا عـن مـــوقـف لن تــــنـــســــاه عــــنـــد

تصوير(حتت موس احلالق)?
- هـنالك مـوقف الانـسـاه خالل تـصـوير
سلسل كنا بحاجة الى احدى حلقات ا
حـمـار حـيث طـلب صـاحب احلـمـار مـنـا
سبـعة دنانـير ومن اجـورنا انا والـفنان
ـبلغ في ح سلـيم البصـري دفعـنا له ا

كان اجرتي ثالثة دنانير .

ـي الــعـــراقي صـــدر له كـــتــاب جـــديـــد بــعـــنــوان االكــاد
(االسـتراتـيجـيـة واالدارة االستـراتيـجـية / نـظرة حتـلـيلـية

صطلحات). وعالقات تكاملية للمفاهيم وا

الـبـاحث االردني شـارك  في مـهـرجـان الـتـراث الـشـعيي
ــركــز اخلــلــيــجي ــســحــراتي) الــذي أقــامه ا (أهــازيج ا
لـلمـعلـومات والـوثائق في الـكويت بـبحث عـنوانه (تـراثيات
ـسـلـمـة.. بـنـكـهـة روحـانـيـة.. عــادات وتـقـالـيـد الـشـعـوب ا

وذجا). سحراتي في األردن  ا
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في لـيـلـة رمـضـانـيـة الـتـقـيت بـاحـد
مـقـاهي الـكـرادة بـالـفـنـان حـمـودي
احلــــــارثـي ومــــــعه دار حــــــوار عن
طــقـــوسه فـي الــشـــهـــر الـــفــضـــيل
وذكـريـاته عن شـخـصـيـة عـبـوسي
في مـــــــســـــــلــــــسـل (حتـت مــــــوس

احلالق):
{ كيف تصف لنا شهر رمضان?

-شهر الطاعة والغفران.
{ ماذا تعلمت من الشهر الفضيل ?
-نتعلم مـنه الصبـر والتقرب الى

الله.
{ الـبـرامج الـتي تـتـابـعـهـا في شـهـر

رمضان?
ــــــســـــلــــــسالت -الـــــبــــــرامج وا

الكوميدية.

بالـتالي أن تخصص الـيونسكـو هذا اليوم
ؤلـف وأهـميـة الكـتب على إلبراز مـكانـة ا
ي ولتشجيع الناس عموما الصـعيد العا
والــشـــبــاب عــلـى وجه اخلــصـــوص عــلى
اكتشاف متعة القراءة واحترام اإلسهامات
الفـريـدة التي قـدمهـا أدبـاء دفعـوا بـالتـقدم
االجتـماعي والـثقـافي للـبشـرية إلى األمام.

بحسب موقع منظمة اليونسكو.
WKŁU2 ÂU¹√

في يوم مـشابه  يـعد اليـوم الدولي لـكتاب
الطـفل عـطـلة أخـرى يـتم االحـتفـال بـها في
العـديد من البلدان بهدف ترويج األدب ب

ي لـلـكـتـاب هــو يـوم الـعـطـلـة الـيـوم الـعــا
الوحـيـد الذي يـنص الـقانـون الـدولي على

االلتزام به.
وحسب تـاريخ الـكـتـاب هنـاك سـبـعـة كتب
صنـعت الـتاريخ من بـيـنهـا كـتاب هـذا هو
امـا أول كــتــاب كـتـب عـلى الـنــبي مــحــمــد
اإلطالق فهو عراقي وهو ملحمة كلكامش.
في 23 نـيسـان من كل عام تُـقـام احتـفاالت
في جـــمــيـع أرجــاء الـــعــالم تـــبــرز الـــقــوة
السـحرية للكتب بوصـفها حلقة وصل ب
ـســتـقــبل وجــسـرا يــربط بـ ــاضي وا ا
األجيـال وعبر الثقافات.وكان من الطبيعي
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يأتي شهـر رمضـان الكـر حامالً مـعه أعظم ليـلة لـيلـة القدر لـيلـة اختص الـله بها
ن أعـطاهـا حقـها من الـعبـادة ما تـقدم من ذنبه أمة محـمد بـالفـضل والثـواب ليـغفر 

. ؤمن الئكة من السماء إلى األرض ليسلموا علي ا وما تأخر ليلة فيها تتنزل ا
رجـوة من إحياء ـعنويـة ا إن احلديث عن عـظمة لـيالي الـقدر والـتأثيـرات الروحـية وا
هذه الـليالي تفوق كل األبـجدية يأمر الـله بأن يعم األمن واألمان والسـكينة والسالم
في جـمـيع بـقــاع األرض وفي جـمـيع نـفـوس الــعـبـاد. وهي لـيـلـة يــعم فـيـهـا الـسالم

ا يحمل من رحمة ومغفرة وبركة ورضوان.  ؤمن  الروحي والنفسي علي ا
ـدحة الـسالم مـعـنـاه اخليـر والـبـركـة والـوقف على ويـطـلق الـسالم علـى التـحـيـة وا
الئـكة بالـسالم ليلة الـقدر هي "سالم حتى مطـلع الفجر" "سَالم" على مـعنى تنزُّل ا
الئـكـة تنـزل إلى األرض لتـنفـيـذ أمر اخلـير لـلمـسـلمـ الذين صـاموا رمـضان ألن ا
وقــامـوا لـيـلـة الـقــدر..  لـيـلـة الـقـدر هـي لـيـلـة احلب والـلـطـف والـسالم فـالـسالم هـو
ؤمـن العـامل الئكـة فيمـا بيـنها وسالم عـلى ا عنوانـها وهـويتهـا سالم تتبـادله ا
بـطـاعة الـله الراغـبـ بقـربه ورضـاه هذا الـسالم الذي يـسـتمـر حتى طـلـوع الفـجر

ويفوق كل مواهب هذه الليلة.. 
إن ليـلة الـقدر ال نـظيـر لـها في اإلسالم بـركة وأجـرا وقـدرا وهكـذا ينـبغي أن تـكون
سـلم ال نـظـيـر لهـا اجـتـهادا وإنـابـة وعـمال. فـفي احلـديث "إنَّ هذا الـشـهـرَ قد عـنـد ا
حضـركم وفيه لـيلـة خيـر من ألفِ شهـرٍ من حُرِمـها فـقد حُـرِمَ اخليـرَ كلَّه واليُـحرَمَ
خيرُهـا إال محروم".. التعبير عن مِـنَحِ ليلة القدر وفيوضـاتها بكلمة "السالم" إشارةً
إلى مـا تـمــثـله الـكــلـمـة في قــيم اإلسالم وأهـدافه وغــايـاته فـاإلسالم رســالـة رحـمـة
وسالم للـناس جميعا لكـنه ليس السالم القائمة عـلى هضم حقوق اآلخرين وتزييف
نع ـظلـوم و ـعتدين ويـنصف ا ا هـو السالم الذي يـأخذ عـلى يد ا احلقـائق إ
ـنـا.. ليـلـة القـدر هي ليـلـة السالم الـذي تـنعم فـيه الـبشـرية اجلـور أن يتـفـشى في عا
باألمان فـتتـفرغ لـلعـمل واإلبداع وفـعل اخلير لـلنـاس جمـيعـا فسالمـها سالم لكل
الـنـاس كمـا أن مـا نزل فـيـها من قـرآن فـيه موعـظة تـصل الـناس وشـفـاء لهم إن هم
أقـبـلــوا عـلـيـه وانـصـاعــوا ألوامـره ونـواهــيه فـإذا آمــنـوا به وقـدروه حـق قـدره فـإنه

