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اشترطت بغداد عر وفد حكومة
اقلـيك كـردستـان  ارسال عـقود
ـــبــــرمـــة مع الـــدول  الــــنـــفط ا
وتــأســيس شـــركــة جــديــدة في
تـــــدار من قـــــبل وزارة اربـــــيـل 
النـفط االحتاديـة . وقال الـوزير
احـسـان عبـد اجلـبار اسـمـاعيل
خالل مؤتمر مـشترك مع رئيس
أن ( وفد االقـلـيم خالـد شواني 
ــبـادى االســاســيــة تــضــمـنت ا
إرســــــال كـــــــافــــــة الــــــعــــــقــــــود
واالتــفــاقــيــات الــتي أبــرمــتــهـا
حـــكـــومــــة االقـــلـــيـم مع الـــدول
والـشـركـات الـنـفـطـيـة  لـغـرض
مـــراجـــعــــتـــهــــا وتـــعـــديــــلـــهـــا

وحتسـينهـا  فضالً عن حتويل
جــــهــــة تـــعــــاقــــدهــــا من وزارة
الـثـروات الـطـبيـعـيـة الى شـركة
نـفـطـيـة تــؤسس لـهـذا الـغـرض
ـــــوجـب قـــــرارمـن مـــــجــــــلس
الوزراء يـكون مـقرهـا في أربيل
وتـمَــلك لـلـســلـطــة اإلحتـاديـة 
وتُـخـول بإدارة مـجـمل الـنـشاط
ــوجب صالحــيــات الــنــفــطي 
ومعـايـير واصـول يتم أعـدادها
وتقـديرها من قـبل شركـة النفط
الوطنية) مشددا على (تضم
االســـاســـيـــات وفـــتـح حـــســاب
ضــــمــــان مـــــصــــرفـي في احــــد
ـية لغرض إيداع صارف العا ا
ايــرادات بـيع وتــصـديــر الـنـفط
ــالــيـة اخلــام  يُــمَــلك لــوزارة ا
ويـسـتـخـدم لــتـأمـ مـدفـوعـات

لصـالح اإلقـليم في حـال تأخـير
إرســالــهــا من بــغــداد) مــؤكــدا
(حـرص الــوزارة عــلى تــطــويـر
صــنـــاعـــة الـــنـــفط والـــغـــاز في
الـعـراق  وفق ألـيـات ومـعـايـير
يـة  والـعمل فـنـية ومـهـنيـة عـا
ـالـيـة عـلـى تـعـظـيم االيـرادات ا
ا يدعم االقتصاد الوطني ) و
شترك يسهم مبينا ان (العمل ا
بـحـل جـمـيع االشـكـالـيـات وردم
الـفـجـوة الـتي خـلفـتـهـا مـشاكل
ـاضـيـة    واالنطالق االعـوام ا
الى مرحـلة جـديدة من الـتعاون
ا يخدم الصالح العام  وان و
وفـد االقـلـيـم سـيـعـود لـلـتـشاور
مع حكـومته   من أجل أنطالق
 جـــولـــة أخـــرى من احلـــوارات
قـال من جــانــبه  والـنــقــاشــات)

شــــواني أن (االجـــــتــــمــــاعــــات
اتـسـمت بـالـصـراحـة  حـيث 
كن االتفـاق على وضع آلـيات 
ان تشكل خـطة عمل مـستقـبلية
ـعـاجلـة إشــكـالـيـة الــنـفط بـكل
مفاصلهـا بشكل جذري) مؤكدأ
أن (قــانـون الـنــفط والـغـاز هـو
احلل االمــــــثـل الزالــــــة كــــــافـــــة
ـشــاكل  وأن هــذا االجــتــمـاع ا
ثل بـداية جـيدة لـلتـعاون ب
وزارة الـنفط ووحـكـومة االقـليم
اول ). واحتضـنت بغداد امس 
اجــــتـــمـــاع بــــ وزارة الـــنـــفط
ــثل االحتــاديــة  ووفــد رفــيع 
حكومة اقلـيم كردستان  لبحث
االجراءات التنفيذية  بعد قرار
احملكمة االحتادية العليا. وكان
خبير نفطي قد توقع  انفراجة
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قــررت وزارة الــتــربــيــة تــعـلــيق
امــتـحــان مــادة "االجـتــمـاعــيـات"
لــــتالمـــــيــــذ الــــصف الــــســــادس
االبتدائي في االمتحانات العامة

للعام الدراسي اجلاري.
وقـال في بيـان امس ان (الـلـجـنة
الــدائــمــة لالمـتــحــانـات الــعــامـة
قــررت تـــعــلــيـق امــتـــحــان مــادة
"االجـتـمـاعـيـات" لـتالمـيذ الـصف
الـــســـادس االبــــتـــدائي لــــلـــعـــام
الـــــــدراسـي احلـــــــالـي   حـــــــيث
سـتـكـون الـفـحـوص الـداخلـة في
االمــتــحــانــات كــاآلتـي الــتــربــيـة
االسـالمـيــة  الــلــغــة الــعــربــيـة 
الـلغـة االنكـلـيزيـة  الـرياضـيات

العلوم) .
ديرية الـعامة للشؤون وحددت ا
الــفـنــيـة في اجلــهـاز الــتـنــفـيـذي
حملـو األمـيــة في الـوزارة مـوعـد

ـراكـز مـحو االمـتـحـان الـنـهـائي 
ـــــرحــــلـــــتي األســــاس األمـــــيــــة 
والـــتـــكــمـــيـل لـــلــعـــام الـــدراسي

اجلاري.
وذكرت الوزارة في بـيان ثان أنه
( حتــديــد يــوم اجلــمــعــة آيــار
ــقــبل مـوعــدا لــبـدء االمــتــحـان ا
الـنـهائي فـي جمـيع مـراكـز مـحو
االميـة بـاللـغة الـعـربيـة واللـغات
ـــــرحــــلـــــتي االســــاس االخــــرى 
والــــــتـــــــكــــــمــــــيـل فـي بــــــغــــــداد
دة ثالثة واحملافظات وتسـتمر 
أيـام  حــيث سـيـكــون االمـتـحـان
ـواد التـالـيـة (قـراءة وحـساب بـا

وثقافة عامة).
ـديـرية وأضـافت أنه (بـحـسب ا
فإن االمـتحـان النـهائي بـالنـسبة
للمـراكز اجملـتمعـية سيـكون يوم
قبل وينتهي يوم الثالثاء ايار ا
اخلــمــيـس مــنه) وأشــار الى ان
(االمتـحـانات الـنهـائيـة للـمرحـلة

االبــتـــدائـــيــة لـــلــصـــفــوف غـــيــر
ـنـتــهـيـة الـدور األول تـبـدأ يـوم ا
ـــقـــبل ـــوافـق آيـــار ا االثـــنـــ ا
ويــكــون يــوم الـســبت مـن ضـمن

ايام االمتحانات. انتهى).
وإدراكا ألهمـية إجراءات تـطوير
األداء وحتــــــســـــ اجلــــــودة في
مـجال الـتعـلـيم اجلامـعي الـطبي
والتـزاما بـبرامـجهـا وسيـاقاتـها
الـعـلــمـيـة أجـرت وزارة الـتـعـلـيم
العالي والبحث العـلمي امتحانا
ـيا مركـزيا جتريـبيا لـطلبة تقو
ــرحـلــة اخلـامــسـة  في كــلـيـات ا
طـب األســـنـــان فـي اجلـــامـــعـــات
الـعــراقـيـة احلـكـومــيـة واألهـلـيـة
بـــــإشـــــراف جـــــهـــــاز اإلشـــــراف

والتقو الـعلمي وبـالتعاون مع
جلنة عـمداء كلـيات طب األسنان
في الـــعــراق والـــفــريق الــوزاري
للـتـعلـيم اإللكـتـروني. وقال بـيان
تــــــلـــــقـــــتـه (الـــــزمــــــان) امس ان
ي اإللكتروني (االمتحان التـقو
احلضوري الذي خاضه أكثر من
ــتــابــعـة خــمــســة  آالف طــالب 
مباشرة من وزير التعليم العالي
والبحث الـعلمي نبـيل كاظم عبد
الـــــصــــاحـب حـــــقق مـــــؤشــــرات
إيـــجــابـــيـــة تـــنـــســجـم وأهــداف
ـــقــرر ي ا االخـــتــبـــار الـــتـــقـــو
إجـــراؤه فـي نـــهــــايــــة الـــفــــصل
الــــدراسي الــــثــــاني مـن الــــعـــام

اجلاري).
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كشفت وزارة الـصحة عن ادخال
تــقـنــيـات جــديـدة لــعالج مـرضى
الـســرطـان  فـيــمـا حـددت أنـواع
ـــرض األكــــثــــر انــــتـــشــــاراً في ا
ـــكـــلف بـــادارة الـــعــــراق.وقـــال ا
الـوزارة هــاني مــوسى الـعــقـابي
فـي تــــــصـــــــريح امـس إن (لــــــدى
الـوزارة مـراكز صـحـيـة لـلـتـعامل
مع مـرض الـســرطـان ومـعـاجلـته
والــــوقــــايــــة مـــنـه) واضـــاف ان
(األنـــواع األكــــثـــر شـــيـــوعـــاً هي
ســـرطــــان الــــثـــدي والــــقــــولـــون
والــــرئــــة) واضـــاف ان (هــــنـــاك
مراكز لالشعـة والتصوير في كل

محافظة ودائرة تقوم بتشخيص
اضافة الى مبكر لسرطان الثدي 
التوعية الصـحية بشأن الفحص
ــــبــــكــــر والــــذاتي) وتــــابع انه ا
كن السيطرة على سرطان من )
خالل الــتـوعــيـة واألكل الــصـحي
ـــراكــز ولـــديـــنـــا بـــرنـــامج فـي ا
الـصـحـيــة بـهـذا الـصـدد وسـوف
ــبــكــر عـن هـذا نــدخل الــكــشف ا
بــالـتــعــاون مع الـصــحـة الــنـوع 
ـيـة) ومضـى الى الـقول ان الـعـا
(كـل مــصـــاب بـــالــســـرطـــان كــان
يـحـتـاج الى سـتـة اشـهـر كـمـوعد
جللـسـة الكي في بـغـداد إلَّا إنـنا
نـزف لــلـمــرضى بـأنه ابــتـداءً من
ـوعد ـقـبل سـيـكـون ا االسـبـوع ا

شـهــراً بـفـضل اعــتـمـاد تــقـنـيـات
إضافيـة). وسجلت الوزارة امس
  207اصابـة بفـايروس كـورونا
مـقـابل شـفاء  677حـالة وبـواقع
حـالـة وفـاة واحــدة في مـحـافـظـة
ــوقف الــوبـائي بــابل. واوضح ا
الـــيـــومي الــذي اطـــلـــعت عـــلــيه
(الــــــــــزمــــــــــان) امـس ان (عـــــــــدد
الــفــحــوصــات اخملــتــبــريـة الــتي
اجرتـهـا الوزارة لـعيـنـات مشـتبه
اصابتـها بالـفايروس بـلغت اكثر
من خمـسـة االف  حـيث  رصد
اصـابة  207بـكـورونـا في عـموم
احملـافـظـات) مـؤكـدا ان (الـشـفاء
بلغ  677حالة وبواقع حالة وفاة

واحدة في بابل).
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بالـتوصل الزمة بـغداد واربـيل 
الى اتــفـــاق يــعــالج الــقــضــايــا
لف وفق العـالقـة بشـأن ادارة ا
اسـس دسـتــوريـة. وقــال بـيـوار
خـــــنـس لـ (الـــــزمـــــان) امس ان
لـلتـباحث (مـبادرة وفـد االقلـيم 
مع الــوزارة االحتـــاديــة بــشــأن
اخلـالف الـــــقــــــائم عــــــلى ادارة
سـتـفضي الـثـروات الـطـبيـعـيـة 
الى انـفراجـة لالزمـة والـتوصل
ــــلف وفق الى حــــلـــول الدارة ا
ســيـاقـات دســتـوريـة) واضـاف
ان (هــــذه الــــزيـــارة جــــاءت في
اليــجـاد الــيـة ــنـاسب  الـوقت ا
ـلف  وانـهاء مـشـتـركة بـشـأن ا
اخلالفات بعـيدا عن اي قرارات
ـشـاكل) واعرب عن قـد تعـمق ا
امــــلـه بــــأن (يــــســـــهم احلــــوار
بـــتـــحـــســـ االجـــواء خـــدمـــة
صالح الشـعب) داعيا مجلس
ـــصــادقــة عــلى الــنــواب الى (ا
حلل قـــانـــون الـــنـــفط والـــغـــاز 
ـشــاكل وادارة الـثـروة جــمـيع ا
وفق سياقـات قانونـية). وكانت
بـــــغـــــداد قـــــد شــــكـــــلـت جلــــان
متـخصـصة بـهذا الـشأن العداد
خـارطــة طـريق لـبـحث وتـداول
ـــلـــفــــات  اخلـــاصـــة جـــمـــيـع ا
بالصناعة الـنفطية في االقليم 
حيث عـقدت اجـتمـاعات وورش
تـخـصـصيـة مـكـثـفـة مـع خـبراء
مـحـلـيـ ودولـيـ  كـمـا كـلفت
شــــركــــة الــــنــــفط الــــوطــــنــــيـــة
مــســتـشــاريــ مــتـخــصــصـ
برمة راجعـة جميع العـقود ا
بـ حكـومة االقـلـيم والشـركات
الـدولــيـة. مـن جـانــبـهــا  اكـدت
الــــنــــائب عـن كــــتــــلــــة احلـــزب
ــقــراطـي الــكــردســـتــاني الـــد
جنـــوى كـــاكـــائي في تـــصـــريح
امس أن (حكومـة االقليم أجرت
قراءة لـلـوضع  ورأت ان أربيل
وبغداد يجب أن يجتمعا لبحث
لفات ومـنها الزراعة عدد من ا

ـــنـــافــذ والــنـــفط والـــطـــاقــة وا
احلدودية). ويتألف الوفد الذي
يـــزور الـــعـــاصـــمـــة  مـن وزيــر
اإلقـــلـــيـم لـــشـــؤون احلـــوار مع
بـغــداد ورئــيس ديــوان رئــاسـة
مــجـلـس وزراء االقــلـيـم أومــيـد
صــبـــاح وســـكــرتـــيـــر مـــجــلس
الـــوزراء آمــاجن رحــيم ورئــيس
ــتــابــعــة دائـــرة الــتــنــســيـق وا
ـجــلس الـوزراء عـبـد احلـكـيم
خسرو اضافة الى جلـنة تقنية
مــن وزارة الـــــــــــــــــــثــــــــــــــــــروات
الـطـبـيعـيـة.وكـان مـجلس وزراء
كـردســتــان قــرر في اجــتــمـاعه
إيفاد جلنة األسبوعي السـابق 
عــلـيـا إلى بـغـداد لـلـتـبـاحث مع
اجلـــــهـــــات ذات الـــــعـالقـــــة في
احلــكــومــة االحتــاديــة لــغــرض
تــنــمــيـة الــتــنــســيق في مــجـال
الــنــفط والــطــاقــة عــلى أســاس
ـــــــراعـــــــاة الــــــــدســـــــتــــــــور و
الصالحيات الدستورية لإلقليم
في هـــــذا الـــــقـــــطـــــاع. الى ذلك
اعلنت حكومة اقليم كردستان
شاريع االسـتثمـارية التي عن ا
 تنفيـذها خالل عمر الـكابينة
الـتــاسـعـة. وقـال بـيـان امس ان
شاريع التي نفذت عن طريق (ا
هـــيـــئــة االســـتـــثـــمـــار شــمـــلت
ـصـارف قـطـاعــات الـتـجــارة وا
والصحة والصناعة واخلدمات
والسـياحـة والتـعلـيم واالسكان
والــفن والــريــاضـة) مــؤكـدا ان
ــــــشــــــاريع بــــــلغ 178 (عـــــدد ا
تــــــوزعت بــــــ مـــــــشــــــروعــــــا 
محـافظـات اربيل والـسلـيمـانية
ودهــــوك وحـــلــــبــــجـــة وادارتيّ
( سـتـقلـت كـرميـان ورابـرين ا
ـــشـــاريع الفـــتـــا الى ان (تـــلك ا
نـفــذت عــلى مــســاحـة  10االف
ـــــــــــا مـن االراضـي و 393دو
وبــــرؤوس امــــوال بــــلــــغت 11
مــلــيـارا و 137مــلــيــونـا و300
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بحث وزير الـدفاع جمـعة عناد
ـــاركي مــورتن ونـــظــيـــره الــد
ـشـترك بـودسـكـوف التـعـاون ا
فـي اجملــــاالت الــــعـــــســــكــــريــــة
والــفــنــيــة.وذكــر بــيــان تــلــقــته
(الــــــزمـــــان) امـس أن (عــــــنـــــاد
اسـتــقــبل في مــبــنى الـوزارة 
ـــاركي والـــوفــد نـــظـــيــره الـــد
ــرافق لـه الــذي يـــضم رئــيس ا
األركـــان ونــائب األمـــ الـــعــام
اركي لدى بغداد والسفير الـد
ســـتـــيج بـــاولــو وجـــرى خالل
الــذي حــضــره رئــيس الــلــقــاء 
أركــان اجلــيـش واألمــ الــعـام
بـحث وكـبــار ضــبــاط الــوزارة 
الــعالقـــات الــثـــنـــائــيـــة وســبل
ـشـتـرك في اجملاالت الـتـعـاون ا
ا العسكـرية والفنيـة وغيرها 
يـــحــقق مــصــلـــحــة الــبــلــدين)
واعرب بـودسكوف عن (تـقديره
لـلـتضـحـيات الـتي بـذلهـا أبـناء
ـــــعـــــارك ضــــد الـــــعـــــراق في ا
اإلرهـــاب والـــتـــحـــديـــات الـــتي
يـــواجـــهـــا) مــــؤكـــداً (الـــتـــزام
الـتحـالف الـدولي بدعم الـقوات
ـسـلـحـة العـراقـيـة في حـربـها ا
ضــــد اإلرهــــاب واســـــتــــمــــرار
الــــتـــعــــاون من أجل الــــوقـــوف
بوجه داعش الذي يشكل خطراً
لـــيس عـــلى الــعـــراق فـــحــسب
ا لـلعالم أجـمع). فيـما أفاد وإ
قـائـد عـمـلــيـات االنـبـار الـفـريق
الـــــركن نـــــومـــــان الـــــزوبـــــعي
بــاالســـتـــيالء عـــلى عـــجــلـــتــ

لـداعـش بـحـمـلـة دهم وتـفـتـيش
غـربي احملـافـظة.وقـال الـنـومان
في تـــــصــــريـح  امس ان (قــــوة
أمــنــيــة من الـفــرقــة اخلــامــسـة
احدى تشـكيالت قيادة عـمليات
نـــفـــذت حـــمـــلـــة دهم االنـــبـــار 
وتـفـتــيش واسـعـة الــنـطـاق في
مـنـاطق مــخـتـلــفـة من صـحـراء
قـضـاء الــرطـبـة غــربي االنـبـار
تـــمـــكــنـت من االســـتــيـالء عــلى
عـــجــلــتــ لـــعــنــاصــر داعش)
وأضــاف أن (الــقــوات االمــنــيـة
ـــنــــطـــقـــة وفق داهـــمت تــــلك ا
معلومـات استخباراتـية لتعقب
اسلحة واليات خاليا عصابات
ــنـاطق داعش االجــرامــيـة في ا
الصحراويـة للمحافـظة) مبينا
ان (احلــمــلــة االمــنــيــة مــازالت
مـسـتـمـرة وتـسـيـر وفق اخلـطـة
رسومـة لها من قـبل القيادات ا
االمـــنــــيـــة). مـن جـــهــــة اخـــرى
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ـالية  ترويج معامالت صرف الزراعي التـعاوني التابع لوزارة ا اكـد  ا
زارعـ والـعامـل بـالـقطـاع الزراعي  الـقروض الـزراعيـة لـلفالحـ وا
وظفي الدوائر ومـنح قروض جتارية لبيئـة األعمال والسلف الشخـصية 
صرف في بـيان تلـقته (الزمان) صـرف.  ودعا ا ـوطنة رواتبـهم لدى ا ا
ـواطنـ الى (مراجـعة فـروعه العـاملـة في احملافـظات لـلحـصول ا امس 
عــلـى خــدمــات الــقــروض والــســلف) مــؤكــدا ان (الــقــروض الــزراعــيــة
ـسـتـثـمـرين في ـزارعـ والـفالحـ وا تـسـتـهـدف فـئـات اجملـتـمع مـن ا
الـقـطـاع الـزراعي بـشـقـيه الـنـبـاتي واحلـيـواني امـا الـقـروض الـتـجـارية
تـشمل االفـراد والشـركات من اصـحاب احملـال واالعمـال ذات االنشـطة
ـهن الزراعيـة والطبـية بهدف الـتجارية اخملـتلفـة ومن ضمنـها اصحاب ا
ـوظـفـ الـتـطـويــر والـتـوســيع وادامـة الـتـشــغـيل ) وتـابع ان (قــروض ا

بـيـنــمـا تـشـمل ـصــرف  ـوطــنـة رواتـبــهم لـدى ا تـشـمل دوائــر الـدولـة ا
ـواطــنـ لــتـمـويل الـقـروض الــشـخــصـيـة فــئـات اجملــتـمع االخــرى من ا
شاريع الصغيرة لـلحاالت االجتماعية اغـراضهم الشخصية او تمـويل ا
). بدوره  وظـف ومنح قـروض للمـركبات من غـير ا ـطلقـات واالرامل  ا
اطـلق مصـرف الرافدين سـلفة  50مـليون لـلموظـف ومنـتسبي وزارتي
ــكـتب اإلعالمي لـلــمـصـرف في بـيــان تـلـقـته الـداخـلـيــة والـدفـاع.وذكـر ا
(الـزمـان) امس أنه (تـقـرر مـنح سـلـفة  50مـلـيون لـلـمـوظـف ومـنـتـسبي
ـصـرف حصـراً ومن حـاملي ـوطنـة رواتـبهـم على ا الـداخلـيـة والدفـاع ا
ـاسـتـر كـارد) واضـاف ان (الـسلـف تبـدأ من  5مـالي وحتى بـطـاقـة ا
ـئـة ومدة الـتـسـديد  5اعـوام) واشـار الى ان  50مـلـيـوناً وبـفـائدة  5بـا
ـنـتـشـرة في بـغداد صـرف ا (الـتـقد عـلى الـسـلف يـكـون عـبـر فـروع ا

واحملافظات). 

أعــــلــــنـت وزارة اخلــــارجــــيــــة
ان وزيـر اخلـارجـيـة االيـرانــيـة 
الــعـراقي فـؤاد حــسـ سـيـزور
طـــــــهـــــــران خـالل األســـــــبــــــوع
اجلـاري.وكـان حـسـ قـد بـحث
ــاضـيــة مع نـظــيـره اجلـمــعـة ا
اإليــراني في اتـــصــال هــاتــفي
ــتـــخــذة في آخـــر اخلــطـــوات ا
وشددا إطار العالقات الثنائية 
عـلى ضـرورة االسـراع بـتـنـفـيـذ
جـمـع االتـفـاقـيـات الـسـابـقة بـن
الـــبـــلـــدـن. وقـــررت احلـــكـــومــة
االيرانية تـسمية سـفيرا جديدا
ـتـحدث لـهـا في الـعـراق.وقـال ا
بـــاسم اخلـــارجــيـــة اإليــرانـــيــة
سعيد خـطيب زادة في تصريح
امس انه ( تــعـيــ حـسـن آل
صـــادق ســـفــــيـــراً جــــديـــداً في
العراق خـلفاً اليـرج مسجدي)
واشـــــــــار الـى ان (آل صـــــــــادق
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ــنـطـقـتـ الـشـمـالـيـة والـوسـطى بـعض االمـاكن من ا
قال مـدير يـنجم عـنه تردي مـدى الرؤيـة). من جانـبه 
قـسم التنـبؤ اجلوي في الهـيئة حـيدر حبـيب العامري
نخفض اجلوي يبـدأ باالنحسار تدريجياً ان (تـأثير ا
بــســبب امــتــدادات مــرتـفـع جــوي قــادم من الــبــحـر
ـتــوسط وابــتــداءً من االقـســام الــغـربــيــة من الـبالد ا
الـذي سـيـؤدي الـى انـخـفـاض تـدريـجي في درجـات

احلرارة اليوم الثالثاء). 
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تـوقــعت الــهــيــئــة الــعـامــة لالنــواء اجلــويــة والــرصـد
الـزلزالي التابعـة لوزارة النقل قـدوم عواصف ترابية
جـديـدة الى بـغـداد واحملافـظـات بـدءاً من فـجـر الـيوم
الـثالثاء. وذكرت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس
نـخفض جوي قـادم من اجلزيرة ان (الـطقس يتـأثر 
ترافـقه كـتـله هـوائـيـة جـافـة وريـاح جـنـوبـية الـعـربـيـة 
مـسـبـبـة تـصـاعـد غـبـار مـتـوسط الـشـدة في شـرقـيـة 
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هاني موسى العقابي 
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اكـد مـجلس الـقـضـاء االعلى 
ـالـيـة االسـبق رافع ان وزيـر ا
مـــطـــلــوب عن الـــعـــيــســـاوي 
قــضــايـــا اخــرى اليــزال قــسم
مــنـــهـــا قــيـــد الــتـــحــقـــيق في
محـكمـتي اجلنـايات و اجلنح
وحتـــقـــيق الـــرصـــافـــة. وقــال
رئــيس مــحــكــمــة اســتــئــنـاف
بغـداد الرصـافة عـماد خـضير
اجلـــابــري فـي بــيـــان تــلـــقــته
(الـــــزمـــــان) امس إن (بـــــعض
وســـــــائـل االعالم تـــــــتـــــــداول
معلومات غير صحيحة بشان
ـتـهم الــعـيـسـاوي) قـضـايــا ا
وتـابع ان (مـحـكـمــة الـتـمـيـيـز
االحتــاديــة وجــهت احملــكــمــة
ــعـنــيــة بـأكــمــال االجـراءات ا

الـتـحـقـيـقـيـة الالزمـة لـلـوصـول
ـالـيـة الـتـي اليزال ـبـالغ ا الى ا
مصـيرهـا مجـهول) وأشار إلى
مـطلـوب عن قضـايا ـتهم  أن (ا
اخـرى اليــزال قـسم مــنـهــا قـيـد
احملـاكمـة في محـاكم اجلنـايات
و اجلـــــــــــــنـح وحتـــــــــــــقــــــــــــيـق
الرصـافة).وتمـكنت فـرق الدفاع
دني من السيطرة على حريق ا
كــــبــــيــــر انــــدلع داخل مــــعــــمل
لــصــنــاعــة الــورق في مــنــطــقـة
الــكـمــالـيـة. وقــال بـيــان تـلــقـته
(الزمان) امس ان (فـرق االطفاء
ابـعــدت انـتــشـاراً الـنــيـران الى
اخلــــزين الـــورقـي الـــهــــائل من
وانــهت احلــادث دون الــروالت 
تـسـجــيل اصـابـات بــشـريـة مع
ــــاديـــة) حتــــجــــيم االضــــرار ا
واشــار الى انه ( عــلى أثــر ذلك

دني فتح حتقيق طلب الدفاع ا
ـسؤول عن في مركـز الشـرطة ا
الـرقـعـة اجلـغـرافـيـة بـاالعـتـماد
عـــلى تــــقـــريـــر خـــبـــيـــر االدلـــة
اجلــنــائــيــة لــتــحــديــد أســبــاب
انــــدالع احلــــريـق بــــاد االمـــر
ـعـمل). واطـاحت قـوات داخل ا

الرد السريع بتاجر مخدرات
عـــــــنــــــــد مـــــــدخـل قـــــــضـــــــاء
طوزخورماتو التابع حملافظة
صالح الدين.وذكر بيان تلقته
(الـزمـان) امس انه (بـنـاءًعـلى
معلـومات استـخباريـة دقيقة
تمـكن فوج مغـاوير فـرقة الرد
الـســريع في وزارة الـداخـلـيـة
وضمن قاطـع عملـيات كركوك
مـن الـقــاء الـقــبض عــلى احـد
ـــطــلـــوبــ لـــلــقـــضــاء وفق ا
ــــادة  28 جتــــارة احــــكــــام ا
مــــخــــدرا) مـــــؤكــــدا (ضــــبط
بـــحـــوزتـه كـــمـــيــــة من مـــادة
الــكــرســتــال اخملــدرة وادوات
الــتـعـاطي عـنــد مـدخل قـضـاء
طــوزخـورمـاتــو  حـيث جـرى
تــــســـــلــــيــــمـه الى اجلــــهــــات

اخملتصة اصولياً). 

رافع العيساوي 



تـــغـــيـــر ايـــقـــاع الـــســـاعـــة جـــفـــاف االعــــصـــاب انــــخـــفـــاض الـــســـكـــر بـــالـــدم
عـتـاد علـيه الـدماغ واضطـراب بـرنامج الـنـوم ا الـبـيولـوجـيـة
يدفع الـصائم ال اراديا الى خفض توتـره بآلية (التحويل)
بـأن يفـرغ االقـوى قـهـره بـاالضـعف..الـزوج في الـزوجة
والـــزوجـــة بـــاألطــــفـــال..فـــحـــذار من (الــــتـــحـــويل) في
ــوظــفـ رمــضـان..لــيس فــقط بــ الــزوجـ بـل وبـ ا

ايضا.
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{ جــنـــ (أ ف ب) - أعــلـن اجلــيش
اإلسـرائــيـلي امس أنه يــنـفـذ عــمـلـيـة
عسـكـرية جـديـدة أدت حسب مـصادر
فلـسـطيـنـية إلى إصـابـات واعتـقاالت
في مــديــنـة جــنــ مـعــقل الــفــصـائل
ـسـلحـة الـتي انـطلق الـفـلسـطـيـنيـة ا
مـنـهـا مـنــفـذ الـهـجـوم األخـيـر في تل
أبـيب.وفي وقت الحـق األحـد أعـلـنت
وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد
فلسطينية في جنوب الضفة الغربية
احملتـلـة برصـاص قوات إسـرائـيلـية
لـــكن اجلـــيش اإلســرائـــيــلـي أكــد أنه
أطلـق النـار علـى "مشـتبـه بهـا".كذلك
قتلت قـوات األمن االسرائـيليـة مساء
األحــد فـلـســطـيـنـيــة طـعـنـت شـرطـيـا
وسط مـديـنة اخلـلـيل جـنـوب الـضـفة
الــغـــربــيـــة احملـــتــلـــة وفق مـــا افــاد
متحدث باسم الشرطة.ووقع الهجوم
قـرب احلرم االبـراهـيـمي وهـو مـكان
ــســلــمـ عــلى مــقــدس لــلــيــهــود وا
الــســواء.ومــســاء األحــد قــتل أيــضــا
شــاب فـلــسـطــيـني بــرصـاص جــنـود
اسـرائيـلـيـ قـرب بيـت حلم وفق ما
أعـلـنت وزارة الصـحـة الـفـلسـطـيـنـية
الـتـي عـرفت عــنه بـأنه مــحـمــد غـنـيم
الـــبــــالغ  21عــــامــــا.وأفـــاد اجلــــيش
االسرائيـلي لفرانس بـرس أن جنوده
أطـلقـوا الـنـار بـعد أن شـوهـد الـشاب
يــــرمي قــــنــــابل مــــولــــوتــــوف عــــلى

السيارات العابرة.
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وقــالـت الــوزارة في بـــيــان ســابق إن
" 11شـخـصــا جـرحـوا في اعـتـداءات
االحـتالل اإلسـرائـيـلي فـجـر وصـبـاح
األحـد فـي جـنـ وطــولـكــرم وأريـحـا
واألغـــوار" مــعــظــمـــهم بــالــرصــاص
احلي.من جــهـته ذكــر نـادي األســيـر
الفـلسـطيـني أن القـوات اإلسرائـيلـية
اعــتــقــلت 25 شــخــصـــا من مــنــاطق
متـفرقـة في الضـفة الـغربـية احملـتلة
تـــركــــزت مـــعـــظــــمـــهـــا فـي مـــديـــنـــة
.وقــــال اجلــــيـش في بــــيــــان جــــنــــ
مــقـتـضـب إن "الـقـوات اإلســرائـيــلـيـة
تــنــفــذ حــالــيــا عـــمــلــيــة في مــديــنــة
".وتأتي العـملية العـسكرية بعد جن

تـنفـيـذ فلـسـطيـني هـجومـا دامـيا في
أحد شوارع تل أبيب احلـيوية مساء
اخلـــــــمــــــــيـس قـــــــتـل خـالله ثـالثـــــــة
إسرائيـلي وأصـيب آخرون بجروح
مـتــفـاوتـة اخلـطــورة.وبـذلك ارتـفـعت
حـــصــــيــــلـــة الــــقـــتــــلى فـي اجلـــانب
اإلســـرائــيـــلي مـــنــذ  22آذار/مــارس
نصرم إلى  14سقطوا في هجمات ا
مــتـــفـــرقـــة في كـل من بـــئـــر الــســـبع
(جـنوب) واخلـضـيـرة (شـمـال) وبني
براك وتل أبيب (شمال) تبنى تنظيم
الـدولــة اإلسالمـيـة اثـنــ مـنـهـا.وفي
اجلانب الفلـسطيني سـقط في الفترة
نفسـها عشـرة قتلى علـى األقل بينهم
منفـذو الهجمـات وفق أرقام جمـعتها
وكــالــة فـــرانس بــرس.من جــانــبــهــا
أكـدت الـشـرطــة اإلسـرائـيـلـيـة تـنـفـيـذ
اجلــيش "عــمــلــيــة واســعــة الــنــطـاق
ــكـافــحـة اإلرهــاب في بـلــدة يـعــبـد"
وقالت إن "اإلرهـابي" منفـذ "عمـلية ...
في بـني بـراك" نـشـأ في الـبـلـدة.وأكـد
الـبـيـان اعـتقـال ثـمـانـيـة مـشـتبـه بهم
فــيـمـا قــال مـصـدر عــسـكـري لــوكـالـة
فرانس بـرس إنه أحصى  20معـتقال
فيما وصفهـا بأنها عملـية "استباقية
ووقــائـيــة في مـدن جــنـ وطــولـكـرم
ويـعبـد" ومـحـيطـهـا.وبـحسب الـبـيان
فــإن "اجلـــنــود عــثــروا عــلى ذخــيــرة
ولباس عسـكري للجـيش اإلسرائيلي
ـشتبه بـهم" كما تمت في منزل أحد ا
مصـادرة "عبوة نـاسفـة معدة لـهجوم
إرهـــابي مــــســـتـــقــــبـــلي" فـي مـــنـــزل
ثــان.وقــال الــبــيــان إن اجلــنـود ردوا
عــلى "مــثــيــري شــغب (...) بــوســائل
التفـريق وبالـذخيرة احلـية".وتـمكنت
قوات إسرائـيلـية فجـر اجلمعـة وبعد
مـطـاردة في شـوارع مـديـنـة تل أبـيب
ـهـاجم رعـد حازم من حتـديـد مـكـان ا
( 28عـامــا) وقـتــله في تــبـادل إلطالق
النار.احتلت إسرائيل الضفة الغربية
ا فـيـها الـقـدس الشـرقـية في الـعام
.1967واألحد قال رئيس الوزراء

نـفـتـالي بـيـنـيت الـذي كـان قـد أعـطى
تــفـــويـــضــا مـــطـــلــقـــا لـــقــوات األمن
اإلسـرائــيـلـيـة "لـلـقــضـاء عـلى مـوجـة
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هـذا الرجل وفي آخـر من االدبـاء الذين
بدع في كرسوا اوقاتهم للتعريف با
مـحـافـظـاتـهم وشـمـروا عن سـواعدهم
الزالـة الـغـبـار عن مـنـارات في الـتـاريخ
هـمة تـكاسل الـبعض عـن تولي هـذه ا
ـتـرجم والـسارد سـعـيد الـنـبـيلـة. انه ا
الروضان الـذي تطوع الجنـاز مشروع
ـا مــؤســسي بــعـــنــوان (انــطــولــوجــيـ
ـلكة القصـب ميسان) وقد سرديات 
ـاً عن صــدر بــنــســخــة جــذابــة حــديــثـ
ـام لالدبــاء ـاد الــعــ مـــنــشـــورات االحتــ
والـكــتـاب في الــعـراق. رصــد الـكــتـاب
الـذي يقع في  682صـفحـة من الـقطع
الـكبـير الـسيـر الشـخصـية واجنازات
نـحو  60من الـروائيـ والـقصـاص
يتـحدرون من مدن مـيسان وانـخرطوا
في احلركة االدبية العـراقية منذ مطلع

مرورًا بكتابهـا الذين نزحوا الى بغداد
أو ولدوا فـيها وانـتهـاء باوالئك الذين
هاجروا الى فجاج االرض النائية. أما
ـبـحث الـثانـي فتـنـاول كـتاب الـقـصة ا
ـاهــمــوا بــتــقــد والــروايـــة الــذين سـ
ســيــرتـــهم الــذاتــيــة وقــصــصــهم الى
ــؤلف مــ ـا ا ـا ورأهــ االنـــطــولــوجـــيـ