ؤمن به من هداية ورحمة.  سينالهم ما ينال ا
 إن الـله تعـالى أطـلق على هـذه اللـيلـة إنّهـا ليـلة الـسّالم وذلك ليـحرّك فـينـا الشـعور
ـوّدة لـلــنـاس ولـلـحـيـاة لـنــعـيش سالمـاً مع الـلـه من خالل طـاعـته وحـسن بـاحلب وا
عبـادته ونعيش سالماً مع أنفـسنا من خالل خضوعـنا لعبوديـة الله تعالى وسالماً
مع الناس لنحقّق االستقرار والسكينة والطمأنينة.. ليلة القدر ليلة مباركة يكفي بها
قدرا أن الـله جل شأنه أنـزل فيهـا خير كـتبه وأفـضل شرائع دينـه يقول الـله تعالى

فيـها: "إنا أنزلـناه في ليلـة القدر وما أدراك مـا ليلة الـقدر ليلة
ـالئكـة والـروح فيـهـا بإذن القـدر خـير مـن ألف شهـر تـنزل ا
ربــهم من كـل أمــر سالم هي حــتى مــطــلع الــفــجــر". سالم
يسـتمر حتى الفجر ليبدأ اإلنسان يوما جديدا بكيان جديد
وليـصبح إنسـانا آخـر صاغـته الليـلة اجلـليلـة بعـد أن غمرته

بجمالها وجاللها. 
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قال رسـول الله صـلى الـله علـيه وسـلم: (إِذَا مَاتَ اإلنْـسَانُ
: إِلَّا مِن صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ انْقَطَعَ عنْه عَمَلُهُ إِلَّا مِن ثَلَـاثَةٍ

يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو له).
وقال (ص) (سلُـوا اللهَ عـلمًـا نافـعًا وتَـعَوَّذُوا بالـلهِ منْ علمٍ
ال يـنـفـعُ).وقـال صـلّى الــله عـلــيه وسـلّم: (ســيـأتــيـكُم أقـوام
يطـلبـونَ العِـلمَ فإذا رأيـتُمـوهم; فـقولـوا لَهُم مَـرحبًـا مَرحـبًا

بوصيَّةِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ واقْنوهُم). 
وفي حـديث اخـر قـال (ص) (مَن جـاءَ مَـسـجِدي هـذا لم
نزلـةِ اجملاهِدِ في يَأتِهِ إلَّا لِـخيرٍ يـتعلَّـمُهُ أو يعـلِّمُهُ فَهـوَ 
ـنزلةِ الـرَّجُلِ ينظرُ سبيلِ اللَّـهِ ومن جاءَ لغيـرِ ذلِكَ فَهوَ 

إلى متاعِ غيرِهِ).

{ لـنـدن  –وكــاالت - تـداول رواد مـواقع
الـتواصل اإلجـتمـاعي مجـموعـة صور من
ـية حـفل عـيـد مـيالد عـارضة األزيـاء الـعـا
من أصل فـــلــســـطــيـــني جـــيــجي حـــديــد.
وإحـتـفــلت حـديـد بـأجــواء صـاخـبـة بـأحـد
األمـاكن السـياحـية بـوجود عـائلـتهـا وعدد
ــصــورين والــصـحــافــة.وبـرز كــبـيــر من ا
ظـهور شقيقتها عارضة األزياء بيال حديد
الـتـي كـانت تــردتي فـسـتــانـاً قــصـيـراً من
اجلــيـنـز ووالــدهـا رجل األعــمـال مــحـمـد
حـديد. أمـا عن مالبـسهـا فتـألقت جـيجي
بـالــلـون األبـيض فــارتـدت سـرواالً طـويالً
ــيـزة وشــفـافــاً مع كـرب تــوب بـقــصـة 
ونــســقت فــوقــهــا مــعـطـف طــويل بــالــلـون
يزة.ورفـعت شعرها األبـبيض وبزخـرفة 
بـالكامل عن وجهها وطـبقت ماكياج ناعم

أبرز جمالها.
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ضـيــفت امـسـيـة رمـضـانـيــة شـريـحـة الـصم والـبـكم
والتي نظمتـها جمعيـة انوار الفلوجـة للصم والبكم
وبالتعاون مع البيت الثقافي في الفلوجة وتضمنت

نـاسبـة كمـا حتدث الـباحث اياد االمسـية كـلمـات با
عماد الـعبـدلي عن مفاتـيح ومفـهوم السـعادة وكيف
نكـون ذات اثر طيب فـضال على فـقرة أنشـادية بـلغة

الصم والبكم ادتها مجموعة من فتيات اجلمعية .
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عتزل نشر فيديو له على وسائل التواصل طرب االردني ا ا
االجتـماعي وهو يـتلو آيـات من القـرآن الكر القى انـتشاراً
.وكـشـف الـنـابــلـسي عن حــصـوله من أحـد مــسـاجـد كـبــيـراً

. األردن على إجازة في أحكام تالوة القرآن الكر

ــيـ مـثـل ولـيم شــكـســبـيـر األدبـاء الــعـا
غـــارثــيالســـو دي ال فــيــغــا ومـــيــغــيل دي
ثـيــربـانــتس. وضــمن احــتـفــاالت مــنـظــمـة
ــنـظـمـة الـيـونــسـكـو بــهـذا الـيــوم تـقـوم ا
بــالـتــعــاون مع مــنـظــمــات دولـيــة مــعـنــيـة
بصـناعة الـكتب بـاختيـار مديـنة كعـاصمة
دولـيـة لــلـكــتـاب. لــكن يـتــعـ عـلـى جـمـيع
تـحدة االحتفال الـدول األعضاء في األ ا
بــالــيــوم. ومع ذلك  تــفــضل بــعض الـدول
حتديـد اليوم في يوم معـ من الشهر مثل
اخلــمــيـس األول من اذار مــارس كــمــا هــو
ـتــحـدة ومع ذلك فـإن ـمـلــكـة ا احلــال مع ا
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ِي لِــلـكــتـاب 23 نـيــسـان هــو الـيــوم الــعـا
ــؤلف وقـد مــر هـذا الــيـوم دون وحــقـوق ا
ــؤلــفي الــكــتب اهــتــمــام في بالدنــا به و
ِي وحـمــايــة حــقـوقــهم. وفي الــيــوم الــعـا
ـؤلف يـقام اِحـتِـفال في لـكـتـاب وحقـوق ا لِ
بلـدان العالم بعد أن قررت اليونسكو منذ
عـام 1995 االحــتـفــال بـالـكــتـاب ومــؤلـفي

الكتب.  
ي لــلـكــتـاب يــعـتــبــر تـوقــيت الـيــوم الــعـا
ـؤلف تـاريـخــا رمـزيـا في عـالم وحــقـوق ا
األدب كــونـه يــوافق ذكــرى وفــاة عــدد من

األطفـال. يتـم تنـظيم الـعطـلة  الـتي ال يتم
االحـتــفـال بـهــا بـحــكم الـقـانــون  من قـبل
منـظـمة غـيـر ربحـيـة تعـرف بـاسم اجمللس

الدولي لكتب الشباب . 
 تـــأســــيس الـــيــــوم في عـــام  1967 مع
افــتــــتـــاح احلــدث في 2 نــيـــســان من ذلك
الــعــام. تــشـــــــمل بــعض األنــشــطــة الــتي
عقـدت خـالل الـيوم الـدولـي لـكتـاب الـطـفل
جوائـــــــز في الكـتاب ومـسابقـات للـكتاب.
يــا ادبـــــــــاء ومـؤلــفي الـكــتب في الـعـراق
هـــذا يـــومـــــــكم الـــذي يـــضــمــــن حـــقــوق