الكتاب وروحه النابضة باألبداع.
©ÊU e «® W¹b¼

ـلـى صــعــيــد آخـــر أضــاف الــروائي عـ
ـكـتــبـة الـعـراقـيـة امـجـد تــوفـيق الى ا
روايـة جــديـدة هي الــسـادســة ضـمن
نـتـاجـه الـسـردي بـعـنـوان (يـنـال) وقد
زار (الـزمـان) بـرفـقة نـسخ مـنـهـا هـدية
منه الى اجلـريدة الـتي سبق ان عرفت
بالـرواية ونشـرت مقـاًال حتليـليًا عـنها
ـاديـــة ـاقـــدة الـــدكـــتـــورة نــ ـلم الـــنــ بـــقــ
ـادرة عن هــــنــــادي.والــــروايــــة الــــصـــ
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الـقـرن الـعـشريـن وحتى الـعـقـد االخـير
ـالـي.ويــعـــد الـــكـــتــاب من الـــقـــرن احلـ
ـًا يـنــطــوي عـلى ــوسـوعــة مــشـروعـ ا
ـفـرده مـجـازفـة الن الـروضـان تـواله 
ـــنـاء وحتــمل اعـبـاء جـمـع وارشـفـة وبـ
ــى مــحــتــواه مــنــذ الــعـام  2013 حـتــ
ـــدور الــكـتـاب  الـذي اضـافت  الـيه صـ
عـملـيات الـتحـضيـر لطـبعـة مسـؤليات
ـا مـاديـة فـقـد ـاء جـسـيـمــة بـيـنـهـ واعـبـ
ــؤلف ـا ا ـلــمت (الــزمــان) الــتي زارهـ عـ
حامًال اليهـا نسخة من منـجزه الباهر
ـالـيـة لـلـطـبـاعـة حتـمـلـهـا ان الـكـلـفــة ا
ـاطــر ـا عن طـــيب خـ الــروضـــان بــرضـ
ـاً دوره في الــتـــطــوع واخلــدمــة مــدركــ
الثقافيـة العامة. فقـد توزع الكتاب على
مـبحـث االول تـضـمن مقـدمة تـناولت
ـاريـــخي واالبــداعي لــكــتــاب االفق الــتـ
الـقـصـة في مـيـسـان بـدءًا مـن روادها

ـاء ـام لالدبـ ـاد الــعــ مـــنــشـــورات االحتــ
والـكتـاب في العـراق تـضمـنت مقـدمة
ـاعــيل عــبــد ي اســمـ ـا االكــاد كــتــبــهـ
ـاعـــيل حتــــدثت عن الـــوهــــاب اســـمـــ
الروائي واسلوبه وطابع اعماله (ح
يـكـتـب امـجـد تــوفـيق تـتــوهج جـمـيع
حـروفه بـقيم انـسـانيـة وذاتـية عـديدة
وروايـة يــنـال هـذه كــحـال سـابــقـتـهـا
مــنـبع االبــداع الــذاتي الــذي يــخـاطب
الـنـفس الـذاتـيـة بـتـسـاؤالت فـلـسـفـيـة
عميقة وتـعريفات جميـلة وغريبة). أما
تـوفـيـق فـقـد كــتب في مــدخل الـروايـة
(فكما ان ينال قفز من فعل مضارع الى
اسـم لـشـخص فـسـيـكـون مـدخـلي الى
الرواية دعوة مـفتوحة التطـعنها رؤية
مسبقـة او خريطة للـفهم). تقع الرواية
ـتوسط في  174صـفـحـة من الـقـطع ا

موزعة على سبعة فصول.
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اإلرهــاب" "هــذا يـــوم صــعب الــيــوم
الذي يـتم فيه تـشيـيع القـتلى الـثالثة
فـي هــــــــــــــــجــــــــــــــــوم تــل أبــــــــــــــــيـب
اإلرهـــابي".وأضـــاف بـــيـــنــيـت "دولــة
إسرائيل تهاجم... سنقوم بكل ما هو
ضـروري للـتـغـلب عـلى هـذا اإلرهاب
وتسوية احلسابات مع كل من ارتبط
بـاالعـتـداءات بــشـكل مـبـاشـر أو غـيـر
مـبـاشـر".وكــان رئـيس أركـان الـقـوات
اإلســرائــيــلــيــة أفــيف كــوخــافـي قـال
جلـنـوده في الـضـفـة الـغـربـية حـسب
فـيـديــو بـثّه اجلـيش "ســنـفـعل كل مـا
ا وحيثما يجب فعله وكل ما يلزم طا
يـــــلــــزم إلعـــــادة إرســـــاء األمن".وشن
اجلـيش اإلسـرائـيـلي الـسـبت عـمـلـية
عـسـكـريـة فـي مـخـيم جـنـ لالجـئـ

الفلسطيـني قتل خاللها ناشط (25
عــامـا) من حــركــة اجلـهــاد اإلسالمي
وجرح  12شـخــصـا آخـرين بــأعـيـرة
نارية.وأشارت مصادر محلية إلى أن
الـوضع ظل متـوتـرا مـسـاء األحد في
.وقـال اجليـش اإلسرائـيـلي إنه جـنـ
فتح الـنار عـلى سيارة كـان يسـتقـلها
نـفذ الهجـوم األخير في تل شقيـقان 
أبـيب. وقال مـصـدر أمـني اسـرائـيلي
لـــوكـــالــة فـــرانس بـــرس إن الـــقــوات
١األمــنـــيــة طـــلـــبت من والـــد مــنـــفــذ
الــهــجـــوم تــســلـــيم نــفـــسه مــهــددة
داهـمة اخملـيم اذا لم يـفعل ذلك.من
تحدث باسم جانبه أعلن أبو معاذ ا
" الــتـابــعــة ل"ســرايـا "كــتــيــبـة جــنــ
الـقــدس" اجلـنـاح الـعــسـكـري حلـركـة
اجلــهــاد اإلسالمي في بــيــان مــسـاء
األحد "رفـع حالـة الـتـأهب" في اخمليّم
قـاتل و"النـفير الـعام" في صـفوف ا
من أجل "الــــتـــصــــدي ألي عـــمــــلـــيـــة
اقــتــحــام".وأفــاد أحــد الــســكــان بــأن
ــسـاجــد احملـلــيـة دعت الــنـاس إلى ا
الـتـزام بـيـوتــهم وجتـنب الـسـيـر في
ـكـتظ وعدم الـتـقاط شوارع اخملـيم ا
.وأعـلـنت اسـرائـيل صـور لـلـمـقــاتـلـ
مسـاء السبت سـلسـلة من اإلجراءات
ضــد قـطــاعـات مـخــتـلــفـة في مــديـنـة
. وتشمل تـلك اإلجراءات إغالق جنـ
ـؤديـة إلى احلـواجــز اإلسـرائـيـلــيـة ا

ــديــنــة ومــنع دخــول جتــار وكــبــار ا
رجــال األعــمـال الــفـلــســطـيــنــيـ من
جن إلى إسرائيل.وسيسمح للعمال
بـاخلروج لـلـعمل في الـدولـة العـبـرية
ـعـابـر" "وسط زيـادة الـتـفـتـيش في ا
فـي حــ ســـيـــمـــنع دخـــول وخــروج
ـــديــنــة الـــعــرب في إســـرائــيل إلى ا
وســـيــــتم وقـف تــــصـــديــــر الــــرخـــام

دينة إلى اخلارج. الصخري من ا
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وتأتي الـعملـية العـسكـرية الثـانية مع
االسـتــعـدادات في مـديـنــة كـفـار سـابـا
(وسـط) وجتـــــــمع جـــــــيـــــــنـــــــوســــــار
االستيطاني الزراعي (شـمال) لتشييع
قـتـلى هــجـوم تل أبـيب في وقت الحق
األحد.ورحبت حركتا حماس واجلهاد
اإلسالمي بالهجوم الذي دانه الرئيس

صــومـعــة خـان ضــاري  اسـتالم
احلـنطـة االستـراليـة الوارده من
مـــيـــنــــاء ام قـــصـــر  الـى جـــانب
ـــطــاحن بــاحلــصص جتــهــيــز ا
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ر بـتـحديـات وصـفت باألعـنف سـياسـياً وأمـنـيا واقـتصـاديـاً وصحـيـا ما يـحتم العـراق 
ـتنـاسلـة. وهذا ـشكالت ا ـهام سـياسـية إسـتثـنائـية مـضاعـفـة للـحد من تـفاقم ا القـيام 
يـقـودنا إلى  تـسـاؤالت جـمة فـيـما يـتـعلق بـتـشكـيل الـوزارة اجلـديدة وإخـتـيار من يـعـتلي
تـبـنـيـات الوطـنـيـة" حـاضرة في مـنهـا هل سـتـكـون "ا الـهـرم احلـكومي (الـوزيـر األعـظم )
عـيار األزلي" لصقور عتادة" و"ا أم أن التوافق الـسياسي سيبـقى "النمطيـة ا احلوارات 
صـالح الـعلـيـا على تـحـاورون ا وهل سـيـغلـب ا الـسـياسـة الـعراقـيـة لـتشـكـيل الوزارة ? 
ـقبل وإذا كان رئـيس مـجـلس الـوزراء ا الـفـئـوية ونـشـهـد والدة حـكومـة عـراقـية مـهـنـيـة? 
قـادرا عـلى كـبح جـماح "الـطـمع الـسـيـاسي" هل ستـسـمح له "احلـيـتـان" تـنفـيـذ بـرنـامجه

اإلصالحي ?
وسـيضع ـنـشـود  كل هذه األسـئـلـة ومـثـيالتـهـا أعـتقـد أنـهـا سـتـبـعد "الـهـدف الـوطـني" ا
رتـقب  في موقف حرج   وهل سـيوافق على  الرغـبات السـياسية ـتحاورين الـرئيس ا ا
أعتـقد أن األمـر غاية الطـامحـة في احلصـول على مـكاسب وإمـتيـازات أم له كالم آخـر? 
في التعقيـد لسبب بسيط أن ال كتلة أو مكون سياسي سيتمكن من إذابة جليد اخلالفات
وهـذه لـعمـري كانت ويـسـتطـيع جـمع الفـرقـاء على طـاولة احلـوار الـوطني  بـوقت قصـير 
والذي ـاضي الذي أفـرز هـذه القـوى من الـبدايـة  خـشيـتـنا األولى لـقـانون اإلنـتـخابـات ا
أشـرنـا مــراراً وتـكـراراً أن هـذا الــقـانـون (سـانـت لـيـغـو ) ضــار ومـغـيب لـرأي األغــلـبـيـة
والتي نشـهد الـيوم أول غيـثها وستكـون له انعـكاسات خـطيرة ولـكن على قـلوب أقفـالهـا 
وهو العودة القـهقرية إلى "شراك" (التوافقية /احملاصـصة السياسية) التي جترع منها
ووأدت نـتـيـجة الشـعـب الـويالت وضـاع من جـراء تـطـبـيـقـهـا حـاضـر البـالد ومـسـتـقـبلـه 
العراق اليوم أساوية"  ووصل العـراق إلى "النهايات ا لتفاقمـها  فرص التنمية والتطور 
وعلى اجلميع الـتفكير بـسبل اخلالص .لعبء الوطني الـثقيل ينبغي رحلة "فـارقة"  ر 
بـكرة  بدورنا انـية ا أن حتمـله القوى الـسياسيـة اجلديدة الـتي افرزها اإلنـتخابات الـبر
وآليات تـغيير النـمطية السـابقة بنمـطية حديثة سـنراقب عن كثب مراحل تشـكيل الوزارة 
ألن ال عنوان يعلو على عنوان ال "الرمزية" والعناوين  تعتمد "البرامج واخلطط الواقعية" 
طـالبة بتغيير كبير في األداء الوزاري في اثلة ا وال شعار يصـمد أمام احلقيقة ا الوطن 
إطـار خطط واقـعيـة طمـوحة   العـراق خرج مـضرجـا بجـراحه من فرط
وسـوء إدارة أفـضى إلى مــا تـعـرض له من أزمــات أفـضت لـدمــاء 
األمـر الذي تـبـديـد وتـقـشف وإنـهـيـار إقـتـصـادي يـعد األضـخـم  
يــضع "الــصــقــور اجلـدد" إزاء تــركــة ثــقــيــلـة تــســتــدعي الــقــيـام
وتـقد تـنـازالت وتـضـحـيـات إلعـادة الروح بـإصالحـات عـاجـلـة 
لهذا الـوطن الصريع وكلنـا أمل بالقادم و"لـوال األمل لبطل العمل
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بكـرة".. وال حل يلوح في ستـة أشهر بـالتمام والـكمال مـرت على اجراء االنـتخابـات "ا
ضي بالعملية السياسية.. االفق القريب بتشكيل حكومة وا

ـشـكـلـة ال تـقـتـصـر عــلى تـأخـر تـشـكـيل احلـكـومـة واخلالفـات الـتي حتـيط بـالـعـمـلـيـة ا
ـشكـلـة الكـبرى هي عـدم استـشعـار اخلطـر احملدق ا ا السـياسـية من كل صـوب وا
ا تخرج بالعـملية السيـاسية التي وصلت الى مفتـرق طرق والتي تنذر بأزمـة كبيرة ر
عن السيـطرة.ما وصلنا الـيه اليوم تقسيم العـملية السيـاسية الى ثالثة بيوت االول هو
الـبيت الـسـياسي الـشيـعي (ولـيس البـيت الـشيـعي) والذي تـتـلخص مـشكـلـته بتـمسك
ـلك االغلبـية الـتي تؤهله التحـالف الثالثي بـتشكـيل حكـومة "أغلـبيـة وطنيـة" وال هو ال 
الختيـار رئيس اجلمهورية واستكـمال االستحقاقات االنتخـابية وبذلك يكون كمن أبحر
سير والعبور الى الضفة بسفـينة وبلغ عرض احمليط الهائج. وليس باستطاعته اكمال ا
رسى التي انطلق منها.  في اجلانب االخر ثلث االخرى كـما ال يستطيع العودة الى ا
معطل يـسعى الى ضمان استمرار النهج احملاصصـاتي واالبقاء على التجربة الفاشلة
في ادارة الدولـة منذ مـا يقـارب التـسعة عـشر عـامًا.. وهو االخـر غيـر قادر عـلى اكمال
الـنصـاب الـذي يـؤهله لـتـشـكي احلكـومـة في ظل مـقـاطعـة الـكـتلـة الـصـدرية ورفـضـها
ـلم أوراقه بتـشكيل العـودة الى الوراء.البـيت السـياسي الـسني (ولـيس البيت الـسني) 
حتالف (تـقدم وعـزم) ووضع خالفاته جـانبًا مـن أجل بلوغ الـهدف األول وهـو تقاسم
غا وفق استحقاق كل منهما. فيـما بقي البيت السياسي الكردي (وليس ناصـب وا ا
البـيت الكردي ايضا) مـنقسماً على نـفسه ووصل -على ما يـبدو- الى نقطة الالعودة
ــقــراطي واالحتـاد الــوطــني)..وبـ هــذا وذاك مـازال بـ أبــرز اقـطــابه (احلــزب الـد
ستقلـ بانتظار موقف مـوحد ينقذهم من الغرق في الغمـوض يكتنف مصيـر النواب ا
وحل السـياسـة واخلوض في جتـربـة أثبـتت فشـلهـا الذريـع طيـلة االعـوام التي أعـقبت
سقوط الـنظام السابق. جميع هذه الـقوى السياسية تعـيش حالة االنقسام وتتخبط في
كن ان يـكون نـقطـة بدايـة حليـاة سيـاسيـة جديدة وال اتخـاذ القرار الـصحـيح الـذي 
أحـد فـيـهم يـفكـر في وجـود أربـعـ مـلـيون عـراقي تـعـيش نـسـبة
كـبـيـرة مـنـهم حتت خـط الفـقـر ويـرزح جـمـيـعـهم حتـت وطأة
ضغـوط نفـسيـة بعدمـا أدركهم االحـباط وتـبددت احالمهم
بـعـراق جـديـد واحلـصـول عـلى احلـد االدنى من مـقـومـات
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بـاشـرت مـديـريـة زراعـة مـيـسـان
بــــإعــــمـــال حــــصــــاد احلـــنــــطـــة
والـشـعيـر في األراضي الـواقـعة
ضـــمن نـــطــــاق شـــعـــبـــة زراعـــة
الــسـالم جــنــوبي غـــرب مــديــنــة
ــســاحــات مــزروعــة الــعــمــارة 
ـــًا حملــصــول بـــلــغت  6046دو

احلنطة.
ـديـريـة في بـيـان تـلـقته وقـالت ا
ـــســـاحـــة (الـــزمــــان) امس إن (ا
ــهــيــأة لــلــحــصــاد ـــزروعــة وا ا
ضـمـن قـاطع عـمل شـعـبـة زراعـة
السالم تنقسم إلى داخل اخلطة
ــات وخارج اخلطة  3106 دو
 2940 دونــــم وإنـــه  عـــــــزل
ــتــضـررة مـن ضـمن ــسـاحــة ا ا
ـنفذة الـرئيسـية بسبب اخلطة ا

ياه. شح ا
ــســاحــة الـتي  وأضــافت أن ا

حـصادهـا لغـاية الـيوم هي 100
دو حـنـطة واحلـصـاد مسـتـمر
تدريـجيـا وخالل أسبـوع تقـريبا
سيبدأ احلصاد بكافة مقاطعات
الــشــعــبــة حــيث بــلــغت كــمــيــة
احملـصــول تــقــريــبـا  70طن..قـد

تـــكـــون صــورة ?نـــشـــاطـــات في
أماكن مفتوحة.(?