ؤلف. ا
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ـصري رحـاب اجلمل أنـها ـمثـلة ا قـالت ا
تـــمــــيل لـــتــــقـــد األدوار الـــشــــريـــرة في
ــركــبـة مــنــهـا ألنــهـا األعــمـال وخــاصـة ا
حتـدث جدالً ب اجلمهور وهو ما جعلها
تـتحمس للمشاركة فى مسلسل "توبة" مع
عــمــرو ســعــد بــعـدمــا ابــتــعــدت عن تــلك
الــــــنـــــوعـــــيــــــة من األدوار فـى الـــــفـــــتـــــرة
وقع الفن أنه (ال اضية.وأضافت وفقا  ا
يــوجـد شــر مــطــلق أو خـيــر مــطـلـق فـكل
شــخـصـيــة حتـمل قــدرا من كل مـنــهـمـا)
ــواجـــهــة مع مــشـــيــرة إلـى أن مــشــهـــد ا
والــدهــا فـى أحــداث "تــوبــة" كــان األكــثــر
شـاهد صـعوبـة بـالنـسبـة لهـا بـاإلضافـة 
صـري الفتة إلى أن الـضرب مع مـاجد ا
مـشــاهـد الــضـرب لم تــكن حـقـيــقـيــة كـمـا
يـتــصـور الـبــعض. (تـوبــة) بـطـولــة عـمـرو
ــصـري ســعــد صــبــا مــبــارك مــاجــد ا
مـحمد لطفي أسماء أبـو اليزيد انتصار
حـسن أبو الروس من كتابة ورشة ملوك

وإخراج أحمد صالح.

يارب إن كـانت هـذه الـليـلـة لـيلـة الـقـدر فأرفع أسـمـائـنا في
صحـائف الـعُتـقـاء من الـنار  الـلـهُم إننـا نـستـودعُك أدعـيِة
فاضت بها قلوبنـا فإستجبها يـارحيم اللهم إنك عفو كر

تُحب العفو فاعف عنا.
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أقــامت مــديـريــة الــوقف الــسـني في
ـنـطـقـة اجلـنـوبـيـة   نـدوة عـلـمـيـة ا
بـعنوان: (غزوة بدر الكبرى  دروس
وعـــبـــر) وشـــارك في الـــنـــدوة الـــتي
أقــيـمت فـي جـامع الــشـهـيــد يـوسف
ـشــايخ حـيث احلــسـان نــخـبــة من ا
تـمت منـاقشـة عدد مـن احملاور مـنها
ــســتــوحــاة من الــعــبــر والــدروس ا
غزوة بدر في تعزيز عوامل الصمود
ـــواجــهـــة قــوى الــعـــدوان  وكــذلك
الـتـأيـيـد اإللـهي لـلـرسـول صلـى الله
عـــلــــيه وآله وســـلـم وأصـــحـــابه في
ـعـركـة ومـواجــهـة الـكـفـر . خــوض ا
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يــــــعــــــد طــــــبق
احلـساء من األطباق
األســاســيـة عــلى مــائـدة شــهـر
رمــضـان خـاصـة وأنـه مـصـدر غـني
ـواد ـعــادن وا بــالــفـيــتــامـيــنــات وا
ــــغـــــذيــــة األخــــرى الـــــضــــروريــــة ا

للجسم.ف
ــعـدة بـعـد طــبق احلـسـاء يــسـاعـد ا
ســاعــات طــويــلــة من الــصــوم عــلى
اسـتـقـبـال األطـعـمـة اخملـتـلـفة كـونه
يـحـتوي عـلى فـوائد صـحـية كـبـيرة

وتـنـاوله قـبل الـوجـبة يـوفـر شـعورا
ــوقع (ويب أكــبــر بـــالــشــبع وفــقــا 
طب).وهــنـاك فـوائـد جـمــة لـلـحـسـاء
بــعـــد يــوم من الــصـــيــام مــنــهــا ان
احلــسـاء الــذي تـبـدأ بـه فـطـورك في
رمـضـان يـساعـد السـتـقبـال يـسـاعد
فـي الــــوقــــايـــــة من الــــغــــازات وآالم
ـعدة.كما يعـد احلساء من األطعمة ا
ــاء الــذي يــعــمل عــلى الــغــنــيــة بــا
تــرطــيب خـاليــا اجلـسـم والــبــشـرة
خــاصـة بــعــد قـضــاء مـا يــقـارب 15

ســاعــة دون مــاء.و حتـتــوي أطــبـاق
احلــســاء اخملــتـلــفــة عــلى اخلــضـار
والـبـقولـيات الـغنـية بـاألليـاف التي
تـسـاعـد في تـنـظـيـم وظـيـفـة اجلـهاز
الــهــضــمـي وحــركــة األمــعــاء األمـر
الـذي يـقـلل االنـتفـاخ واإلمـسـاك.كـما
انـه يسـاعـد على إنـقـاص الوزن النه
ـغـذيـة الـتي حتـتـوي من األطــعـمـة ا
عــلى كــمــيــة قــلــيــلــة من الــســعـرات
ـــنح الـــشـــعــور احلـــراريـــة كـــمـــا 

باالمتالء والشبع.
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أعــمـال ذات إنـتـاج ضـخم إلى تـلك
ــســتـقــلــة. وبـعــد إرجــاء احلـدث ا
ـــاضي جـــراء جـــائـــحـــة الـــعــــام ا
كوفيد-19 إذ بـثت شركات اإلنتاج
نصات من أفالمـها مبـاشرة عبـر ا
ـرور بـدور الـسـيـنـمـا يـبـدو دون ا
أنّ التفاؤل عاد للحدث هذا العام. 
وقـــــال رئـــــيس شـــــركــــة (ســـــوني
ـازحـاً بــيـكـتـشـرز) تــوم روثـمـان 
مـاذا تـفـعلـون هـنا إنّ اجلـمـيع قال
إنّـكم مـتم وانـتهـيتم .وشـهد قـطاع
الـــســـيــنـــمـــا في اآلونـــة األخـــيــرة

انـتعاشاً جراء الـنجاح الذي حققه
فـيـلم (سبـايـدر-مان)نـو واي هوم)
وهـو ثالث أجنح األفـالم في شباك
تـحدة على الـتذاكـر في الواليـات ا
اإلطـالق.  واســـتــــفـــاد فــــيل لـــورد
وكـريس ميـلر وهـما مـخرجـا فيلم
(سـبـايـدر مان  –إنـتـو ذي سبـايدر
فـيـرس ) الذي حـائـز أوسكـاراً عام
2018 لــعـرض أول 15 دقــيــقـة من
فـيـلم (بـيونـد ذي سـبايـدر-فـيرس)
ـقرر بدء عرضه في دور الـسينما ا
هـــذا الـــصــيـف. وعــرضـت ســوني
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{ مدريد (أ ف ب)  –أعلن القصر
ـلــكي اإلســبــاني امس االول أن ا
ثــروة مــلـك إســبــانــيــا فـــيــلــيــبي
السادس تـبلغ 2,6 ملـيون يورو
في وقـت تـــســـتـــعــــد احلـــكـــومـــة
االشتـراكـية لـتبـني قـواعد تـهدف
إلى تــعـــزيــز “الــشـــفــافـــيــة ”في
ــالـكـة. وأحلــقت شـؤون األسـرة ا
الية ضررا لك خوان كارلوس ا ا
ـلــكي ودفـعت بـصــورة الـنـظــام ا
فــيـــلــيــبـي الــســادس إلـى الــنــأي
بـنـفـسه مـن خالل حـرمـانه والـده