واكـد مـديـر عـام الشـركـة الـعـامة
لــتـــجـــارة احلـــبــوب اســـتـــمــرار
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جـهـزت دائــرة الـعـيـادات الــطـبـيـة
الـــشـــعـــبـــيــــة الـــتـــابـــعـــة لـــوزارة
النازح في بغداد بدفعة الصحة
جــــــديـــــدة مـن ادويــــــة االمـــــراض
ـزمـنـة. وقـال مــديـر عـام الـدائـرة ا
مـحـمـد عـلي الـفـرطـوسي في بـيان
تــلـــقــتـه (الــزمـــان) امس أن (قــسم
الصيدلـة واخملازن في الدائرة قام
بتـسليم اخملـول في قطـاع بغداد
اجلـديـدة بدفـعـة جـديـدة من ادوية
ــــزمـــنـــة لـــتـــجـــهـــيـــز االمـــراض ا
صابـ باالمراض النازحـ من ا

زمنة). ا
¡ULÝ« rz«u

 وأضــاف أن (تــوزيع األدويــة بـ
الــنـــازحـــ يــتـم بــشـــكل شـــهــري
وحـــسب قـــوائم مــعـــدة بــأســـمــاء
ــزمـــنــة ــصـــابــ بـــاألمـــراض ا ا
وكـمـيـة الـعالج الـذي يـحـتـاجه كل
مـريـض وحـسب حـالـته الـصـحـيـة
ــصــاب به ــزمن ا ــرض ا ونــوع ا
سـواء كــان ارتـفـاع ضـغط الـدم أو
الــسـكـري أو الـربــو أو غـيـرهـا من
األمـــراض وحــسب مـــاتــقــتـــضــيه

صلحة العامة).  ا
وكـانت الــدائـرة قـد وزعت  ادويـة

زمنة لـنازحي نينوى . االمراض ا
ووذكـر الـبـيان ان (قـسم الـصـيـدلة
واخملـازن في الدائـرة قـام بتـسـليم
اخملـولـ في مـخـيـمـات الـنـازح
في نيـنوى وهمـا مخيم  ديـبيكة و

حسن شام.
 بدفعة جـديدة من ادوية االمراض
ــزمــنــة لــغــرض تــوزيــعــهــا بــ ا
الـقـاطـنـ في اخملـيـمـات). وقـررت
الدائرة  فتح عـيادة طبيـة شعبية
فـي قــضـــاء الـــرطــبـــة في االنـــبــار
.واشـــــار الـــــفـــــرطـــــوسي الـى انه
(اســـــتـــــنـــــادا الى بـــــيـــــان دائــــرة
وارد بالوزارة التخطيط وتنمية ا
قررت الدائرة فتح العيادة الطبية
تشغل الشعبية في قـضاء الرطبة 
مبـنى مركـز صحي الـرطبـة الرئيس
مــســاء ضــمن مــديــريــة الــعــيـادات
الطـبية الشـعبيـة في االنبار). مـبينا
ـذكـورة يأتي ان (افـتـتـاح الـعـيـادة ا
حلاجة األهـالي في ذلك القضاء الى
خـــدمــات طـــبــيـــة وتــشـــخــيـــصــيــة
وعالجـية قـريبـة علـيهم تـمكـنهم من
احلــصـول عـلى تــلك اخلـدمـات دون
ــرضى اثــقــال كــاهــلــهم وخــاصــة ا
زمنة وحسب صاب باالمراض ا ا

صلحة العامة). ماتقتضيه ا

قررة .  ا
وقــــال ان مالكـــاتــــنـــا الـــفــــنـــيـــة
واالدارية  العاملة في الصومعة
واصــلت عــمــلــهــا  خالل عــطــلـة
نهـاية االسبـوع استالم احلـنطة
االسـتـراليـة والـوارده من مـيـناء
ام قصر على مـ اسطول النقل
ــركـزي واالســاطــيل الــســانـده ا

حمـولة الـباخـرة كيـنوريا  اذ 
اســـتـالم و تــفـــريغ  19شـــاحـــنه
مـحـمـلـة بكـمـيـة بـلغت 754,700
طن . يـأتـي ذلك لــتـعــزيــز خـزين
االســتــراتــيـــجي لــدعم مــفــردات

السلة الغذائية).
فـيمـا كـشف مديـر صـومعـة خان
ضـــاري عــــمـــر الــــقـــرغــــولي عن
مــواصــلـــة مالكــات الــصــومــعــة
ــطــاحـن  بــاحلــنــطــة جتـــهــيــز ا
ــعـتـمـدة حـيث ضـمن اخلـلـطـة ا
بـلغ الـتـجهـيـز الـيوم 1427,640
طنًا بواقع  29شاحنة يأتي ذلك

لدعم مفردات السلة الغذائية.
 و كــــشف مـــــديــــر عــــام جتــــارة
احلـــبــوب الى اســتـــنــفــار كــافــة
واقع الستالم احلنطة مالكات ا
االسـترالـيـة  الواردة عـبـر ميـناء

ام قصر َ .

الفلسطيني محـمود عباس.ومنذ نحو
عشرين عاما شّن اجليش اإلسرائيلي
هجوما كبيرا في جن قتل خالله 53
فــلــســطــيـنــيــا أكــثــر من نــصـفــهم من
ـــدنـــيــ وقـــضى  23عــــســــكــــريـــا ا
إسـرائيـلـيـا في عـشرة أيـام من الـقـتال
العنـيف. على صـعيد مـتصل صادقت
احلـكـومة اإلسـرائـيـلـية عـلى مـيـزانـية
بـقـيـمة  360مـلـيـون شـيـكل (أكـثـر من
 100مليون يورو) لتمديد احلاجز

األمني الذي يـفصل إسـرائيل عن جزء
ـقدار 40 من األراضي الفـلـسطـينـية 
كيلومترا والذي أقيم خالل االنتفاضة
الـثـانيـة مـطـلع الـعـقـد األول من الـقرن
احلـادي والــعـشـرين.من جــهـة ثـانـيـة
أكدت الـسلـطـات اإلسرائـيلـية رصـدها
"تـخــريـبــا" في مـوقع مــقـام يـوسف أو

قــــــبـــــر يـــــوسـف كـــــمـــــا يـــــســــــمـــــيه
الـفـلـســطـيـنـيـون.والـقـبـر مـقـدس لـدى
الــيـهــود لـكــنه يــقع في عــمق الـضــفـة
الــغــربــيــة احملـتــلــة. وســبق أن شــهـد
وقع مـواجهات مـتكـررة كمـا تعرض ا
لــلـــحــرق و إصـالحه.ووصف وزيــر
الــدفــاع اإلســرائــيــلي بــيـنـي غـانــتس
احلادثة بأنها "خطيرة وانتهاك خطير
حلـــريــة الــعــبـــادة". وأكــد "اتــخــاذ كل
ـــنع مــــثل هـــذه اإلجــــراءات الالزمــــة 
احلــــوادث (...) واتــــخــــاذ اإلجـــراءات
واقع وإعادته الالزمة لضمان ترميم ا
بسرعة إلى وضـعه".وقال وزير الدفاع
إنه وجه صــبـاح األحــد "رسـالــة قـويـة
إلى السلطة الفـلسطينيـة طلبت منها
ــســـؤولــيــتــهــا في تــعــزيــزا فــوريــا 

وقع". ا
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ـكن ان يـطـمئن الـيـها كـن ان تكـون مـبدأ قـضـائي وحـجة  الـقـرارات غيـر الـقـطعـيـة ال 
وظف وتمثل رأي القضـاء في موضوع ما  هذا ما نؤكده دائما  قرار محكمة قضاء ا
الصـادر قـبل يـومـ والذي يـخص مـديـر عـام صحـة الـكـرخ الـطبـيب جـاسب الـذي ظـهر
كثيرا امـام وسائل االعالم في فترة وباء كورونا  والذي نقل الى مقر الوزارة وابعد عن
ـوظف ان حكومة الوزير عمله كمديـر عام من قبل وزير الصحة فـقررت محكمة قضاء ا

حكومة تصريف اعمال ليس من حقها مثل هكذا قرار .
اقول هكذا قـرار قابال للطعن امام احملكمة االدارية العليا خالل ٣٠ يوم من اليوم التالي
لـصـدوره وبالـتـالي ال زال قـرار غـير نـهـائي مـعـرض لـلنـقض والـتـغـييـر من قـبل مـحـكـمة

الطعن .
واتـمنى من مـجلس الـقضـاء االعلى وكـذلك مـجلس الـدولة االعـمام للـمحـاكم التـابعـة لهم
بـعـدم اعـطاء صـورة اي قـرار صـادر مالم يـكـتـسب الدرجـة الـقـطعـيـة سـواء بانـتـهـاء مدة
الطعن او بـتصديقه من قبل مـحاكم الطعن عـند الطعن به  ألن تداول
وسائل االعالم لقـرار غير بات وبنـاء نتائج اعالمية واخـبارية عليه
 ثم نقضه بـعد ذلك من قبل محاكم الطعن  يـعطي انطباعا غير
سـلـيم لـدى الـنـاس بـأن هــنـاك تالعب او تـرتـيـبـات او مـا شـاكل
شكـلة رجال القانون هم من حصلت وتغـيرت نتيجـة القرار.. وا
يساهمـوا في نشر مثل هذه القرارات غيـر النهائية وتداولها في

مواقع التواصل االجتماعي.
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بــــحث رئــــيس مــــجــــلـس الـــوزراء
مــصـــطـــفى الــكـــاظـــمي مع قـــائــد
الــقـــيـــادة الــوســـطى األمـــريــكـــيــة
اجلـنــرال مـايــكل كــوريال  تـعــزيـز
ــشـــتــرك وادامــة زخم الــتـــعــاون ا

احلرب على االرهاب. 
وقال بيان تـلقته (الزمان) امس ان
( الــكـاظــمي اسـتــقـبـل في الـقــصـر
ـرافق احلـكــومي كـوريال والـوفـد ا
وجــــرى خالل الــــلــــقـــاء بــــحث لـه 
الـتـعـاون األمـني والــعـسـكـري بـ
ـــتــــحـــدة الـــعــــراق والـــواليــــات ا
ومــجـريــات احلـرب عــلى اإلرهـاب
ومـالحــقـــة فـــلــول تـــنــظـــيم داعش
ـنـدحـرة وآخـر عـمـلـيـات الـقوات ا
سلـحة العراقيـة في هذا الشأن) ا
واضـاف الـبـيـان ان (الـلـقـاء تـطرق
إلى الـوضعـ األمـني والـعسـكري
سـتوى اإلقليمـي والتنسيق على ا
ـشــتـرك لـوأد نــشـاط اجلــمـاعـات ا
اإلرهـابـيـة ومـا تـمـثـله من تـهـديـد
ـنـطقـة واسـتقـرارهـا وشدد ألمن ا
اجلـانـبـان علـى (تـعـزيـز التـنـسـيق
ـشتـرك والسـيمـا بـعد أن األمـني ا
انــتـقل دور الـتــحـالف الـدولي ضـد
ـسـاعدة في اإلرهـاب إلى مـرحـلـة ا
بـناء الـقدرات الـعسـكريـة العـراقية
ـــــــشــــــورة والـــــــدعم وتــــــقـــــــد ا
) واكد الكـاظمي (أهـمية والتـمكـ

إدامـــــة الـــــزخم فـي احلــــرب عـــــلى
اإلرهـــاب ومــنع خـاليــا داعش من
الـنـمـو ثـانـيـة أو تـأسـيس مـواطئ
قـدم لـهـا وتـهـديـد أمن الـعـراقـيـ

نطقة).  وا
اعـــــرب كـــــوريال عن مـن جــــانـــــبه 
(تقديره لـلمستوى الـقتالي للقوات
األمـــنـــيـــة الـــعـــراقـــيـــة وارتـــفـــاع
مـــؤشـــرات األداء وقـــدرتـــهــا عـــلى
ـيدانـية اجلـديدة تـنفـيذ مـهامـها ا

واسـتـثـمـار الـقـدرات اجلـويـة الـتي
تــوفـرهــا طــائــرات الـقــوة اجلــويـة

احلديثة).
عـلى صــعـيــد اخـر حث الــكـاظـمي
وزارة الــكـهـربـاء عــلى مـعـاجلـة اي
نظومة الوطنية  خلل يطرأ على ا
ومة جتـهيز الطاقـة للمواطن لد
خـالل فــصل الــصـيـف  داعـيــا الى
الـتـنـسـيق مع ايـران بـشـأن تـوفـيـر

الغاز للمحطات . 

وقال بيان تـلقته (الزمان) امس إن
(رئــيس مــجــلس الــوزراء  تــرأس
اجــتـــمـــاعــاً لـــلــمـــجـــلس الــوزاري
ــتـقـدم الك ا لـلــطـاقــة بـحــضـور ا
نـاقشة لوزارة الـكهربـاء خصص 
وضع الـطــاقـة وأعــمـال الــصـيــانـة
ـطـلـوبـة وآلـيـات تـوفـيـر الـوقود ا
الـية فضالً عن والتـخصـيصـات ا
اخلـطط األمــنـيــة الالزمـة حلــمـايـة
أبــراج نــقل الــطــاقــة) واضـاف ان
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اعـــلــنـت جــمـــعـــيــة الـــهالل االحـــمــر
الــعـراقي  في مـحــافـظـة ديـالى   ان
ـيـدانـيـة نـفـذت مـشـروع كـوادرهـا  ا
ـنـشـآت الـصـحيـة فـي سـتة تـأهـيل ا
مـدارس تـوزعت في أقـضـيـة بـلـدروز

قدادية وخانق .   وا
وقـال مـديـر جـمـعـيـة الـهالل االحـمـر
الـعراقـي في محـافـظة ديـالى اسـامة
عباس الـتميـمي  لــ (الزمان) أمس 
ان (الـتــأهــيل شـمل قــلع األرضــيـات
ــــة لـــلــــحـــمــــامـــات وإجـــراء الـــقـــد
ـاء والـصـرف الـصـحي تـوصـيالت ا
ونــصب خـزانــات لـلــمـيــاه وتـثــبـيت
الــسـيـرامـيك ونـصب وبـنـاء مـغـاسل
الـيـدين لـلـطالب والـكـادر الـتـعـلـيمي
ــدارس وتــركـيب وصــبغ واجــهـات ا
زجــــاج لـــــلــــنــــوافــــذ وعــــمل ابــــواب

جديدة) . 
واضـاف الــتـمــيـمي  انه ( ايــضـا
نصب برادات ماء مع منظومة فالتر
طارات للـتصـفية وتـزويد الـطالب 
وتوزيع مـخـتـلف أدوات ومواد مـاء 
التنظيف وحاويات وأكياس نفايات

وغيرها من االعمال االخرى  ) . 
وب التـميمي  انه (  ايـضا عمل
ــدارس الــتي شــمــلــهـا حــدائق في ا
الــتـأهــيل  وتـشــجـيــرهـا وتــزويـدهـا
قاعد للتالميذ  اضافة الى نصب
مـحـطـة  RO بـطـاقـة 2000 لـتـر في
السـاعة في مـستشـفى جلـوالء العام
اسة ـستشفى ا وذلك بسب حاجة ا
لـلـميـاه النـقـية). واكـد مديـر جـمعـية
الهالل االحـمر العـراقي فرع ديالى 
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ان (اعـمـال جـمـعـيـتـنـا مـسـتـمـرة في
جـميع اجملـاالت االنـسانـيـة التي من
ــواطن وتــلــبي شــأنــهــا ان تــخــدم ا
طـــمـــوحـــنــا الـــذي نـــســـعى من اجل
حتـــقـــيـــقـه  وضـــمن االمـــكـــانـــيـــات
ـتاحـة لـديـنـا في الوقت ـتـوفـرة وا ا

احلاضر) . 
 ومن جـانـب آخـر قـال رئـيس احتـاد
احملــلي لـلــجــمـعــيـات الــفالحــيـة في
ديـالى رعـد الـتـمـيـمـي لــ (الـزمان) 
إن  (تــصـاعـد وتـيــرة اجلـفـاف الـذي
ـئة من مـناطق يضـرب حالـيا 75 با
ديالـى وخاصة الـشرقـية والـشمـالية
الشـرقيـة واجلنـوبيـة دفع الى زيادة
ــنـزلــيـة الــطـلب عــلى حــفـر االبــار ا
دن السيما في األرياف القريبة من ا

والتي تـشهد شـحة في وصـول مياه
االسـالة مـع ارتفـاع درجـات احلرارة
) . وأضــاف أن  ( كـلف حــفـر االبـار
ـئة ـنـزلـيـة ارتفـعت بـنـسـبة 30 بـا ا
ووصلت الى 600 الف ديـنـار حلـفر
ابــار بــأعـــمــاق تــتــراوح من 15-20
مـــؤكـــدا بـــان “الـــكـــثـــيـــر من االســـر
اضـطــررت الى حـفــر االبـار كــإجـراء
ــواجـهــة صـيف 2022 البــديل عــنه 
الــذي ســـيــكـــون االقــسـى في تــاريخ
ديالى ). واشار الى ان  (حـفر االبار
واسـتـخـدامـهـا مـيـاهه فـيـهـا اضـرار
بـيئـيـة وصحـية مـتـعددة في مـناطق
دن لكنها من جانب اخر قريبة من ا
عـبئ مالي اخـر اضـطرت الـكثـير من
االســر الى حتــمــلـه من اجل تــفــادي

ياه ) . شحة ا
فـيــمـا اعــلـنت مــديـر دائـرة الــهـجـرة
ــهـــجــرين فـي مــحـــافــظـــة ديــالى وا
ابـــتــــهــــال الـــدايــــني  انـه  ( ضـــمن
تــــوجـــيـه مـــعـــالـي وزيـــر الــــهـــجـــرة
ــهـجــرين وكــالـة الــسـيــد عـثــمـان وا
ـي  وضـــمـن خــــطـــة شــــهـــر الــــغـــا
بارك  وبـعد التـنسيق مع رمضـان ا
مــديـريــة الــوقف الـســني  شــمـول
الــعـوائل الــعــائـدة الـى  نـهــر االمـام
ـرسـلة من ـساعـدات االنسـانـية ا بـا

قبل الوقف) . 
واضـافت الدايـني  لــ (الـزمان)  انه
( ايــــــضـــــا زيـــــارة قــــــرى الـــــوقف
الـكبـة  وشمول ابـو كرمة  اخمليـسة 
العـوائل التي عـادت الى هـذه القرى
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بدوره  اكد الـوكيل الفـني للوزارة
مـيـثـاق عـبـد احلـسـ في تـصـريح
امـس إن (هــنـــاك خـــطــة حلـــمـــايــة
ـــنــتج احملـــلي بــعـــدة اجتــاهــات ا
ـثـلـة بـالــسـتـراتـيـجـيـة اخلـاصـة
ـباشـر لـلفالحـ بالـبذور بـالدعم ا
ـكــنــنــة والــقـروض واألســمــدة وا
إضـــافـــة إلـى تـــنـــظــــيم عـــمــــلـــيـــة
االستيـراد وفقاً لـلرزنامـة الزراعية
ووفـــــرة احملـــــصـــــول وأســـــعــــاره
) ولفت الى ان (عملية للمستهلك
االسـتيـراد مـنظـمـة حسب الـعرض
والـطــلب واألســعــار وكــذلك وفـرة
احملـاصـيـل مـحـلــيـاً حـيث تــمـتـلك
راقبة وزارة الزراعة قسماً يعنى 
الـــســـوق واألســـعـــار والـــرزنـــامــة

الــزراعــيــة) مــؤكــدا (وجــود وفـرة
مـحلـيـة من البـيض والـدجاج كـما
أن أسـعــارهـمــا انـخــفـضت بــشـكل

كبير ومناسب للمستهلك).
واكـدت وزارة الــتـجـارة اسـتـمـرار
تدفق شاحنات احلنطة االسترالية
الـوردة لـلبالد عـبـر مـينـاء ام قـصر
لــســايـــلــوات و مــخـــازن الــشــركــة
الـــعـــامـــة لـــتــجـــارة احلـــبـــوب في

محافظات البالد كافة.
وقـال مــديـر عــام الـشــركـة الــعـامـة
لتجارة احلبوب محمد حنون في
بـــيـــان امس إن (مـع بـــدء حـــصــاد
وتـسـويق مــحـصـول احلــنـطـة الى
مـواقع الشـركـة  يواصـل مجـاهدو
الـشركـة العامـل فـي اقسام الـنقل
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تـسـتـعـد وزارة الـتـجـارة  جتـهـيـز
وكالئـهـا في بـغـداد واحملـافـظـات 
بـدفـعــة ثـالـثـة من مــفـردات الـسـلـة
الـــغـــذائـــيـــة لــغـــرض تـــوزيـــعـــهــا
للمـواطن خالل عيـد الفطر. وقال
مــديــر دائــرة الــرقــابــة الــتــجــاريـة
ـاليـة محـمد حـنون في تـصريح وا
امس إن (هنـاك استـعدادات كـبيرة
للوزارة لتأم احلصة الرمضانية
الـثـالــثـة الـتي ســتـوزع خالل عـيـد
بــالـتــنــسـيق مـع الـشــركـة الــفــطـر 
الـعامـة لتـجارة احلـبوب والسـيما
بــعــد وصــول كــمــيــات كــبـيــرة من

واد الغذائية إلى اخملازن). ا
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وتابع ان (الـرز التـايلـندي الذي 
جتــهــيــزه خالل رمــضــان يـعــد من
أفـــضـل األنــواع وهـــنـــاك فـــريـــقــاً
رقـابـيــاً من الـفـاحـصــ الـتـابـعـ
واد الـغـذائيـة قام لـشركـة جتـارة ا
بـــالـــفـــحـــوصــــات الـــفـــيـــزيـــاويـــة
والــبــايــولــوجــيــة فـي مــخــتــبـرات
الـسـيـطـرة الــنـوعـيـة لـقـيـاس مـدى
مطـابقته لـلمواصـفات التـصنيـعية
وانئ اجلنوبية) قبل دخوله إلى ا
مؤكـدا ان (بعض الـوكالء يقـومون
ـواطـنــ بـعـدم كـفـاءة بـتـشــكـيك ا
الــرز وجــودته لــكــنه مــصــنف من
ـيـة ومــنـافس أجـود األنــواع الـعــا
كـبـيـر لـلرز الـهـنـدي واألمـريكي إذ
يبـاع في األسواق احمللـية بـأسعار
عـــالــيــة) واســتـــطــرد بــالــقــول ان
(الـوزارة خصـصت أرقامـاً ساخـنة
لـتـقـد الـشـكـاوى عـن أي تـقـصـير
يـــــحـــــصل فـي تــــوزيـع مـــــفــــردات
حددت وزارة التموينية). الى ذلك 
الزراعـة  ضوابط االستـيراد ومدة

تحدث بأسم منح اإلجازات.وقال ا
هــادي هــاشم حــسـ في الـوزيــر 
تــــــــصـــــــريـح امـس إن (ضــــــــوابط
االستيراد هي ذاتهـا التي حتكمها
التعليمـات والقوان الصادرة من
احلــــكــــومــــة) واضــــاف ان (قـــرار
مــجـلـس الـوزراء بــايــقــاف جــمـيع
ـنتج الـقرارات الـصادرة حلـمـاية ا
احملـــــلـي من ضــــــمـــــنــــــهـــــا مــــــنع
االســـتــيـــراد) وتـــابع ان (الــوزارة
جلأت الى فتح استيراد احملاصيل
الـضـروريـة الـتي تـشـكـل أسـعـارها
في األســـواق احملــلـــيــة ارتـــفــاعــاً
الســــيـــمـــا بــــالـــتـــزامـن مع شـــهـــر
رمضـان) مبـينـا ان (الوزارة بدأت
ـــســتـــوردين والــشـــركــات ـــنح ا
والـتجـار إجازات اسـتـيراد بـسقف
زمـني قصـير جـداً اليتـجاوز الـيوم
ــنح من خـاللـهــا كــتـاب الــواحـد 
ـــمــــانـــعــــة الى الــــتـــجـــارة عــــدم ا
حلــــــــــصــــــــــولـه عــــــــــلـى اجـــــــــازة
مــؤكـــدا ان (فــتح بــاب اســتـــيــراد)
االستيـراد على مصـراعيه سيؤدي
الى االغــراق الـسـلـعي وهـذا يـضـر
ـزارع على وصف ـنتـج وا با
ان العراق لـديه منتـجون مزارعون
مــقـــبــلـــون عــلـى مــواسم االنـــتــاج
وبـالتـالي فإن االسـتـمرار سـيؤدي
الى تدنـي اسعـار احملاصـيل وعدم
تــغـطـيـة كــلـفـة انــتـاجـهـم مـا تـولـد
خـسارة لـلمـزارع وقـد يؤدي الى
عـــــزوفــــــهم عـن الـــــزراعـــــة وتـــــرك
اراضـيــهم) ومـضى الى الـقـول ان
(الــــوزارة لن حتــــدد الــــكــــمــــيــــات
وســنــمــنح ــســتــوردة او الــوقت ا
جــمـــيع الــكـــمــيـــات الــتي تـــتــقــدم
لــلـــوزارة من اجــازات االســـتــيــراد

وسنراقب السوق). 

ووحــــدات فـــرع ام قـــصـــر تـــفـــريغ
وشـــحن احلـــنـــطـــة االســـتـــرالـــيــة
الــواردة عـبــر الــبـاخــرة كــروسـون
ومـن خالل شــــاحـــنــــات اســــطـــول
وزارة الـــــتـــــجـــــارة واالســـــاطـــــيل
ـكـلــغـة بـنـقل احلـنـطـة الـسـانـدة  ا

االسترالية حملافظات البالد".
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واضـاف أن "مالكاتـنا الـعامـلة في
فـروع الــديــوانـيــة وبــابل و ديـالى
وســايـلــوات  تـلــعــفـر و خــان بـني
سـعــد و خـان ضــاري و الـرصــافـة
واصــلـت اســتــقــبــال الــشــاحــنــات
احملــمــلــة بــاحلــنـطــة االســتــرالــيـة
سـتوده لـتعـزيز خـزين البالد من ا
احلـنـطــة الـداخـلـة ضــمن مـفـردات

احلصة التموينية".
وتـابع حنـون: "توزعت الـشاحـنات
الواردة بواقع 15 شاحـنة مـحمـلة
بـكــمـيـة  590 طــنـا في الـديــوانـيـة
و13 شـاحنـة محـملـة بكـمية بـلغت

511 طنا من احلنطة في بابل".
وقـال ان (سـايـلـو تـلـعـفـر اسـتـقـبل
ثالث شـاحـنــات ومـحـمـلــة بـكـمـيـة
117 طـنـا وأن صومـعـة خـان بني
سعد اسـتلمت 32 شاحـنة محـملة
بـــكــمـــيــة (1258) طــنـــا  وفــيـــمــا
اســـتـــطـــاعـت مالكـــات صـــومـــعـــة
الــرصــافــة اســتالم (26) شــاحــنــة
مــحــمــلــة بــكــمــيـة 1061 طــنـا من

احلنطة".
ولــــفت  إلى (مــــواصـــلـــة اجلـــهـــد
الهندسي والفني في سـايلو تلعفر
تفريع الشاحنات احململة باحلنطة
االسـتـرالـيـة من الـبـاخـرة ذاتـهـا اذ
 تــفــريغ 117760طن وبــواقع 3
شاحنة و تفـريع كمية اخرى من
الــــبـــــاخــــرة 280320 وبــــواقع 7
: انه ( تـفـريغ 3 شـاحـنـات).وبـ
شـــاحــنـــات مـــحــمـــلــة بـــاحلـــنــطه
االســـتـــرالـــيه مـــحــمـــلـــة بــكـــمـــيــة
117.800 طن في ديــالى).وأوضح
ـــتـــابـــعــة انه  ان (عـــمل جلـــنـــة ا
مــسـتـمـر في اجملـارش االهـلـيـة في
فـرع الديـوانيـة ولـساعـات متـأخرة
من الـلـيل وبـاشـراف مديـر الـرقـابة
الــتـــجـــاريـــة ومــديـــر فـــرع جتــارة
احلـبوب في الـديوانـية وأن جلـنة
تعاقدة مستمرة بزيارة اجملارش ا
مـع فــرع الــديــوانــيـــة لــلــتــأكــد من
تـطـبـيق اصـحـاب اجملـارش لـبـنـود
الـــــعــــقــــد وتــــصــــنــــيـع الــــرز وفق
ـعدة من الـضـوابط والتـعـلـيمـات ا

قبل مقر الشركة).

m∫ عمال التجارة يفرغون مواد السلة الغذائية dH
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كلف بإدارة الوزارة  استعرض (ا
ــنــظـــومــة الــكــهـــربــائــيــة وضع ا
ــطـلــوبـة) وشـدد واالحـتــيـاجـات ا
الكاظـمي على (أهميـة إيالء الطاقة
وتــأمـيــنـهـا لــلـمــواطـنــ األولـويـة
القـصوى وادعـو للـعمل عـلى مدار
عـاجلة أي خلل يطرأ على الساعة 
ـنـظـومـة  وأن تـكـون هـنـاك دوماً ا
حــلـول حـاضــرة ألي أزمـة طـارئـة)
مـجــددا تـأكـيــده (ضـرورة تــشـكـيل
ــعـنــيـة فـريق عــمل من الــوزارات ا
لـتلـبـية كل مـتطـلـبات الـكهـرباء من
الـوقـود واحملـوالت وحـمـايـة أبراج
ــا يــســهم في تــوفــيـر الــطــاقـة و
الــتــيــار الــكــهـربــائـي خالل أشــهـر
ــقـبــلـة والــتـخــفـيف عن الــصـيف ا
) وطالب الـكاظمي واطـن كاهل ا
بـ (إكــمــال الـتــنــســيق مع اجلــانب
اإليـــراني بـــشـــأن تـــوفـــيـــر الـــغــاز
اإليـراني السـتـمرار مـعـدالت تـزويد
ــدة ـــواطــنــ بــالـــطــاقــة خالل ا ا

قبلة).  ا
إجــتـمــاعـاً كــمـا تــرأس الــكـاظــمي 
أمــــنــــيـــا لــــلــــقــــيـــادات األمــــنــــيـــة
والـــعــســكــريــة بــحــضــور وزيــري
الدفاع والـداخلية. وقـال البيان أنه
(جـرى خالل اإلجـتـمـاع الـبـحث في
ســـيــر تـــنــفـــيــذ اخلـــطط األمــنـــيــة
اخلاصـة بشـهر رمضـان  ومتـابعة
الــعـمــلــيـات األمــنــيـة الــتي تالحق

ــنـهــزمـة وتــطـهــيـر فــلـول داعش ا
مـضـافـاتـهـا اضـافـة الى إجـراءات
حـــمــــايــــة أبــــراج نــــقل الــــطــــاقـــة
الـــكــهـــربــائـــيــة وتـــركــيـــز اجلــهــد
اإلسـتـخـباري وحـصـيلـة نـتـائجه)
وأشــاد الـكــاظــمي (بــأداء الــقـوات
وتـــنـــامي قـــدراتـــهـــا ـــســـلـــحـــة  ا
التنـفيذيـة وتسارع مـؤشرات بناء
الــقـدرات األمــنــيـة والــعــسـكــريـة)
داعيا الى (اعتمـاد اجراءات تعزيز
الـقـدرات واإلمـكـانـات الـعـسـكـريـة
ـعـسـكـرات الـنـمـوذجـية وتـهـيـئـة ا
دن واسـتكـمال جتـهيـزها خـارج ا
بــاإلضــافــة الى مــواكــبــة الــتــطـور
الـــــتـــــكـــــنـــــولــــوجـي في اجلـــــانب
شاركات في التسـليحي وتعـزيز ا
ــعــارض الــدولـيــة والــنــشــاطـات ا
ـيــة في هــذا الـشــأن) وتـابع الـعــا
الـبـيـان ان (االجـتـماع شـهـد جـمـلة
مقررات تـهدف الى تعزيـز مستوى
أداء القواعد اجلويـة وتأهيلها من
ـصـاف الـنــواحي كـافـة لــتـكــون 
افــضل الـقـواعــد اجلـويـة جلـيـوش
الـعــالم وتــأهـيل مــخـازن األعــتـدة
ــســتـــخــدمــة حــالـــيــاً واإلرتــقــاء ا
واصفاتها حسب احلاجة إليها
فــــضـالً عن تــــكــــثـــيـف اإلجـــراءات
ـعـززة لـبـاقي الصـنـوف الـسـاندة ا
واألســـاســـيــة لـــرفع األداء األمـــني

والعسكري). 

ـرسلة من ـساعـدات  االنسانـية ا با
قـبـل الـوقف الــســني و تــوزيـعــهـا
بــإشـرافــنـا وبــالـتــنــسـيق مع قــيـادة

شرطة ديالى) .
واكــــدت الــــدايــــني  ان (كــــوادرهــــا
ــيـــدانــيـــة مــســـتــمـــرة دون تــوقف ا
سـاعـدات االنـسانـيـة على بـتـوزيع ا
الـعـوائل الـنـازحــة مـنـذ الـيـوم االول

بارك). من شهر رمضان ا
وفي سـيـاق مـتـصل اكـدت الـدايني 
انـه ( وخـالل االســـــــبـــــــوع االول من
ـبـارك  شـمـول ما شـهـر رمـضـان ا
يــقــارب 3000 عــائــلـــة نــازحــة  الى
ـــســـاعـــدات قـــضـــاء بـــعـــقــــوبـــة بـــا
االنـسـانــيـة  فـيـمــا تـضـمـنت سالت

غذائية وصحية ومنزلية ) . 
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يـة الثانية انـشق أحد كبار مسـاعدي هتلر وطلب حق في أثـناء احلرب العا
الـلجـوء إلى مـعـسكـر أعـدائه (بـريـطانـيـا) فـرحب به ترحـيـبـاً كبـيـراً وأنـزلوه
مـنزالً عـظيـماً في أفـخم الـقصـور وقد أظـهرت وسـائل اإلعالم ذلك التـرحيب
!!وفي ــنــشــقـ ــكن من ا ال لــغــرض إغــراء أكـثــر عــدد  والـســكن أمــام ا
اإلسـبوع األول من إستقباله طلبت منه اخملابـرات البريطانية حتديد أهداف
: أنا ـانـيا لـغرض قـصفـها وتـدمـيرهـا فرفض ذلك قـائالً حـيويـة مهـمة في أ
ـانـيـا فــتم إعـدامه مـبــتـسـمـاً قـائالً: أنـفـصـلت عن هــتـلـر نـعم ولــيس عن أ
لألوطـان حرمـة ال يبـيـعهـا إلَّا األنـذال.وها.. الـيـوم نسـتذكـر بكل آسف وألم
يـوم إحـتالل الـعـراق الـعـظـيم بـلـداً وشـعـبـاً من قـبل أقـذر الـسـياسـات الـتي
عـرفتها اإلنـسانيـة على مدى التـاريخ وهي (أمريكـا اللعيـنة) وذيولـها اخلونة
مـن أبـنـاء جــلـدتـنــا وأصـدقـائـنــا وأشـقـائــنـا الـذين جــاؤا عـلى ظــهـر دبـابـات
ـسمومة وحقدهم الـدف ألجل قتل أكبر عدد االحـتالل شارع سيوفهم ا
ـكن من أبنـاء الـشعب الـعراقي وتـدمـير كل الـبنى الـتـحتـية والـفـوقيـة التي
بـناها الـعراقـيون بـتعبـهم وعرق جـبيـنهم ألجل إرضاء حـقد أسـيادهم لـعنهم
ـيزات الـله!!وجـوه كاحلـة مـسـودة ال نـستـطـيع حـتى مـقـارنتـهـا مع أبـسط 
حـيـوان في هـذا الـكون ألنـهم بـعـيـدون جـداً جـداً عن كل مـعـاني اإلنـسـانـية
ــارسـون طــقـوس طــغـيــانـهـم وعـنــجـيــتـهم والــبـشــريـة احلــقــة ومـا يــزالـون 
ودكـتـاتـوريـاتـهم الـبـغـيـضـة وسـطـوتـهـم الـسـخـيـفـة عـلى رقـاب أبـنـاء الـشـعب
!!اآلن أكـثـر من خـمـسـة أشـهــر انـقـضت من إعالن نـتـائج ـسـكــ الـعـراقي ا
مـهزلة ما تسمى باإلنتخابات ولم تشكل حتى اآلن أية حكومة.. رغم أن هذه
العملية كلفت ميزانية العراق مالي الدوالرات في شراء أحدث األجهزة من
ـهم األمن ـهم الـشـعب ولـيس ا أجل سـرعـة إعالن نـتـائج الـفـائـزين.. لـيس ا

ـهم مـا يأكل الـشـعب أو يـشـرب وليس واآلمـان ولـيس ا
هم ما ـهم كيف ما آل عـليه مصـير التـعليم ولـيس ا ا
هم .. ولـكن ا ـتـهالك مـسـتقـبالً سـيكـون عـليه الـبـلد ا
ـة ومضـمونـة ودائـمة ألجـل مواصـلة كـراسيـهم سـا
ــال اإلســتــحــواذ عــلى ســرقــة أكــبــر كــمــيــات من ا
الــسـحت.. لــعــنـهـم الـله جــمــيـعــاً ومن واآلهم.. دون

إستثناء.

-1-
ـواضـعــات االنـسـانـيـة ت لــلـقـيم وا يـنـسـلخ بــعض الـسـلـطــويـ من كل مـا 
واالجـتماعية واألخالقيـة من صلة  ويغدو مجرد وعـاءٍ منتفخ مع وجه صفيق

غاب عنه ماؤه ..!!
-2-

ــتــوكل) وأكـبــر األمــثــلــة عــلى ذلك (ابـن الــزيــات) األديب الــذي اســتـوزره (ا
الـعبـاسي فطـغى واخـترع تـنوراً من حـديد تـدخل مـسامـيره الى أجـساد من

يُلقيهم للعقاب فيه ..!!
ونسي أنَّ نهايته قد تكون بهذا التنور ..

ولقد كانت كذلك .
-3-

وجاء في التاريخ :
ان رجالً قال للزيات :

" إني أتوسلُ اليك باجلوار  
وأسألك العطفَ والرقة "

فما كان من ( الزيات ) الوزير االّ ان رَدَّ عليه قائالً :
(أما اجلوار فَنَسَب ب احلِيطان 

وأما العطف والرقة فهما للنساء والصبيان)
وهذا اجلواب ليس االّ من باب الهذيان الناشئ من غرور السلطة .