في آذار 2020 من مــخــصــصــات
سـنـويـة تـنـاهـز مـئـتي ألف يـورو
وإعـالنه عـــــزمـه الـــــتـــــخـــــلـي عن
ـلك خـوان كـارلـوس إرثه.وكـان ا
وهــو شـــخــصـــيــة مــحـــوريــة في
ـوقراطـي بعـد وفاة التـحـول الد
الـديـكــتـاتـور فــرانـكـو عـام 1975
اضـطـر إلـى الـتـنــازل عن الـعـرش
عام 2014 لـصـالح ابـنه فـيـليـبي
الـــــــســـــــادس وسط فـــــــضـــــــائح
ـط حـــيـــاته وتـــســـريــــبـــات عن 
الـبــاذخ. ويُـتــوقع أن يـقــر رئـيس
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جــــدد الـــعـــراق دعــــوته  الى دول
اجلـــوار لــلـــتــضــامن والـــتــصــدي
ناخي الذي اصبح خلطر التغير ا
ـسـتـقبل يـشـكل تـهـديـدا وجـوديـا 
ـــنــطــقــة والــعــالم. وقــال رئــيس ا
اجلــــمـــهـــوريـــة بـــرهـم صـــالح في
ســلــسـلــة تــغـريــدات عـلـى تـويــتـر
تـابعتها (الزمان) امس ان (بحيرة
ســــــاوة لـــــؤلـــــؤة اجلـــــنـــــوب في
الــسـمـاوة اتـذكــر زيـارتي لـهـا مع
والـدي عنـدما كـنتُ يافعـاً منـبهرا
بـجـمـالـها وبـريـقـهـا لكن جـفـافـها
امـر مـؤسف وتـذكـيـر قـاس بـخـطر
ــنــاخي الـــذي يــشــكّل الـــتــغــيـــر ا
ـســتـقـبـلـنـا في تــهـديـدا وجـوديـا 
ــنــطـقــة والــعــالم لـذا الــعــراق وا
يـجب أن يـصـبح الـتـصـدي لـتـغـير
ــنـاخ أولـويــة وطـنـيــة لـلـعـراق) ا
واضــاف ان (عــدد سـكــان الــعـراق
أكثر من 41 مـليونا وسيكون 52
مـلـيـونـا بـعـد عـشـرة اعـوام حـيث
ســتــتــرافق مع ذلك زيــادة الــطـلب
ـــيــــاه) مــــشـــيــــرا الى ان عــــلـى ا
ئة من (الـتصحر يؤثر على 39 بـا
يـاه سيـنعكس اراضـينـا وشحـة ا
ســــلـــبـــا عـــلى كـل انـــحـــاء الـــبالد
وســـيــؤدي الى فــقــدان خــصــوبــة
االراضـي الـــــزراعـــــيــــــة بـــــســـــبب
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واوضـح صـــالح ان (الــــعـــراق في
ـرتبة اخلـامسة من أكثـر البلدان ا
ياه ـيا جلـهة نـقص ا هـشاشـة عا
والـــــــغــــــذاء ودرجــــــات احلــــــرارة
الـقصوى) مرجحا ان (يصل عجز
ــائي إلى 10.8 مــلــيــار الــعــراق ا
مــتــر مــكــعب بــحــلــول عـام 2035
ـــــوارد حــــــسب دراســـــات وزارة ا
نـتـيـجـة تـراجع مـنـاسـيب ـائـيـة  ا
دجـلـة والفـرات والتـبـخر في مـياه
الـــــســــدود وعــــدم حتــــديث طــــرق
الـــــري) ولــــفت الى ان (مــــبــــادرة
انـــــعـــــاش بالدالـــــرافـــــدين الـــــتي
ــاضي وتـمت طــرحــنـاهــا الـعــام ا
ــوافـقـة عــلـيـهـا من قــبل مـجـلس ا
الـوزراء يجب تفعيلها وتطويرها
كـأطار سـتراتـيجـي لبـناء اقـتصاد
اخــضـر داعـم لـلــمـوارد الــنـفــطـيـة
ــــــوارد وتـــــــفــــــادي االفـالس في ا
ــائـيـة واجلـفــاف وتـداعـيـاته في ا
هـجـرة القـرى واالرياف واالراضي
الـــــزراعــــيــــة) مـــــؤكــــدا ان (هــــذا
ـنطقة ـشروع هو لـلعراق وكل ا ا
الــتي تــتــقـاسم الــتــهـديــد اخلــطـر
ـنـاخي ويـعــتـمـد عـلى لــلـتـغـيــر ا
بـــرامـج ســـتـــراتـــيــجـــيـــة تـــشـــمل
الــتــشـجــيــر وحتـديث إدارة مــيـاه
دجــلـة والــفـرات وتــولـيــد الـطــاقـة
الــنـظـيـفـة ودمج اخلـطط الـبـيـئـيـة

الوزراء بـدرو سـانـشيـز مـرسـوما
يتضمن قواعـد جديدة تهدف إلى
ــســاءلــة تــعــزيــز الــشــفــافــيــة وا
والكفاءة للملكية اإلسبانية وفقا
ــلك لــلــمــبــاد الــتي وضــعــهــا ا
فـيــلـيــبي الـســادس. عـشــيـة هـذه
اإلجراءات اجلـديـدة أراد القـصر
ــوذجــا يـحــتــذى به أن يــكــون 
ـلك فيلـيبي السادس مذكّراً بأن ا
ـلـكـيـة من سـلك طـريق حتـديث ا
أجل جــعـلــهــا تــسـتــحق احــتـرام
مــواطـنــيــهــا وثــقــتـهم  .”وأعـلن

ـنـطـقة مع بـعـضـهـا عـبر لـبـلـدان ا
شترك).  التضامن ا

وعـلى أعتاب الصحراء في جنوب
الــعــراق يـغــيب أي أثـر لــبـحــيـرة
سـاوة بـاسـتـثنـاء الفـتـة تـدعو إلى
(عــدم صــيــد األســمــاك) في مــوقع
ـاضـي مـوئال لـلــتـنـوع شــكّل في ا
احلـــيــوي لــكــنه اســتــحــال أرضــاً
قـاحـلـة بـسـبب األنـشطـة الـبـشـرية
ـنـاخي. ولم يـعـد عـلى والــتـغـيـر ا
ضــفــاف الــبــحــيــرة الــيــوم ســوى
ـبان كـانت في هـيـاكل خـرسـانـيـة 
تـسعـينـات القـرن العـشريـن فنادق
وبـنـى حتـتـيـة سـياحـيـة تـسـتـقـبل
عـــائالت وأشــخــاصـــاً مــتــزوجــ
ـنـطـقـة حـديـثـاً كـانـوا يـقـصـدون ا
للنزهات أو السباحة. لكنّ الوضع
تغيّر تماماً إذ جفت بحيرة ساوة
بــالـكـامل وبــاتت ضـفـافــهـا تـغص
بـاخمللفات البالسـتيكية واألكياس
الـعالـقة عـلى شجـيرات جـافة على
ــنــخـفض مـع هـيــكــلـ أطــراف ا
حـديديـ أكلهـما الصـدأ جلسرين
عـــائـــمــ كـــانــا يـــعــلـــوان ســطح
الـبـحيـرة. ويـقول الـناشـط البـيئي
حسام صبحي (27 عاما) إن (هذا
الــعــام وألول مــرة في تــاريــخــهـا
). مـشـيراً الـبـحـيرة اخـتـفت تـمـاماً
إلى أن (مــسـاحـة مــيـاه الـبــحـيـرة
كـــانت في الـــســنـــوات الــســـابــقــة
تــتــقـلص خـالل مـوسم اجلــفـاف).
لــكن اآلن لم يــتــبق من الــبـحــيـرة
لح سـوى أراض رمـليـة مغـطاة بـا
األبــيض وبــركـة صــغــيـرة تــسـبح
فــيــهــا أســمــاك فــوق الــعـ الــتي
ياه نـبعهـا من ا تـربط البـحيرة 
اجلــوفــيــة. وبــدأ مــســتــوى مــيـاه
بــحـيـرة سـاوة يـنــخـفض تـدريـجـا
مـنذ عام 2014 حـسبـما ذكـر مدير
ثنى يوسف الـبيئـة في محافظـة ا
ســـــوادي جـــــبـــــار. وأشـــــار هـــــذا
ــســؤول إلى أســبــاب طـبــيــعــيـة ا
تـقف وراء جـفاف الـبحيـرة تتـمثل
ـــنـــاخي وارتـــفــاع بـ”الـــتـــغـــيــر ا
درجـــات احلـــرارة في مـــحـــافـــظــة
ـثـنـى الصـحـراويـة الـتي تـعـاني ا
كثيراً من اجلفاف وشح األمطار.”
والــسـبب اآلخــر من صـنع الــبـشـر
ويــتـمـثل بــاألبـار االرتـوازيـة فـوق
ـيـاه اجلـوفـية الـتي كـانت تـغذي ا
الــبــحـيــرة والــتي حُــفـرت إلقــامـة
مـشـاريـع صـنـاعـية قـريـبـة تـتـعـلق
ـلح مـا خــصـوصـا بـاالســمـنت وا
حـوّل الـبـحـيـرة تـالـيـاً إلى (أراض
سؤول البيئي. كما جـرداء) وفق ا
أعـلنت احلكومة في بيان اجلمعة
عـن وجـود أكـثر مـن ألف بـئـر غـير

قانونية حُفرت ألغراض زراعية.
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قـد تكون بحيرة ساوة بحاجة إلى

ــعــجــزة لــتــعــود إلى مـــا يــشــبه ا
طـبـيعـتهـا إذ يـتطـلب األمر إغالق
هـذه األبار غـير الـقانـونيـة و كذلك
عـودة األمـطـار الغـزيـرة بـعد ثالث
سـنـوات من اجلـفـاف في بـلـد يُـعد
مـن أكــثـر خــمـس دول تـضــرراً من
نـاخي في العـالم. ويرى الـتـغيـر ا
ـثنى مـديـر الـبـيـئة في مـحـافـظـة ا
أنـه (من الـصـعب عــودة الـبـحـيـرة
). وتــخــضع إلـى واقــعــهــا الـقــد
ـنـطـقـة مـنـذ عام 2014 التـفـاقـية ا
(رامــــســـار) الـــدولــــيـــة اخلـــاصـــة
بـحماية األراضي الرطـبة حسبما
تــشـيــر لـوحــة كـبـيــرة ثُـبــتت عـنـد
ضــفــاف أرض مــنــخــفــضـة كــانت
يـومـاً بـحـيـرة.كمـا حـذرت الـلـوحة
ـارسة صيـد األسماك ذاتـها من 
بـأي شـكـل من األشـكـال بـاإلضـافة
الـى عــــدم االقــــتــــراب من الــــعــــ
. وذكـرت ـغـذيـة لـلـبـحـيـرة بـتـاتـاً ا
ـنظـمة عـلى موقـعهـا االلكـتروني ا
بـأن (الـتـركيب الـكـيمـيـائي للـمـياه
(فـي الـبــحــيـرة) فــريــد من نـوعه).
مــشـيـرة إلـى أنـهـا (مــسـطح مـائي
مـغلق في مـنطـقة مـلحـية). وكانت
ـكـونة من صـخـور طيـنـية سـاوة ا
اضي ادة جبسية في ا مـعزولة 
مـوطناً لـلعديـد من األنواع النادرة
مـن الطيور في العـالم مثل النسر
اإلمـــبــراطـــوري الــشــرقـي وطــائــر
احلـبار والبط الـبني وفقا لـلتقرير

ــــلـــــكي في بـــــيــــانه الــــقـــــصــــر ا
ــــلك الــــصــــحـــــافي أن جـاللــــة ا
مسترشداً بروح خدمته والتزامه
ـواطــنـيـة يـذهب الــيـوم أبـعـد بـا
ــا تــنـص عــلــيه مـــســؤولــيــاته
الـــدســتـــوريـــة بـــاتــخـــاذ الـــقــرار
الـــشــــخـــصي بــــإعالن أصـــوله.”
لك التي وتتشكل أكثرية أصول ا
تـقــرب قـيــمـتــهـا من 2,3 مـلــيـون
يورو من إيـداعـات في حـسـابات
تـوفــيــر لـعــائـداتـه في الـســنـوات
الـ 25األخـــيــرة بـــدايـــة كــأمـــيــر

عــيـنه لـعـمـلـيـات سـحب مـسـتـمـرة
بــواســطــة األبـار. وتــزامن كل ذلك
مـع ارتــفــاع درجــات احلــرارة (مــا
أدى إلـى) تفاقم ظاهرة تبخر مياه
الــبــحــيــرة وفــقــا لــلــمــســتــشــار.
ـــســـؤول عـن إجــراءات وحتـــدث ا
حــكـومــيـة لــلـحــد من االســتـنـزاف
ـستمر للمياه اجلوفية في عموم ا
الـــعــراق مـن خالل مــنـع مــنح أي
أجــــازة حلـــفـــر آبــــار جـــديـــدة في
مـناطق معينـة إضافة لغلق األبار
غـير الـقانـونيـة. ويرتـبط كثـير من
أهــالي الـســمـاوة الـتـي تـقع عـلى
بـعـد 25 كـيـلـومـتـراً من الـبـحـيرة
بــعالقــة قـويـة مـع بـحــيـرة سـاوة
مـثل لطيف دبيس البالغ 60 عاما
الـــذي يــعــيش بـــ مــســقط رأسه
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خـالل حـــفــــلــــة االفـــتــــتـــاح كــــذلك
مـقـتـطفـات من فـيـلم (بـولت تراين)
الـتشـويقي لـلمـخرج ديـفيـد ليتش
ــتـــوقع بــدء عــرضه في تــمــوز. وا
وتُــظـهــر مــشـاهــد الـفــيـلم األولــيـة
ـــمـــثل بـــراد بـــيت في دور قـــاتل ا
مـأجور يتجـول في شوارع طوكيو
ويــقـــاتل في أحــد الــقــطــارات بــاد
بـاني الذي يؤدي دوراً تمـثيلياً في
ـتحدر الـعمل. وقـال مغـني الراب ا
ازحاً “لم تكن مـن بويرتو ريـكو 

معركتي األولى.