جـاءت الـوصــيـة بـاجلــار الى احلَـدّ الــذي ثـارت الـظــنـون ان اجلـار قــد يـكـون
يراث حالُه حال أهل الدار ..!! شريكاً في ا

ـعطـى الديـني فـكـيف يـصح الـقـول أنَّ اجلـوار نَـسَب بـ احلـيـطـان مع هـذا ا
الثابت ?

انه رَدٌّ على الرسول (ص) 
والرد على الرسول هو محض اخلروج من ربقة الدين .

قال تعالى :
{ ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا } 

احلشر / 7
وأما الرحمة 

هداة  فالرسول (ص) هو الرحمة ا
قال تعالى :

 ( (وما أرسلناك اال رحمةً للعا
االنبياء /107

وقال عنه :
(فبما رحمةٍ من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب ال نفضوا من حولك)

آل عمران / 159
فكيف تكون الرحمة من صفة النساء والصبيان فقط ?

قولة العظيمة : وكيف اختفت ا
" ارحم مَنْ في االرض يرحمك مَنْ في السماء " ?

-4-
ـلك حـسـاً انـسـانـيـاً عـالـيـاً واذا كـان االديب الـزيّـات الـذي يـفـتـرض فـيه انه 
ـلك حساً انسانيا ن ال  يـنقلب على عقبـيه بسبب منصبه الـسلطوي فكيف 

وال أدبا رفيعا ?
انها كارثة محزنة ..

-5-
ا طَأطَـأَ ابن ادم رأسه الفقر وَصَـدَقَ احلديثُ الشريف حـيث يقول لـوال ثالثة 

رض  وا
وت " وا

ولكـنها اّن بـذور التـفرعن والطـغيـان موجـودة عندنـا 
نـاصب السلطـوية وهي التي تزيح كـامنة مسـتترة وا
عـنهـا الـستـار وتُـبـرز حقـيـقة أصـحـابهـا الـذين يرون

ناصب أكبر منهم  ..!!  ا
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سـؤول وقـد يتـغـير االنـسان ان صـار غنـيا.لـدينـا جتارب نـاصب ا تـفسـد ا
كـثيرة مررنا بهاوكنا نتعجب دائمـا من ان فالنا تغير ح استلم منصبا فلم
يـعد كـالـسابق.وقـد يـتـغيـر الـشخص ان صـار ثـريـا فيـقـول اقرب الـنـاس اليه

افسده الغنى وتكبر.
كن ان يـنقـلب االنسـان من حال الى هـذا االمر يـحدث لـكنـنا ال نـفهم كـيف 
ـعـنى ان االنـسـان يـتـاثـر حـال اخـر بـهـذه الـسـرعـة.الـقـضـيـة بـسـيـطـة جـدا.
حـيطـهويـتاثـر ايضـا بانـطبـاعاته الـشخـصيـة التـي يكـونهـا.فالـبدلـة اجلمـيلة
تـلفت انظار الناس الى البسـها.عندها يحس االنـسان بالزهو النه جذب اع
رور الوقت يعتاد االنسان هذا الناسوسمع مديحهم الناقته.هذا امر طبيعيو
ن ال الـسلوك فيصبح شخـصا اخر ينتقد من يـلبس مالبس عادية ويسخر 

يرتدون مالبس انيقة غالية.
يـتعـقـد االمـر اكـثـر بـعد اسـتالم الـشـخص مـنـصـبـا رفيـعـا.واحـيـانـا ال يـكون
نـصب رفيعـا كمسـؤولية شـعبة في دائـرة منسـية فيـراها من يشـغلهـا بانها ا
ارفع وسـام حصل عـلـيه. في هذه احلـالة يـحـدث خراب سـريع جدا في وعي
ـهم.ومع الـوقت تـصـنع ـصـدق بـاهـمـيـته ونـبـاهـته ومـوقـعه ا هـذا الـشـخص ا
االنـطباعات التي يحصل عليها روحه فيتحول الى شخص بليد جدا ويتعامل

مع االخــريـن من مــنـــطق عــال.عـــيــون االخــريـن تــصــنع
أل ـسؤول الفاشل وجتـعله يصدق بانه  انـطباعات ا
ـسؤول مـكانـه ويقـوم بـواجبه دون تـقـصيـر.يـصدق ا
الـفاشل لـغة نـفاق الـعيـون ويزداد تـفاهـة.هل احتدث

عن اشخاص مرضى? 
اقول نعم. احتدث عن مرضى .

l∫ الهالل االحمر يوزع مساعدات ب نازحي بعقوبة “u
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عدل . استنادا الى قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ ا

رقم (٤/٨)م٢ تعـلن جلـنة الـبيع وااليـجـار الثـانـية في مـيسـان عن اجـراء مزايـدة عـلنـية لـبـيع انقـاض الـعقـار ا
بـينة تـفاصيلـها وخالل (٣٠) يوم من الـيوم التالي لـنشر االعالن فـعلى الراغبـ باالشتراك الظلـيمة الشـرقية ا
زايـدة مراجعة قسم امالك احملافظة لالطلع على تفاصيل. مستصحـب معهم التأمينات القانونية البالغة في ا
زايدة ـستـمسـكات الـرسمـية وسـتجـري ا ـقدرة وصل قـبض من قسم حـسابـات احملافـظة مع ا ٢٠ % الـقيـمة ا
زايـدة عطلـة رسمـية فـتكون السـاعة الـعاشرة صـباحـا في مجـلس قضاء الـعمـارة بالـشبانـة واذا صادف يـوم ا
صـاريف االخرى عـلمـا ان مدة ـزايدة اجـور النـشـر وا ـزايدة في الـيوم الـذي يـليه ويـتحـمل من ترسـو عـليه ا ا

االيجار سنة واحدة.
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ن . ع / (عالء حس راضي
زبـالـة) غيـابـيـاً الى مـحـكـمة
قوى االمن الـداخلي الـثالـثة
ـــنــطـــقــة الــثـــالــثــة وفق / ا
ــــــادة (٣٢ اوالً احـــــــكـــــــام ا
ادة (٦٥) وثـانيـاً) وبـداللـة ا
من قانون اصول احملاكمات
اجلــــزائــــيـــــة لــــقــــوى االمن
الـــداخــــلي رقم ١٧ لــــســـنـــة
٢٠٠٨ وجملـــهـــولــــيـــة مـــحل
اقــامــتك اقــتــضى تــبــلـيــغك

بواسطة هذا االعالن.
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فــــقـــــــدت مــــنـى بــــتــــاريخ
هــــــــــــويـــــــــــة   ٢٠٢١/٧/٢٢
االقــامة اجلنسية العامة -
دائــــرة االقـــــامــــة بـــــأســـم
(زكـريا مـصـطفى الـعـبدو)
ســــــوري اجلــــــنــــــســــــيــــــة
والــــتـــــــــي حتـــمـل الـــرقم
(٠٠٢٥٨٣١) ورقــــــــــــــــــــــــــــم

االضبارة (٣٠٦٩).
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ان سـاسـة الـفـسـاد والـفـشل الـذين عـرفـهم الـشـعب جـيـدا وعـرف فـسادهـم وإفسـادهم
سـتمـر لثـروات الوطن وكـذبهم وسـرقاتـهم  الـكبـرى  ألموال  الـدولة والـشعب ونـهبـهم ا
وخـداعهـم وخيـانـتـهم لـلـشعـب والوطن  ومـع كل هذه األفـعـال واجلـرائم فـهم يـصـومون
رمضان في محاولـة للتغطية على جرائمهم بحق الشعب والوطن ال صيام عبادة وتقرب
الى الـله تعـالى ألنـهم بـعـيـدين عن رحـمة الـله ورضـاه وصـيـامهم  ال يـغـيـر من وضـعهم
شـيــئـاً ولـيس لـهم من صـيــامـهم إال اجلـوع والـعـطش ,واحلـقـيـقــيـة هم ال يـصـومـون هم
ناسبات الدينية خصوصاً  في شهر في محرم حيث يراءون مثل ما يفـعلون في باقي ا
ـشـون مـئـات األمـتـار على ـواكب ويـوزعـون الـطعـام و يـلـبـسـون السـواد ويـحـضـرون ا
تـديـنـون قلـبـاً وقـالبـاً والـناس ـذهب وا األقدام إليـهـام  السـذج من الـنـاس إنهـم حمـاة ا
بـاتت تـعـرف ان ذلك كلـه كذب وخـداع وريـاء وهم أيـضاً يـعـرفون ان مـا يـقـومون به في
نـاسـبات الـديـنيـة هو ريـاء لـيس إال وما عـاد يـنطـلي عـلى الشـعب الذي هـذه األشهـر وا
خـبرهم جـيـداً فلـماذا  يـصـوم هؤالء الـساسـة شـهر رمـضان الـكـر ? وهم يعـرفون ان
صيـامهم باطـل مثل صالتهم وبـاقي التـكالـيف الشرعـية األخـرى التي يقـومون بـها هذا
إذا صاموا ولم يفطـروا بأعذار وأكاذيب وحيل (روزخونية) يعتبرونها شرعية يتحايلون
ـشـكلـة ان اغـلب السـيـاسيـ الـذين يعـرفـون ان صيـامـهم رياء بهـا حـتى علـى الله ? وا
وغير مقبـول فإنهم ال يلتزمون بالصوم  كـذلك في رمضان وكما هو معروف ان الصوم
معـنـاه في الـلـغـة عدم الـكالم أو االمـتـنـاع عن الـكالم الـغيـر صـحـيح والـكـذب واخلداع
كن اإليـفاء بـها وغـير ذلك من األمـور التي يشـملـها  مـصطلح وإعطـاء الوعـود التي ال 
الصوم وهكذا فـان أغلب السياسيـون (يخادعون الله وهو خـادعهم)  ويخادعون الناس
في الـصــيـام وفي الــصـوم أيـضــاً والـدلــيل إنـنــا  نـسـمـع من الـســيـاسـيــ كل يـوم في
مـؤتـمـراتـهم واجـتـمـاعـاتـهم ومـقـابالتـهم  في وسـائل اإلعـالم أكاذيـب ووعـود ال تتـحـقق
ـكون وهم واستـهجـان واستـخفاف بـالشـعب مثـل  إصالح ..  تغـييـر.. ضمـان حقوق ا
ــكــون .. تــقــد اخلــدمــات لـلــشــعب وهـم من حــرمـوا الــشــعب من أبــشط مـن دمـروا ا
اخلدمات.. محاربـة الفساد ومحاسبة الفـاسدين والسراق وهم حيتان الفساد ورؤوسه
الكبيرة .. الـقضاء على الـبطالة واجلوع والـفقر وهم من تسبب بـها.. حتس األوضاع
ـعيشيـة للمواطـن وهم من نكـدوا عيشهم..حتـقيق األمن واألمان وحصـر السالح بيد ا
يلـيشـيات التي تـقتل وتـسرق وتتـجاوز عـلى القانـون والنـظام كل يوم الدولة ومـحاربـة ا
وهي ميليشـيات أحزابهم..  واحلد من النزاعات العشـائرية وسطوة العشائر وجتاوزها
ـواطن والدولة  وما الى ذلك من وعـود لم تنفذ ولم ير منـها الشعب غير على  حقوق ا

التسويف والتضليل واخلداع .
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و في أيام الشهر الـكر هذه يترقب أبنـاء شعبنا  انتـهاء األزمة التي يسمـيها الساسة
االنـسداد الـسيـاسي والتـوصل حلل يؤدي  الى تـشكـيل حكـومة أغـلبـية وطـنيـة حقـيقـية
تــعـيــد لـلــوطن هــيـبــته وسـيــادته  وتــنـقــذ الـشــعب  من الـظــلم والــفـقــر واجلـوع والــقـتل
ـيليـشيات ومن التـهجيـر والتغيـيب القسري ومن واالغـتياالت وسوء اخلـدمات وسطوة ا
واطـن و تـقد مصـالح شخـصية مصـادرة احلقـوق واالستـيالء على أمالك الدولـة وا
وحـزبيـة وطائـفيـة ومصـالح دول إقـليـميـة على حـساب مـصالح الـشعب والـوطن من قبل
أحزاب وكـتل مـتنـفذة ومـيلـيـشيـات وقحـة ال تشـكـيل حكـومة تـوافق كـما  يـريدهـا بعض
قادة الكتل واألحـزاب وعلى رأسهم قادة قوى اإلطار الـتنسيقي أي حكـومة محاصصةً
وتـقـاسم لـلـمـنـاصب  لإلبـقـاء عـلى نـفـوذهم وامـتـيـازاتـهم  وإصـرار هـؤالء عـلى حـكـومة
الــتـوافق ألنـهم لـيــسـوا عـلى اسـتـعــداد لـلـتـنـازل عن مــكـاسـبـهم ومـنــاصـبـهم  الـوزاريـة
هم واحلـكومـيـة وغيـرها ألنـهـا سر هـيمـنـتهم عـلى العـمـليـة السـيـاسيـة ومسـتـودع مغـا
شاكل ليس أمام ـالية الكبيرة وبحبوحة فسادهم   ,و أما هـذه األزمات وا وإيراداتهم ا
ؤمن  إال ظلوم في هذا الشهر الفضيل شـهر إجابة  الله تعالى لدعاء ا أبناء شعبـنا ا
الـتـضرع الى الـله تعـالى  ان يـنقـذ العـراق من ظلم وجـور األحـزاب الفـاسدة والـفاشـلة
ـبـتـلى مـن كل فـاسـد وكـاذب وســارق ألمـوال الـشـعب وان يــخـلص بـلـدنــا و شـعـبـنــا  ا
والـوطن ومن كل  خـائن  وعـميل  وقـاتل ومـجرم ومـتـجاوز عـلى الـقانـون والـنظـام وعلى
حريـات اآلخرين وان يـنعم شـعبـنا وبـلـدنا  بـاألمن واألمان واالسـتقـرار وان يخـفف عنه
أزماته وآالمه ومعاناته وماساته وشطف عيشه  بعد ان سرق الفاسدون والفاشلون كل
ـاضية حـتى أوصلـوا العـراق وشعبه أموال العـراق وثرواته طـيلـة التـسعة عـشر عـاما ا

الى الهاوية السحيقة التي يصعب اخلروج منها.
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بغداد

حــيـث اعــتــبــر مــعــارضــاً لــلــتــغــيــيـر
واسـقــاط نـظــام صـدام لـهــذا لم يـكن
لديهم موقف واضح وقوي إال برفض
ــطــالب مــشـــروع االقــالــيم وبـــعض ا
االخــرى الــتي لـم تــتــحــقق ألن اغــلب

مطالبهم لم يؤخذ بها.
أخــــيـــر البــــد من الــــقـــول أن دعـــوات
التـعديل تـكاد تـكون شـبه مسـتحـيلة;
الن اجلـمــعـيـة الــوطـنــيـة في حـيــنـهـا
(2004) صــــوتت عــــلى (139 مـــادة)
لـــــكن تـــــبـــــ فــــــــــيـــــمـــــا بـــــعــــد أن
الــــدســــــــــــتـــور ( 144مـــادة) حــــيث
اخلــــاصـــة ــــادة (142)   اضــــيــــفت ا
بــالــتــعــديـالت الــدســتــوريــة الــتي لم
ـادة يــصـوت عــلــيـهــا والــتي انــهت ا
(126) الـــــتي كـــــانت مـــــخــــصـــــصــــة
لــــتـــعـــــــــــديـل الـــدســـتــــور بـــحـــسب
رقم قرار احملكمـة االحتادية العـليا ا
/54احتـادية/2017 الصـادر في /21
5/2017 الـــــــذي جــــــاء فــــــيـه (جتــــــد
احملــكــــــــــمــة االحتــاديــة الــعــلــيـا أنَّ
ـــادة (126) من تــــطـــبــــيق احــــكـــام ا
الــدســتـــور عــنــد تــقـــــــــد مــقــتــرح
بـــتــــعـــديل مـــادة أو أكــــثـــر من مـــواد
الدستـور ال يكون إال بـعد الــــــبت في
الـتعـديالت الـتي اوصت بـها الـلـجـنة
( نصوص عليها في الفـــــــقرة (اوالً ا
ـــــادة (142) ووفق اإلجـــــراءات من ا

ادة. رسومة بــــــهذه ا ا

مـهـمـة كـتـابـة مـبـاد الـدسـتـور حـيث
نصح اجملموعة الشيـعية من تطلعات
الــكـرد الـعــــــالـيــة في مـرحــلـة كــتـابـة
ـاعـرف في حـيـنـها الـدسـتـور آنـذاك 
بـــقــانـــون (ادارة الـــدولــة الـــعــراقـــيــة
ـــؤقــــتـــة) الــــذي أقـــر لـــلــــمـــرحــــلــــة ا
2004/3/8 وهــو االســاس لــدســتـور
الــعـراق لــســنـة 2005 اال ان قــيـادات
ـــكـــون الـــشـــيـــعـي رفـــضت كل تـــلك ا
الــتـحـذيــرات بـحــجـة الــتـوافــقـات مع
الـقـيـادات الـكـرديـة حـيث كـانت هـنـاك
مــجـمـوعــتـان عــنـد كـتــابـة الــدسـتـور
االولى جلــنـة كــتــابـة الــدســتـور وهي
االهم وتــمــتــلك خــبــراء فـي الــقــانـون
والسياسة أما اجملموعة الثانية فهي
الــقــيــادات الـــســيــاســيــة الــتي كــانت
صـــاحــبــة الـــقــول االخــيـــر حــتى وأن
ــصـلـحـة الـوطـنـيـة تـعـارض ذلك مع ا

كونات.  للعراق وا
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ظلومية (اجملموعة الشيعية حتالف ا
والــكــرديـة) جــعل أعــضــاءه يــفــكـرون
ــــاضي أكـــــثــــر من بــــاســــقــــاطـــــات ا
سـتقـبـليـة لبـناء الـدولة التـرتـيبـات ا
فالدسـتور كتب عـلى عجالـة وبتوقيت
ــكن أن يــكـون مــنــاسـبــاً لــكـتــابـة ال 
الـدســتـور; ألن الـنــظـام الـســيـاسي لم
يـكن مــسـتـقــراً وحـتى الــدولـة لم تـكن
قادرة على فرض هيبتها وقوتها على

من تطلعاتهم في النص الدستوري.
فاوض وما يثير السخرية آنذاك أن ا
الـشيـعي كـانت لـديه طروحـات غـريـبة
وال يـتـرتب عـلـيـهـا أي اثـر مـثالً عـلى
ذلك اصـــرار أحـــدى الـــشـــخـــصـــيـــات