W½uKýdÐ ÆÆ lOÐd « ÊUłdN

q u*«Ë

Âö « b³Ž #U

fatihabdulsalam@hotmail.com

في الــثـالث والــعـشــرين من نــيـســان في كل عــام يـحــيى أهـالي
برشـلـونة تـقـلـيدا في ذكـرى وفـاة احـد اشهـر كـتّـابهم من خالل
مهـرجـان عنـوانه وردة وكـتـاب  إذ جرت الـعـادة هنـاك أن يـقدم
الـرجـل لـلـمـرأة وردة في هــذا الـيـوم في حـ تــقـوم هي بـإهـدائه
ـهرجان هذا الـعام بيعت ماليـ الورود واكثر كتـابا . في يوم ا
عارض كتب فتوح  من ملـيون ونصف مليون كتاب في الفضاء ا

في برشلونة.
الـوشـائج بــ الـعـاطــفـة والـعـقل وبــ نـصـفي اجملــتـمع الـرجـال
والـنـسـاء كـانت تــنـطق عـبـر تـلك األجـواء الـتي تـرسخ الـتـعـايش
ـرون فـي مـعـارض الــكـتب ويـرون اآلمن بــ الـنــاس. األجـانب 

الصورة اكبر من كتاب ألن اطار احملبة يحيط بكل األجواء.
في الـعراق انـطلق في الـعام 1969 أول مـهرجـان للـربيع نـظّمه
وصل فـي حيـنهـا عالء الدين الـبـكري وكـان احتـفالـية محـافظ ا
ثـقـافيـة وفـنيـة وتـاريخـيـة عبـر ثـوب الـربيع الـذي تـرفل فيه مـديـنة
ـعـاهــد واجلـامـعـة ــدارس وا . وكـانت ا حتـمل لــقب أم الـربـيــعـ
وجمـيع الفـعالـيات الـثقـافيـة تشـترك في اجنـاحه على مـدى ثالثة
أيـام مـا بــ اخلـامس عـشــر والـسـابع عــشـر من نـيــسـان تـبـدأ
باسـتعراض مواكـب راجلة ومحـمولة يـشترك فيـها آالف األطفال
ــراحل تــطــور حــضـارة ــدارس تــمـثـل صـورا نــاطــقــة  وطالب ا
العـراق وألوان احلـياة الفـلكـلوريـة فيه وكان الـتطـبيع الـسياسي
ــثل نـسـبــة ضـئـيـلـة ال تــلـحـظـهــا الـعـ بـالــرغم من ان الـنـظـام
ض عـلــيه تـسـعــة شـهـور. وكـانت الـسـيــاسي كـان حـديــثـا ولم 
ـــشـــاهـــدة هــذه اجلـــمـــاهـــيـــر تـــتــدفـق في الـــشـــوارع عـــفـــويـــا 
االسـتـعـراضـات اجلـمـيـلـة وهـنـاك تـنافـس عـلى حـجـز مكـان في

أرصفة الشوارع النظيفة من اجل رؤية أفضل.
ـهرجان أول فعاليـة عراقية تسـتضيف مشاهـير الفنان  وكان ا
العـرب عبر حفالت يحـيونها ويـبثها الـتلفزيـون العراقي من قاعة
ـوصل ومـن أولـئك الـفـنـانـ وردة اجلـزائـرية اإلدارة احملـلـيـة بـا
وصبـاح عفاف راضي ولبلبة وشريـفة فاضل ومها صبري وفهد
بالن ومحمد طه وهاني شاكر وجناة الصغيرة ودالل شمالي مع

. فرق فلكلورية مصرية وسورية فضال عن الفنان العراقي
ي من ـهرجان مـعارض متعـددة للزهـور باشراف اكاد ويضم ا
أساتذة الزراعة والغابات وسباقات الفروسية واخليل ومعارض
الصـور الفـوتـوغرافـية لـرواد هـذا الفن ومـنهم مـراد الـدغسـتاني
ـسـاهمـات من ونـورالـدين حـسـ ومـعـارض الـفن الـتـشـكـيـلي 

ضرار القدو وراكان دبدوب وجنيب يونس.
وكانت الـبعثات الدبلوماسية العـربية واألجنبية حتضر يوم في
ـهرجان في تفاعل خارج البروتوكوالت احملددة. األقل من زمن ا
ديـنة محطة تلـفزيونية صغـيرة تعمل ليل نـهار لتغطية وكان في ا

ذهل. احلدث الربيعي ا
لكن فـي السنوات الالحقـة السيما بـعد اندالع احلرب مع ايران
ـهرجان للـتعبـئة السيـاسية سنـة بعد أخـرى وفقد زخمه خضع ا

الشعبي.
أين كنا وأين أصبحنا?
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بــعـيــداً عن احلـزن أحــاول أن أكـتب عن الــفـرح. بـيــنـمــا الـقـلب
يـغالـبه األسى عـلى أهلٍ لنـا وأصـدقاء مـاتوا قـبل أن نـشبع من

رؤيتهم. 
عـنى أن تفقـد في كل مرة عـزيزاً عـلى قلـبك. تتـفقد قل لي مـا ا
مـكانه عـلى مـائدة اإلفـطـار فال جتده. تـسـأل عنه صـبـاح العـيد
. أيـن يذهب لـكـنه غـائب. ال تـرى له صـورة وال تـسمـع له صـوتاً

هؤالء األعزاء?.
وت ـاذا  مـا الذي سـقط من قـلوبـنـا? ما الـذي تـركنـاه هـناك? 
ـاذا تـذبل الـوردة اجلـمـيـلـة? كـيف ضـاع من الـوجه اجلـمـيل? و
ـاذا األشـيـاء الـنـادرة تتـحـول إلـى ذكرى.. أقـدامـنـا الـطـريق? و
ت. وال أنــسى كـيف والـذكـرى قــصـيـرة الــعـمـر?!.  حــزنتُ وتـأ
اهـتزَّت أعـمـاقي يـوم وقفت آخـر مـرة عنـد سـريـر عزيـز أبـكاني
. يريد أن يـقول لي شـيئاً في فـراقه. كان ينـظر في عـينيَّ طـويالً
حلـظة وداع أخـيرة. لـكـنه لم يقل. أو لم يـسـتطع أن يـقول. وفي
ــعـنى عــيــنــيه كالم كــثــيـر. أصــوات في أصــداء لــقــد ضــاع ا

وضاقت العبارة. تذكرت متأثراً قول أحمد شوقي:
ألـومُ معذِّبـــي  فألومُ نفســي 
فأُغضِبُـها ويـرضيـهـا العــذاب
ولـو أنَـي استطعـتُ لتبـُت عنه 
تاب?!. ولكنْ كيفَ عن روحي ا

في لــيـلـة الــعـيــد كـانت أم كـلــثـوم تــطـربـنــا من أجـهــزة الـراديـو
بـأغـنيـتـها “يـا ليـلـة الـعيـد آنـستـيـنا .”الـله يـا سيِّـدي الله. وفي
حتيّـة العـيد وجـوابها تـقول لـصاحبـك بحفـاوة: أيّامك سـعيدة.
ثـم يـأتـي الـعــيــد في كل عــام مــرتــ وال تــأتي الــسـعــادة. ومن

يشرب بحراً من األكدار ال يقول إنه شرب ماء!.
ـكـان اجلـمـيل الـذي يـجد وبـرغم أن الـعيـد فـرح وبـهـجـة فإن ا
قـبرة. إنـهم يلـثمون النـاس راحتـهم في زيارته أيـام العـيد هـو ا
الشواهد كأنهم يلثمون خدود احلبيب ويبحثون ب القبور عن

فقود.  فردوسهم ا
كـان. فيـذهبون ـكان إال هـذا ا لـقد هـان عنـدهم الزمـان وهان ا
ويـبكـون عـلى كل ذكرى وكل حـجـر وكل حبـيب ويـعلـمون أن