الشـيـعيـة عـلى ذكر الـعـشائـر حيث 
( ـادة (-45ثـانـيـاً ادخـال الـعــشـائـر بـا
واعتبـر امتـيازا للـشيـعة لكن دون أن
يكون لـها أي اثر وحـتى تثبـيت مقام
ــرجــعــيــة الــديـنــيــة لم يــكن لـه أثـرا ا
ـرجـعــيـة الـديـنـيـة كـبـيــرا; ألن مـقـام ا
الرفيع ال يـحتاج أن يـثبت بالـدستور
ــرجــعــيـــة لم يــســتـــطع أي نــظــام فـــا
ــواقف االخـرى ــسـاس بــهــا. ومن ا ا
اخلالف بــــشـــأن اصـــرار اجملـــمـــوعـــة
الـشـيــعـيـة عـلى اضــافـة نص اليـجـوز
سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام
/اوالً إال أن ـــادة ثـــانـــيــاً االسالم في ا
الــرئـيس الــراحل جـالل طـالــبــاني قـد
نسف هذه الفـقرة بإضافـة الفقرة (ب)
ــادة اليــجــوز سـن قــانـون من نــفس ا

قراطية. يتعارض مع مباد الد
-الــتــوافــقـات الــســيــاســيـة أعــلى من

النص الدستوري
الحـــظــات الــتي يــجب أن ومن بــ ا
يــتم ذكـرهــا مــا قـاله رئــيس مــحـكــمـة
أستـئناف الـناصـرية الـقاضي الراحل
ياس خـضـيـر جبـوري الـذي أوكلت له
( مع (25 قاضـياً وقـانونـيا وسـياسـياً

ـا أن غــالـبـيــتـهم مـن االسالمـيـ و
فأن الدكـتور نـد اجلابـري يقول أن
نــظــام واليــة الــفــقــيه هــو الــتــصــور
الوحيد لديهم بشأن نظام احلكم ولم
يــكن لــديـهـم اي شيء اال الــفـعل ورد

الفعل.
أمــا اجملـمــوعــة الـكــرديـة فــقــد كـانت
محترفة; ألنها تعرف ماذا تريد وكان
همـهـا انتـزاع صالحيـات لألقـليم من
واد ـركـزيـة وحتتـمـي  احلـكـومـة ا
دســــتـــوريـــة تـــضـــمـن مـــصـــاحلـــهـــا
ومــصـــالح اقــلـــيــمــهــا حـــيث كــانت
اجملمـوعـة الكـردية تـسـتعـ بخـبراء
في الـــنــظــام الــدســـتــوري والــعــلــوم
الـسـيـاسيـة يـرافـقـونـهـا في جـلـسات
كاتـبة الدسـتور لـهذا اجنـزوا الكـثير

نـتـقـدة للـدسـتور تـستـمـر احلـمالت ا
الـعراقي احلـالي مـنـذ سـنوات لـكـنـها
تصـاعدت كـثيـرا هذه االيام مـع تفاقم
األزمة السـياسيـة; فقبل أيـام شاهدت
بـرنـامجـاً تـلـفـزيونـيـاً اسـتـضـيف فيه
اثــنــان مـن جلــنــة كــتــابــة الــدســتــور
العراقي همـا الدكتـور ند اجلابري
والـقــاضي وائل عـبــد الـلـطــيف حـيث
ــــرارة عـن أيــــام كــــتــــابـــة حتــــدثــــا 
الـدســتـور وأشـارا إلى إن الــدسـتـور
كـتب من قـبل اجملـمـوعـتـ الـشـيـعـية
والكردستانية وأوضحا أن اجملموعة
الشيـعية لم يـكن لديهـا أي تصور عن
الدسـتور وال عـمـاذا يريـدون وجاءوا
بــشـــكل عــفــوي لــلـــغــايــة وبال خــطــة
مـدروسـة والى اي مـشـروع سـيـاسي;

شعبـها فـضال عن اشكالـيات تـتعلق
ـواطنـة وطبـقة سـياسـية ال تمـتلك با
شرعـيـة; ألنهـا جـاءت بقـائمـة مـغلـقة
وكـان هـمـهـا جتــنب عـودة الـظـلم من
ـركزيـة لـهذا كـان هـناك احلكـومـات ا
مـــقـــتــرح ان يـــكـــون دســـتــور 2005
دســتـــوراً مــؤقـــتــاً بــســـبب أن أغــلب
أعضـاء الطبـقة الـسيـاسية الـشيـعية
ـتــلـكـون خـبـرة ــرحـلـة ال  في تـلك ا
كون بإدارة الدولة فضالً عن غياب ا
ــعــارضــة ــني  لــكن يــبــدو أن ا الــسُ
الـعـراقـيـة كـان لـديـهـا اتفـاق عـلى أن
ــــقـــراطـــيــــة لـــلـــعـــراق تـــكـــون الـــد
والــفــيــدرالـيــة لـالقـلــيم لــذلك كــانت
الــزعــامـات الــســيــاسـيــة الــشـيــعــيـة
الكبـيرة  ترفض مـعارضة اجملـموعة
الكـرديـة الـتي استـغـلت هـذه النـقـطة
برفع سـقف مطـالـبهـا لدرجـة  عالـية
جـــدا لــذا اســـتـــثــمـــرت اجملــمـــوعــة
الــكــرديــة هــذا الــتــســاهل الــشــيــعي
فادخلت الـنصوص الـتي تضمن حق
االقليم والكـرد على حسـاب احلكومة
ـكــون الـسـني االحتـاديــة وبـغـيــاب ا
الــذي ادخـل الحــقــا ب (16 عــضــوا)
لـكن كـانـوا بال حـول وال قـوة كـونـهم
غير مـنتخـب في اجلمـعية الـوطنية
وال بــلـجــنـة كــتـابــة الـدســتـور آنـذاك
ــــوقف الـــســــيـــاسي فــــضال عن أن ا
رحلة السلبي جتـاه السُنة في تـلك ا

ـسـتـويات الـقـيـاسـية مـسـاهـمـتهـا في ا
لـلنشاط االقـتصادي والنمـو و الرفاهية
ــســتــويـات مــا تــزال اقل بــكــثــيــر من ا
ـا حتقق. من تـقدم ـمـكن على الـرغم  ا
ـاضية  مـلمـوس في العقـود القـليلـية ا
مـا تزال مشاركة االناث في سوق العمل
أدنى مـن مشاركـة الذكـور كمـا ان معظم
االعـمـال غـيـر مـدفوعـة األجـر تـقـوم بـها
الحـظ ان تـــمــــثــــيل ــــرأة اذ انـه من ا ا
ـرأة في الـقطـاع غيـر الرسـمي وشراع ا
الـسـكان الـفـقيـر يـتجـاوز تمـثـيل الرجل
بكثير  كذلك تواجه النساء فروقات في
االجـور بينـهن وب الذكـور  وفي كثير
من الـبـلدان تـؤدي التـشـوهات والـتمـيز
فـي سوق الـعـمل الى احلـد من خـيارات
ــرأة ومـا الــعــمل مــدفــوع االجـر امــام ا
يـــزال تــمـــثـــيل األنــاث مـــتـــحــفـــظــا في
ــنــاصب الـعــلــيـا  وفـي مـجــال زيـادة ا
األعـمـال حـسب منـظـمـة العـمل الـدولـية

في عام (2015) م .
وقـــد زالت مــشــاركــة الـــنــســاء في قــوة
الــــعــــمل في الــــدول الــــعــــربـــيــــة خالل

تـحدة  ألنه ـشـاريع التـابعـة لأل ا ا
حــسب الـتــعـريف الــذي وضـعه الــبـنك
ـرأة يـشـكل احد الـدولي امـان تـمـك ا
الـعنـاصر االساسـية لـلتقـليل من الـفقر
اضـافـة الى كونه عـنصـراً اساسـياً في
الـتنمية  وبـالتالي فإن زيادة تـمكينها
اقـتـصـاديـاً يـؤدي لـيس فـقط لـتـحـس
ــا يــؤدي الـى حتــســ حـــالــهـــا  وا
ـرأة مـا يـزيد اجملـتـمع كـلـه  وتـشكـل ا
بــقـلــيل عن نــصف سـكــان الـعــالم لـكن

تشير النظرية االقتصادية الى ان هناك
رأة عالقـة سبـبية تـبادليـة ب تمـك ا
رأة والـتنميـة  اذ ترتبط فكـرة تمك ا
ــــال ــــفــــهــــوم رأس ا ــــا يــــســـــمى 
ــدفـــوعــة االجـــتــمـــاعي والـــتـــنــمـــيـــة ا
بــأعــتــبـارات جملــتــمــعـات احملــلــيـة  و
فـاهـيم معـاً في اجلـهود تـسـاهم هـذه ا
ـبذولة لتقلـيل الفقر  ومن هنا اصبح ا
رأة هـدفـاً اسـاسـياً لـكـثـير من تـمـكـ ا
ـشاريع الـتنـموية احلـكومـية  او تلك ا

والــضـمــان االجـتــمــاعي مـتــعـدم او في
احلـد االدنى . امـا بـالـنسـبـة الى الـعمل
ــراة قــد تــواجه مـــدفــوع الــثــمن فـــان ا
احلـرمات والتميز عنـد اشتغاله بالعمل
ـنــاصب الـعــلـيـا في ــراة في ا فــرصـة ا
ي اداره االعــمـال عــلى الــصـعــيـد الــعـا
ـنـاصب ـئـة مـن ا تــقـتـصـر عـلى 22 بـا
ـئة  من الـقـياديـة العـلـيا وهـناك 32 با
ـراة مـنهن اي الـشـركات ال يـسـتلم من ا
مــنـصب االدارة الـعــلـيـا ويـغــلب الـعـمل
الرجال في االعمال احلرفية و التجارية
ــصــانع والــوظـائف تــشــغــيل االالت وا
االداريــة والـتـشـريـعــيـة بـيـنــمـا يـنـتـجه
ــهــارات الـــنــســـاء الــعــمـل في فــئـــات ا
ـــتـــوســـطـــة ووظـــائف الـــدعم االداري ا

تاجر . واخلدمات والبيع في ا
ـاثـلة ـراة بـاعمـال  وحـتى اذا قـامت ا
لـالعمال الرجل فهـي تتقاضى اجرا اقل
ويـزداد الفـرق ب االجـور في الوظائف
االعـلى اجرا وتـخصـيصا فـعل الصـعيد
ــراة اجـرا اقل من ي تـتــقــاضى ا الــعــا

ئة . اجر الرجل بنسبة 24 با

وتـسود الـفوارق ب كال اجلـنس في
مـجال الـعمل سـواء كان الـعمـل مدفوع
االجـر . ام غيـر مدفـوع االجر بـالنـسبة
الى الـعـمل الـغـير مـدفـوع الـثـمن  فان
الــفـوارق تــسـود فــيه بـســبب اخـتالف
الـقـيم احملـلـية والـتـقـالـيد االجـتـمـاعيه
ــراة واالدوار الـــتــاريــخـــيــة لـــكل من ا
والــرجل وتـضـمن الـعــمل غـيـر مـدفـوع

االجر.
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ـنزل ـنـزلـيـة مـثل تـنـظـيـف ا االعـمـال ا
ــرضى مـن افـراد ورعــايــة االطــفــال وا
االســـرة وغــيــره تـــتــولى الـــنــســاء في
مــخـتـلف انـحـاء الـعــالم مـعـظم اعـمـال
ـا يضيق امـامهن اخليارات الـرعاية 
والـفرص للقيام بانـشطة اخرى مجزية
لــهـن في الــعــمل مــدفــوع االجــر  ومن
جـهـة اخـرى تتـعـرض الـنسـاء لـظروف
ستـقر اكـثر بكـثير من الـتشـغيل غيـر ا
الـــرجــال يـــعــمل لـــنــا بـــحــســـابــهم او
حلـــســاب  اخـــرين في الـــقــطـــاع غــيــر
الــــنـــظــــام حـــيـث االجـــر غــــيــــر ثـــابت

عدالت اضية.  الـسنوات الثالثينـية ا
ــئـة ـئـة (1 بـا ال تــتـجـاوز واحــداً في ا
واالســوأ من ذلك أنه عـلى الـرغم من أن
الـفجوة ب النساء والرجال في الكثير
من الـدول الـنامـيـة تضـيف بـأطراد  اال
انــهــا عــلـى الــعــكس من ذلك في الــدول
الــعـربـيـة تــزداد أتـسـاعــاً مع اسـتـمـرار
ارتـفاع معدالت البطالة بوجه عام  فقد
ـشاركـة في الـقوى الـعامـلة بـلغ مـعدل ا
حـسب تقريـر التنمـية البشـرية الصادر
ـــتـــحـــدة لـــعـــام (2015م)  مـن اال ا
حــيث ان نــسـبــة الـنــسـاء كــانت بـواقع
ـئة) ونـصيـب الرجـال  بنـسبة (50 با
ـــئــة) وبـــلــغت نـــســبــة األجــر (77 بـــا
ـئة) تـتـوزع ب ـدفـوع االجر (59 بـا ا
ئة) لـلنساء ( (%38لـلرجال و (21 با
أي ان الـعـمل غيـر مـدفوع األجـر والذي
ـئة) هـذه الـنـسـبـة بـلـغ نسـبـته (41 بـا
تــتـــوزع مــا بــ الــنــســاء بــواقع  (31
ئة) أي ئة) والـرجال بواقع (10 با با
ان لـلنساء ثالثة أضعاف حصة الرجال
ائي  ـتحدة اال حـسب برنامج اال ا
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يــأخـذوا الـعـبـر مــنـهـا وكـذلـك مـخـالـفـة
الـــدســـتــور مـــصـــدره الـــدين االسالمي
واداء الــيـمـ بـالـله الـعــلي الـعـظـيم لم
يـغيرا في سلوك االدارة وتوزيع ثروات
الـبالد حيث اصبحوا من اثرى االثرياء
فـي غــدون ســنــ مــعــدودة اصــبــحــوا
اصـحـاب فـيل فـاخـرة وسـيـارات فـارهة
وفـي عــــيش رغــــيــــد هـم واوالدهم ومن
حـولهم  وكل تلك العبر اصبحت سرابا
فـي ســراب الن الــســـــــــواد االعــظم من
ـتـقـاعـدين في وظـفـ وا الـشـعب مـن ا
عـيـشة مـقــــــفـرة ومـواطنـ باحــــــث
عـن قـــــوت يومـــــهم في اماكـن ال يليق
ذكــــرهـــا فـي ارض الـــنــــعـــــــم وانـــاس
يــتـركـونــهـا بـحــثـا عن الـوطــــــن الن ال
يــجـد فــيه احلــيـاة الــتي خــلق الجـلــهـا
واصــبــحت الــيــوم االرض الــتي تــؤمن
الــعـيش والـكـرامـة هي الــوطن تـعـريـفـا
واســنــد الـكالم بــقـول الــشــاعـر احــمـد

شوقي :-
ـا اال  اخالق  ما  بـقيت   فان هم إ

ذهبت  اخالقهم  ذهبوا 
والـــصـــدق ارفع مـــا اهـــتـــزالـــرجـــال له

وخيرما عود ابنا في احلياة اب 

ــســؤل في الــدولــة  بـتــفس الــســائل وا
احلـقـوق والواجـبات ومـسـتوى احلـياة
ـواطـن في صـفوف ـسـؤل يـقف مع ا وا
ــوالت واخملـازن مــواقـف الــبــاصــات وا
واخملـــابــــز ان وجـــدت  هـــكـــذا بـــنـــيت
الـعدالة في احلـكم وعندمـا ينتـهي مهام
عـمله يعود الى سابق عيشه بعزة نفس
دون خـوف او إستنكاف  وليس بالقتل
واالنـتـقـام وطـوابـيـر سـيـارات احلـراس
ظـلـومـ وطـالبي وال مـنـفـذ له لـرؤيـة ا
احلـــقـــوق إال مــاشـــاء الــقـــدر  وكل من
السلف واخللف في السلطة يتهم االخر
بـــاالســــاءة الى الـــســـلـــطــــة ان لم تـــكن

بالعمالة واخليانة .
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ان االكــثــريــة ان لم يــكن جــمــيـعــهم في
ادارة الـدولة قد عاصروا بطش االنظمة
الـــســابـــقــة والــتـــجــؤا الى تـــلك الــدول
الـغربـية كالجـئ سـياسـي وانـتعـموا
سـاوات والـعـدالة كـمـا يـتـمتع فـيـهـا بـا
بـها مسؤليـها ومواطنيـها ويعلمون كل
الـــــعــــلم اســـــاســــيـــــات مــــكـــــامن االمن
واالســتـقــرار وسـبل الــعـيش وســيـاسـة
احلـكم في تلك الدول وعادوا الى البالد

ـلـبـس وهـكذا عـلـيه الـتـغـيـر يـومـا في ا
مــرت االيـام  فـاسـتـغــربت مـنه ولـكـونه
رجـل مجامل ولدي صداقـة معه  سألته
بـعـد االعـتـذار عن دواع واسـباب ذالك 
فــأجــابــني بــلـطف وكــرم  كــنــا نــسـكن
مـنـطقـة وال زلـنا فـيـها جـواريـننـا كـانوا
فـقـراء ايام كـنـا اطـفال ونـحن مـتمـكـن
وابــونـا كـان يـشـتـري لــكل مـنـا اكـثـرمن
مــلـبس في آن واحـد من نـفس الـقـمـاش
ـا الكثـر من موسم  لـونـا وتفـصاال لـر
وعـنــدمـا سـالـنـاه عن الـسـبب  اجـابـنـا
بـأن جـواريـنـنـا فـقـراء فـيـجب ان يـكـون
حـالكم كمـا هم لكي ال يشعـروا بأشجان
البس خالفـا الــفـقــر بـانــكم تــبـدلــون ا
البس لــنــكــون عــنـــهم وهم في نــفـس ا
مــتــســاوين مــعــهم في احلــيــاة  هــكـذا
تــعــلــمــنــا اخلـلـق واصـبــحت جــزءا من
كـيـانـنا وال نـريـد تغـيـيـرها وان تـغـيرت
احــــوال الــــنــــاس بـــــفــــضل الــــعــــدالــــة

ساوات في توزيع ثروات البالد . وا
ان هــــذه الــــعـــقــــول هي الــــتي غــــيـــرت
سـيـاسـات انظـمـة احلـكم في تـلك الدول
بــان يـأوي الــيـهـا كل مــكـبــوت يـريـد ان
ـــة و يــكــون يـــعــيش حـــيــاة حـــرة كــر

ـسـؤل احلـال من بـطش االنظـمة وا
السابقة وعاشوا فيها وعوملوا بنفس
مـستوى مواطنوا ومسؤلوا تلك الدول
ـة بل فـاعـلـوها  والـقـصـة لـيـست قـد
ـا ال زالـوا في احلـيـاة وفـيـمـا يـلي لـر

نصها :-
حـــــيـث قــــال كـــــنـت اعـــــمل فـي دائــــرة
حـكـومـيـة مـا في تـلك الـدولـة والحـظت
بـــان مــوظــفــا مـــعــنــا فـي الــدائــرة من
ـلــبس  مــواطــنــيــهــا يــداوم بـنــفـس ا
قـمـاشا وتـفـصاال ولـونـا دون ان يظـهر