أحداً ال يسمعهم هناك.
وشـاعـرنا الـكـبـيـر شـوقي يـقـول (وتـهـون األرض إال مـوضـعا).
بـكى. يبكون عندهـا وحولها. أو كما كـأن هذه األحجار حائط ا

: أقبّلُ ذا اجلدارَ وذا اجلدارا!.  قال الشاعر القد
ـدن ال في األيـام اخلـوالي كـانـت مـديـنـتــنـا حـديـثــة مـثل بـاقي ا
تطـفئ األنوار ليالي العـيد. وكنَّا ونحن أطفـال جند متعة عظمى
عنـدمـا نسـهـر حتى مـطـلع الصـبح حـ يـبدأ الـقـراء بالـتـمجـيد
قـام.. وكان هـناك ـآذن بأنـغـام ا لـصالة العـيد والـتالوات في ا
من يـنـام مـبـكـراً يـحـلم بـالـعـيـديـات من “الـدراهم ”يـدسُّـهـا في
جيـبه ويفـكر طول الـليل مـاذا يشتـري?. كانت الـنفوس صـافية
والـتـعــايش سـهالً بال زعل وال أحـقــاد ال الـذي في الـقـلب وال
ـودة واحملبـة ب الـذي وراء القـلب. وكان هـناك مـا يُبـقي على ا

الناس. 
ـدينة بثـيابهم وكان أهـل حديثة يـخرجون ثـاني أيام العـيد من ا
الـزاهـيـة عـلى الـدراجـات الــهـوائـيـة أو سـيـراً عـلى األقـدام في
(يـوم الـزيـارة). وكـانت هــذه (الـزيـارة) تـعـنـي أنـهم يـنـزلـون في
دينة. فـينقل الباعة بضائعهم وادي الشـيخ حديد عند أطراف ا
ه في عـربات صغيرة لم تكن حتمل أكـثر من النساتل والشكر 
وشـربت زبيب واأللعاب البسيـطة وبعض التوابل والبهارات. ثم
انقرضت هذه التقاليد مع األسف واندرست األمكنة وامتألت
الـوديان مـثـلـمـا الـبـساتـ بـالـشـوك والـعـاقول.
ـا!. أكانت أكـانت تلك األيـام جـميـلة? ر
مـــجـــرد صــرخـــة لـــنــا فـي واد? أكــانت
أوهـامــاً وأمـنــيـات? كل الــصـرخـات في
الــوديـان بال صــدى!.   هل أنــا حـزين?

نعم حزين.. وال أمل!.
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نــيـويـورك (أ ف ب) - أبــرم إيـلـون
مـاسك أغنى رجل في العالم اتفاقا
لــشــراء شـركــة تــويـتــر مــقـابل 44
ـنـحه ســيـطـرة مــلـيـار دوالر مــا 
شــخــصـيــة عـلـى واحـدة من أكــثـر
مــنــصــات الــتــواصل االجــتـمــاعي
تـأثـيـرا.اشـتـهـر مـوقع تـويـتـر بأنه
أداة الــتـواصل احملــبـبــة لـلــرئـيس
األمــريـكي الـسـابق دونـالـد تـرامب
ــنـصــة وأعـرب قــبل أن حتــظـره ا
مـــاسك الــذي يـــصف نــفـــسه بــأنه
طـلقة" عن "داعم حلـرية الـتعـبيـر ا
رغـبته في إصالح ما اعتبره رقابة
فرطة على احملتوى.وقال نصة ا ا
مـاسك فـي بـيـان نـشرتـه تـويـتر إن
(حـرية التـعبيـر هي حجر األساس
ـوقراطـيـة فاعـلـة وتويـتـر هو لـد
الــسـاحــة الـرقــمـيــة الـعـامــة حـيث
تـــنـــاقـش مـــوضـــوعـــات حـــيـــويــة
بــــالــــنـــــســــبــــة إلى مـــــســــتــــقــــبل
اإلنــسـانـيـة).وأضـاف (أريـد أيـضًـا
أن أجـــعل تـــويـــتـــر أفـــضل من أي
نتج وقـت مضى من خالل تعزيز ا
ـــــــيـــــــزات جـــــــديـــــــدة وجـــــــعل
ـصـدر اخلــوارزمـيــات مـفــتـوحــة ا
لـــزيــادة الــثـــقــة والــقـــضــاء عــلى
برمجة (بوتس) روبـوتات النشر ا
وتــــوثـــــيق حــــســــابـــــات جــــمــــيع
الـبــشـر).لـكن حـذّرت مـنـظـمـات من
نـوع احملـتـوى الـذي قـد يـسـمح به
ـنـصـة وقـال رئـيس مــاسك عـلى ا
دنية (إن إيه إيه مـنظمة احلقوق ا
سـي بي) ديــــريـك جــــونــــســـون (ال
تــســمـحــوا لــتــويـتــر بــأن تــصـبح
مــــنـــصــــة خلـــطــــاب الـــكــــراهـــيـــة
عـلومـات الكـاذبة. والـتـضلـيل أو ا
ـوقراطيتـنا لهـا األهمية حـماية د
الـــقــصـــوى).من جــانـــبــهـــا قــالت
ـتحدثة بـاسم الرئاسة األمـريكية ا
جــ ســاكي (بــغض الــنــظــر عـمن
ـــتــلك تـــويــتــر أو يـــديــره) فــإن
الـرئيس جو بـايدن الذي يـستخدم
هـو نـفـسه تويـتـر (قلق بـشـأن قوة
كـــبـــريــــات مـــنـــصـــات الـــتـــواصل
االجـــتــمـــاعي).وفي بـــورصــة وول
سـتريت شهد سهم تـويتر ارتفاعا
ئـة حوالي الـساعة بـنسـبة  5,9بـا

 19,15بتوقيت غرينتش.

ذاتـه. واجلـفـاف ال يــقـتـصـر
عـلى ساوة فهـذه حال كثير
ـائـيـة في ـسـطـحــات ا مـن ا
الـعراق جراء ارتفاع معدالت
ـــيـــاه. الــــتـــصــــحـــر وشـح ا
وتـتـنـاقـل شبـكـات الـتـواصل
االجـتمـاعي باستـمرار صورا
ألراض جـرداء ومناطق جافة
خــــصـــوصـــا فـي أهـــوار بالد
ـدرجـة عـلى وادي الــرافـدين ا
الئـحة اليـونسكـو بينـها هور
احلــــويــــزة (جــــنـــوب) كــــذلك
بــحـيـرة الـرزازة فـي مـحـافـظـة
كـــربالء وسط الــعــراق. وقــدر

الــبــنك الـدولي أنـه في حـالــة عـدم
وجــود ســيــاســات مــنــاســبــة قــد
يـشـهـد الـعراق انـخـفـاضاً بـنـسـبة
ـياه العذبة ئة في موارد ا  20 بـا
ـتاحـة بحـلول عام 2050 بـسبب ا

ارتفاع درجات احلرارة.
wK³  XðU  

ـوارد ويــعــزو مــســتــشــار وزارة ا
ـائـية عـون ذيـاب لوكـالـة فرانس ا
بــرس اجلـفــاف في بـحــيـرة سـاوة
بـجـزء منه إلى (الـنـقص احلاد في
كــــمـــيـــة األمــــطـــار). ويـــلــــفت إلى
انـــخـــفـــاض مـــعـــدل االمـــطـــار في
ـنطـقة الـقريـبة لـلبـحيرة إلى 30 ا
ـئـة عن مـعـدالتـهـا في الـسابق بـا
ياه األمـر الذي قطع التـغذية عن ا
اجلـوفيـة التي تتـعرض في الوقت
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الــسـمــاوة والـســويـد الــبـلـد
الــذي أنــتــقل الـيـه قـبل 30 عــامـا.
ويـعـمل دبيس مـنـذ عقـد من الزمن
فـي سبـيل رفـع الوعـي البـيـئي في
الـسـماوة من خالل حـملـة تنـظيف
لــضــفــاف نــهــر الــفــرات وحتــويل
حـديقة منزله الـواسعة إلى حديقة
عـامـة. ويـسـتـذكـر دبيـس الرحالت
ــدرسـيـة والــعـطل أيـام طــفـولـته ا
عــــنـــدمـــا كـــانت عـــائـــلـــته تـــذهب
لـلسـباحة في الـبحيـرة. ويرى هذا
الــنـاشط أنـه (لـو كـانت احلــكـومـة
ا اخـتفت مـهـتمـة بهـذه القـضيـة 
الـبحيـرة بهذه الـسرعة هذا شيء
غـير منطقي). ويـضيف بحزن (أنا
رجـل عــمــري 60 ســـنــة عــشت مع
الــبــحـيــرة كــنت أتــوقع ان أمـوت

ايرون ماسكقبلها لكن هي ماتت قبلي).

صدر اجلـزء الثامن والسـبعون من (موسـوعة العراق اجلـديد) لسمـاحة العالّمة الـسيد حس
الصدر وهو يحمل أسم ( أطياف وأوصاف ) .

face book نـشـورة عـلى صفـحـته اخلـاصة في ويـضم هذا اجلـزء مـعـظم مـقاالت سـمـاحـته ا
والصحف العراقية في شهر نيسان من هذا العام /  2022

وموسـوعـة العـراق اجلديـد تُـعنى بـالـشأن الـعراقي وتـسـلط األضواء عـلى جـوانب من معـاناة
الشعب العراقي في مختلف احلقول واجملاالت .

همة : ومن فصوله ا
سار  نسي                  البد من تصحيح ا الهدايا الفاخرة                           اجلنون ا

وعظة احلسنة           انهم يكشفون عن دونيتهم  نسية               ال غنى عن ا الصحيفة ا
اجلذور التاريخية للتخبط                  رفع األسعار هو االصرار على االضرار 

يطلب الكتاب من :          07837685252              07901892340
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أستـوريـاس ثم كـمـلك مـنذ 2014
ــلــكي. أمــا بــاقي وفق الــقــصــر ا
األصــــول فـــهـي أعـــمــــال فـــنــــيـــة
ومــجـوهــرات. وكــان يُــشـتــبه في
قيـام خوان كـارلوس بجـمع ثروة
غــامــضــة في اخلــارج ال ســيــمــا
بـــفـــضل عالقـــاته الـــوثـــيــقـــة في
اخلـــلـــيـج. عـــلى الــــرغم من وقف
الــتـحــقــيـقــات الــقــضـائــيــة الـتي
استهدفته فـي بالده ما قد يشكل
إيــذانـــا بــعــودته اخـــتــار خــوان
كــارلــوس الــبـــقــاء في أبــوظــبي.

{  الس فـــــيـــــغـــــاس (الـــــواليـــــات
ــتـحـدة) (أ ف ب)  –افــتُـتح امس ا
(سـيـنـمـا كون) وهـو مـلـتـقى يُـنظم
سـنـوياً في الس فـيـغاس ألصـحاب
دور الــسـيــنـمــا بـفــيـلم جــديـد من
ســلــســلــة (سـبــايــدر مــان) وبـأداء
ــغـني الــراب بـاد بـاني. تــمـثــيـلي 
ويـنتقل سـنوياً مـشاهيـر هوليوود
إلـى الس فـيــغـاس لــلــمـشــاركـة في
مـلـتـقى (سـيـنـمـا كـون) الـذي تـقـام
خـالله ألصــحــاب دور الـــســيــنــمــا
قبلة من الـعروض األولى لألفالم ا

مـكـتب الهـجرة فـي دنبـاسار تـيدي
ريـــانـــدي لـــوكـــالـــة فــرانـس بــرس
الـثـالثاء إنّ “اخلـطـوط اجلـويـة لم
تــــوافق (عــــلى نــــقـــله) .”وأوضح
مـسؤولـون أنّ اسم كريـغن سيُدرج
ـنـعه من عـلـى قـائـمـة سـوداء مـا 
نظور. ـستقبـل ا دخـول بالي في ا
ولــفت رئــيس مــكـتب الــهــجـرة في
بــالي جـامـارولي مـانـيـهـوروك إلى
أنّ كـريـغن موجـود في إندونـيسـيا
مـنـذ أواخـر الـعـام 2019 كـسـائح
وإلجـــراء دراســات حــول عالجــات
ــرض هــشــاشـة الــعــظـام. بــديــلـة 
مثل عدم معرفته أنّ جبل وادّعـى ا
ـثل موقعـاً مقـدساً. وتابع بـاتور 
مــانـيــهـوروك  ”يــرجى من جــمـيع
األجـــــانب الــــذيـن يــــزورون بــــالي
الــتــصــرف اسـتــنــاداً إلى احــتـرام
قانوننا والقيم الثقافية البالية .”
ـمـثل احلـادثـة وال تــشـكل رقـصـة ا
األولـى التي تشهـدها بالي من هذا
ـاضي الــنـوع إذ طُـرد في الــعـام ا

مـن اجلـزيــرة نــحـو  200شــخص
لــعــدم احــتــرام بــعــضــهم الــقــيـود

رتبطة بجائحة كوفيد-19.  ا
وعـــــام 2019 واجـه ثـــــنـــــائي من
تــشـيـكــيـا تـنــديـدا واسـعــا بـعـدمـا
أظـهـر مـقـطع فـيـديـو الـزوجة وهي
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تـضحك أثناء وجودها داخل معبد
في بـالي فـيـما كـان شـريكـهـا يرش

قدس على مؤخرتها. اء ا ا
ـشــاركـة في وكــان طُـلب مــنـهــمـا ا
طــقــوس تــطــهــيــر يــؤديــهـا كــاهن

هندوسي.

{ (اندونيسيا) (أ ف ب)  –يواجه
ــثل كــنــدي وشــخص يــقـول إنّه
مـرشـد روحي قـراراً بالـتـرحيل من
جـزيـرة بالي اإلنـدونيـسيـة بعـدما
انــتـشـر مـقــطع فـيـديـو يــظـهـر فـيه
وهـــو يـــرقـص عـــاريـــاً عـــنـــد أحــد
ـقـدسـة. ونــشـر جـيـفـري اجلــبـال ا
كــريـغن شــريط فــيـديـو يــؤدي فـيه
عــــاريــــاً الـ(هـــاكــــا) وهي رقــــصـــة
اوري تـقلـيديـة خاصـة بحـضارة ا
الـنيوزيلندية على قمة جبل باتور
ـثل بركـانـاً نشـطـاً يعـتـبره الـذي 
. كــثــيـــر من ســكــان بــالي مــقــدســاً
وبـعدما اتّهمه عـدد من مستخدمي
وسائل التواصل بعدم احترام قيم
مثل االثن بـالي الدينيـة أُوقف ا
وخــضع لـالسـتــجــواب. ويــنــتــظـر
كـريغن حالياً ترحيله من بالي لكنّ
الـسـلـطـات أشـارت إلى أنّ شـركات
الـطـيـران مـتـرددة في الـتـعاون ألنّ
ــضـاد ــمــثل لم يــتــلق الــلــقــاح ا ا
لــفـــيــروس كــورونــا. وقــال رئــيس
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