ضــربـت الــقــصص في الــقــران الــكــر
لـلـبـشريـة ومـنـها خـاصـة لـلحـكـام الخذ
ساوات الـعبر منها لتـحقيق العدالة وا
واصـالح الـنـفـوس والــقـلـوب واالخالق
واالعـمال وادارة احلـكم بان اليـظلم فيه
احــد وكـذلك ضـربت وتــضـرب  االمـثـال
والـــــقــــصـص في اجملـــــالس ومـن قــــبل
اشخاص لنفس الغرض الى يومنا هذا
 لذلك اسرد لكم قصة سمعتها مباشرة
من مــســتــغــرب في دولــة غــربــيــة كــمـا
الـتـجـؤا الى تـلـك الدول مـعـظـم احلـكام

بـعد سقـوط النظام واسـتلموا الـسلطة
وسـنـوا دسـتـورا دائمـيـا الدارة الـدولة
ـادة الثـانـيـة مـنه  ـوجـبه ونـصـت ا
االسـالم دين الـــدولـــة الـــرســـمي وهـــو
مـصـدر اسـاس لـلـتـشـريع واوجب اداء
الــيــمـ عــلى الـرئــاســات الـثالث وفق
هام واد  50 و 71 و 79 ان يـؤدوا ا ا
سؤليات القانونية بتفان واخالص وا
  وفـي عــصــرهـم ادرت ثــروات الــبالد
عــلـيــهم عـمالت صــعـبــة  لم تـشــهـدهـا
الــبالد ســابـقــا  والـبــنـيــة االسـاســيـة
لــتــطــويــر الـدولــة واالرتــقــاء بــهـا الى
ـتقدمـة تعمـتد  بدرجة مـصاف الدول ا
االسـاس عـلى التـعلـيم والصـحة وهـما
الــيــوم في اتــعس حـالــة من الــتــخـلف
واالهـــمـــال لم تـــشـــهــداهـــا في تـــاريخ
ـسـؤلـون في الـدولـة سـابـقـا .اذا كـان ا
ادارة الــدولــة هـم عــاصــروا سـؤ ادارة
الـسلـطة والـظلم والـبطش من االنـظمة
الـــســـابـــقــــة  وتـــمـــتـــعـــوا بـــاحلـــريـــة
قـراطيـة في الدول الـتي الـتجؤا والـد
الــيـهـا وتــعـرفـوا عــلى نـظم وســيـاسـة
ــسـؤل االدارة ومــســاوات الــســائـل وا
فــيـهـا في احلـيــاة وامـام الـقـانـون  لم
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من مخـلوقات بـاي هيئـة خلـقت أنها
خـلـيـقـة ذات منـظـومـة عـقـلـيـة خـاصة
مــبـدعـة قــادرة عـلى جتــاوز حـجــمـهـا
بكثير فيما تـبتكر من وسائل فمعظم
مـا صـنـعه اإلنـسـان أكـبر مـن حجـمه
صنع ما يـطير ويـبحر ويـسير وبنى
السدود والعمران العمالق وناطحات
الـسحـاب بل تـفـ في صـنع اجلـديد
نظومـة عندما تعالج واإلبداع هذه ا
علومـاتية تنـتج اجلديد وال تدورها ا
كانطبـاعات الن تدويرها كـانطباعات
لن يــجـعـلـهــا تـعـيش بـغــيـر الـكـهـوف
وحـيــاة من غـيــر تـخــطـيط أو أهـداف

وغايات.
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عــنـدمــا اجته اإلنـســان إلى الـتــقـنــيـة
ـطا وأبـدع فيـهـا وتـوالـدت لتـكـوين 
لــلـحــيـاة اضــحى غــالـبــا الـيــوم عـلى
تفـاصـيل حيـاتنـا ووجـودنا لم يـأخذ
إال جــانــبـــا واحــدا من اآلدمــيــة وهي
قـــدرتـــهـــا عــــلى اســـتـــيـالد الـــفـــكـــرة
والــتـــطــويـــر لــكن لـم يــأخـــذ حلــظــة
التوقف عـندما تفـعلت الغـريزة واقعا
ولـيس في األمـنـيـات فـإبلـيس أعـطى
أمنـيات اسـتسـاغهـا آدم خلـود وملك
ال يـــبــلـى (قــال يـــا آدم هل أدلـك عــلى
شجـرة اخللد ومـلك ال يبـلى) في تلك
الـلـحظـة نـسي خـالـقه ومـا عـلمـه لكن
غـرائـزه هـيـمـنت عـلـيه هـنـا في عـالم
ـلك احلـداثــة اإلنـسـان اتـخــذ طـريق ا
الذي ال يـبلى ونـسي الـقيم األخالقـية
واجته إلى مـا تـقــتـضي الـنـفـعـيـة من
ســلــوك حــسن عــنـدمــا يــفــيـد مــنــهـا
وسـيء عــنـــدمــا يـــكـــون الــســـوء فــيه
مـصلـحـته الظـاهـرة ونـسي انه ليس

بخالد في احلياة.
رمضان إن اتخذناه من ناحية التدين

ــنـــظــومــة واحلـــاجــات وتـــفــعـــيل ا
الــعـــقـــلـــيــة مـن الــســـمع والـــبـــصــر
وأحاسيس الفؤاد فهو عملية تنقية
وتـصـفـيـة وإعـادة تـنظـيـم وتمـوضع
لــلــمــصــفــوفـة الــبــشــريــة إلى حــالـة
الـصـنع الـسـليم حـقـيـقـة األمـر أنـها
فرصـة لـهـذا اخمللـوق كي يـفعل ذلك
فمنـهم من ينتـبه ويتجـدد ومنهم من

ينسى كما نسي آدم فغوى.
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عـــــلم آدمَ ربُّه كـل مــــا يــــحــــتــــاج من
معـرفة لـكنـها مـعرفـة معـلومـاتية لم
ـمـارسـة وجتـربـة فـأصـبـحت تـأت 
خزينـا لكنهـا لم تعالج في مـنظومته
الــعــقــلــيــة نــسي احملــاذيــر وضــبط
الــذات والــطــاعـة الــواجــبــة خلــالـقه
عندما أثيرت غرائز عنده لم يحكمها
ــنــظــومــة عـقــلــيــة لم تــتـفــاعل مع
ــوضــوعــة فــيــهــا ــعــلــومــاتــيــة ا ا
فتحركت غريـزة حب البقاء واخللود
وحب الــتـمـلك لـم تـنـاقـش فـاجتـهت
لتهـيمن عـلى اإلرادة ليتـجاوزا احلد
فــتــظـهــر غــريـزة أخــرى هي الــنـوع
وهـــنــا تـــوقف اإلغـــواء فــانـــتــبه آدم
وحواء إلى طـلب ستر أنـفسـهما ولم

يتماديا.
األدمـيـة عـلى األرض لـيـست كـسـائـر
ـا سـبقـها اخمللـوقـات وليـس كأي 
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آدم ومن آدم حـواء هـكـذا كان اخلـلق
الــذي تــمـيــز عن اخملــلـوقــات بــأمـور

نعرف منها:
.1مــنــظــومــة عـقــلــيــة حتــفظ وتــفـهم
ـعـرفـة علم وتـعالج وتـسـتـخرج من ا

جديد.
2- أن لــــهــــذا اخملــــلــــوق حــــاجـــات

ومة حياته من مأكل ومشرب. لد
3- أن له غرائـز لكن لم يك الـنوع في
أول خــلـقه مـنــهـا رغم أنـهــا تـكـلــيـفـا
إلدامــة الــساللــة في األرض وهي من
أسبـاب خـلـقه (إني جاعل في األرض

خليفة).
احلاجات والغرائز

ومة بيد احلاجات هي الكفايـة للد
أن الــــغـــرائــــز هي دوافع تــــتـــجـــاوز

الكفاية وحتتاج ضبط.
 إن الــغــرائـز واحلــاجــات تـشــكل مع
بـعـضهـا مـنـظـومـة الـدوافع واحلراك
ــنـتج لإلنــسـان فــلـيس هــنـالك من ا
حـــراك لإلنـــســـان إال بـــدافع مـن ســد
حـــاجــــة أو إشـــبـــاع غـــريـــزة وان لم
ـا تــنــضــبط اجتــهت إلى الــشــطط 

يؤدي إلى أذى للذات أو اجملتمع.
lMB*« j { …œU ≈

رمضان يشكل عنصرا تـهذيبيا مهما
في ضــــبـط مـــنــــظــــومــــة الــــغــــرائـــز

نـتعـامل بـسلـوك الـنفـعـية الـذي يـبدو
من مـــكـــارم األخالق نـــوع من الـــزيف
انطـبع عـليه الـناس اذًا نـحن جـعلـنا
غرائزنا تسـتعمر منـظومتنا الـعقلية
طـلـوب أن يـــــــكـون الـعكس بـينـمـا ا
هـو الــصـحـيـح واال مـا خـرج آدم من
اجلنـة فالشـــــــك أن اإلنسـان بحـاجة
صـنع الـرمضـاني لـيفـكر إلى ضـبط ا
ويــتـأمل ويــوجه الــسـلــوك بــضـوابط
األخالق ال الـــنـــــــــفــعــيــة وال يــكــون
مـــــتـــــديـــــنـــــا بـال دين وســـــلـــــبـي في

محــــــيطه.

ا ال تملكه وان ملكته. كبيرة وفوز 
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إن ضـعف عزم آدم نـكـرره بـالنـسـيان
عـلـومـة بـشـكل مـتـكامل ومـعـاجلـة ا
فــعــنـدمــا نــتـجه إلـى الـدين أكــثــرنـا
يــتــجه غـريــزيــا فال يــجـد فـي الـدين
أكثـر من إشبـاع غريـزي فال عالقة له
بـاحلـيـاة وعـنـدمـا نتـجه إلـى العـمل
ـدنـية عـمـومـا نـتـجه بـغـريزة حب وا
التملك وغريزة حب السيادة وغيرها
من الـــدوافع الــتي ال تـــتــوقف بــدون
ــا انـــضــبــاط مـن قــيم أخالقـــيــة وإ

إلشـــبـــاع غــريـــزة فـــســنـــصل إلى أن
نخـرج مـنه برضـا إشـباع أي غـريزة
لــكـنــنـا لن نــعـيــد تـرتــيب مـصــفـوفـة
اإلنسـان فيـنـا كل امر ال يـستـند إلى
ـنظـومة الـعقـلية فـي التدين تفـعيل ا
ا رأيـنا ما سيقـود إلى الشطط ولـطا
تسـبب من خـراب وتفـكيك لـلـمجـتمع
اآلدمي كذلك تـفـعل أي غريـزة أخرى
كحب الـتملك ومـا ينـتابـها من شطط
في جـــمـع األمالك ومـــا حتـــطـــمه من
العمران واإلنسانية في هذه الطريق
الـتـي تـعـد جنـاحــات لـتـنــفـيـد خـطط
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بغداد

اصـدرت وزارة العـمل والشـؤون االجتمـاعيـة كتـاباً بـالعدد (4261) في 31/3/2022
ـؤتمـرات الدولـية اشـارت فيه الى ان ـنظـمات وا معـنون الى وزارة اخلـارجيـة / دائرة ا
ـوجب القانون رقم (38) شـكلة  (هـيئة رعـاية ذوي االعاقة واالحـتياجـات اخلاصة ) ا
ـرجـع الـوحـيـد الــتي يـنــضـوي حتـتــهـا كـافــة شـرائح ذوي االعـاقه لـسـنـة 2013 هي ا
بـانواعـهـا اخملتـلفه  كـما تـضمن طـلب عدم الـتـعامل مع اي جتـمع مدني لـشريـحة ذوي
ـنظمات لتـحقيق غايات االعـاقه وانها جتد –اي الوزارة-ان هنالـك من يتعامل مع تلك ا
شـخصية ومـحاولة لالنتـقاص من عمل الـهيئة ومـا تبذله من جـهود النفاذ مـواد القانون
انف الـذكر واحلقيـقه ان هذا الكتـاب انطوى على مـخالفات قـانونية نـحاول ان نوجزها

باالتي: 
ـدني هي مـنــظـمـات غـيـر حــكـومـيـة تـتـضــمن مـجـمـوعه من 1- ان مـنـظـمـات اجملــتـمع ا
عنوية بعد تسـجيلها وفق احكام عنوية اكسـبت شخصيتهـا ا االشخاص الطبيـعية او ا
ـنظـمات غيـر احلكـومية رقم (12) لـسنة 2010 وانهـا تسعي لـتحـقيق اهداف قانون ا

ذكور . غير ربحية (م1) من القانون ا
ادة (/45اوالً) من دسـتور نـظـمات جتـد اسـاسهـا الدسـتـوري في نص ا 2- ان هـذه ا
جـمـهـورية الـعـراق لـسـنة 2005 الـتي نـصت عـلى ان (حتـرص الدولـة عـلى تـعـزيز دور
ا ينسجم مع الوسائل دني  ودعمها وتطويرها واستـقالليتها   مؤسسات اجملتـمع ا
ادة (/2 شروعـة لها  وينـظم ذلك بقانون )  كـما نصت ا الـسلميـة لتحقـيق االهداف ا
ـنظـمات غيـر احلكـومية رقم (12) لـسنة 2010 عـلى اهداف الـقانون اوالً) من قانون ا
ـدني ودعــمـهــا وتـطــويـرهــا واحلـفــاظ عـلى ومــنـهــا ( تـعــزيـز دور مــنـظــمـات اجملــتـمـع ا
استقالليتـها وفق القانون)  وبالـتالي فأن ما ورد بدعوة وزارة الـعمل بعدم التعامل مع
ـهـتـمة بـشـريـحـة ذوي االعـاقة وذوي االحـتـيـاجـات اخلـاصة ـدني ا مـنـظـمات اجملـتـمع ا
نظمات والنشاطات التي تمارسها.  يشكل تقويض للدعم الدستوري والقانوني لهذه ا
ـنظمات الغـراض ربحيـة او شخصيـة او بهدف االساءة 3- ان مـسألة اسـتخدام هذه ا
للجـهة اخملـتصه بـرعاية هـذه الفـئات  فأن ذلك يـخضع لـطائـلة القـانون في حـال اثبات
وجب القـانون بصـرف مواردها ـنظمـات ملزمـة اصالً  مـثل هذه اخملالـفات الن هذه ا
ـنح والوصـايا والهـبات والـهدايـا الداخـلية تأتـية من الـتبـرعات وا ـوارد ا ا في ذلك ا
ـنـظـمـات عـلى الــنـشـاطـات الـتي حتـقق اهـدافـهـا  كــمـا انـهـا تـخـضع الشـراف دائـرة ا
احلـكومـية فـي االمانـة العـامة جملـلس الـوزراء  وملـزمة بـتقـد تقـريـر مالي مـفصل عن
نظمات اليـة سنوياً لهذه الـدائرة كما يحضـرعلى هذه ا مصادر التمويل ومـعامالتها ا
نظمة  (م10و13و (14من القانون  ساعدات على اعضائها عند حل ا نح وا توزيع ا
ـنـظـمـات تـخـضـع لـعـقـوبـتي ( الـتـعـلـيق) او (احلل) في حـال مـخـالـفـتـهـا كـمـا ان هـذه ا

للقانون.
4- لم يـتـضـمن قـانـون رعـايـة ذوي االعـاقـة واالحـتـيـاجـات اخلـاصـة رقم (38)  لـسـنـة
ـدني الوطنية او االجنبية  بل على 2013 نصاً يحضـر التعامل مع منظمات اجملتمع ا
) اخلــاصـة بـاالهــداف االسـتــعـانـة بــذوي اخلـبـرة ـادة(/2ســابـعـاً الــعـكس ورد ضــمن ا
واالختـصاص ومواكـبة التـطورات العـلميـة في كل مايتـعلق باالعـاقة واالحتـياج اخلاص
واالتصـال مع اجلـهات اخملـتصـة داخل الـعراق وخـارجه لرفـع كفـاءة االداء  وان كثـير
ـعنية بدعم هذه الـفئات الهشة في اجملـتمع العراقي تملك نظمات غـير احلكومية ا من ا
ؤهالت لـدعم هذه الـشرائح وهي بذلك تـمارس دور تكـميـلي ومسانـد لعمل اخلـبرات وا

الهيئات احلكومية اخملتصة في هذا اجملال .
5- الـزم قـانـون رعـايـة ذوي االعـاقـة واالحـتـيـاجـات اخلـاصـة رقم (38) لـسـنـة 2013
ـهـتـم في شـؤون ذوي االعـاقـة في مـجلـس ادارة هيـئـة رعـاية اشـراك شـخصـ من ا
) من القانون وهؤالء االشخاص سواء ذوي االعاقـة واالحتياجات اخلاصة (م/6خامـساً
ـنــظـمــات غـيــر احلـكــومـيـة او ــكن ان يـكــونـوا احــد ا كـانــوا طـبــيـعــيـ او مــعـنــويـ 
هـتمة بـهذا الـشأن  وهذا يـدل ان عمل الـهيـئة منـفتح عـلى كافة الـشخـصيات الـعامـة ا
اجلهات احلكـومية وغير احلكومية لتحقيق اغراض القانون في دعم ذوي االعاقة وذوي
االحـتياجات اخلـاصة مع حتفظـنا على الـتسميـة التي اوردها الـقانون  وتقـد الرعاية
ــا تـقـدم نـدعـو وزارة الـعـمل الى سـحب كـتـابـهـا اعاله والـله لـهم ودمـجـهم بـاجملـتـمع  

وفق ... ا
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بغداد
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ــهــمــة وتــظــهــر نــسج الــنــتــائج ا
ـاسـة اليـوم في أن يـلبي احلـاجة ا
الـفـريق تـطلـعـات جمـهـوره الكـبـير
الــذي يــنــتـظــر ان يــقــدم اجملــمـوع
اجلـهـود وان يـكـونـوا اكـثـر تـأثـيـر
والـسـعي لـلخـروج بـالـنتـيـجـة ضد
ــوسم الـســاعي هــو اآلخـر غــر ا
الــســاعي بــرغــبــة كــبــيــرة إلنــهــاء
االمــور كـمـا يـجب واخـتـتم الـغـزي
حديـثه لنا الـثقة الـكبيـرة بان يقدم
االعـبـ في ظل احلـالــة الـنـفـسـيـة
افـــضـل مـــا لــــديـــهـم بـــفــــضل دعم
االنـصار وإدارة احلـكـومة احملـلـية
شـاركة مـنذ الـبداية الـتي تابـعت ا
وقــــدمت شـيء من الــــدعم و الــــكل
ــنــجــز الــيــوم يــنــتــظــر حتــقــيق ا

ناسبة. وسيقام احتفال با

وسط مـنــافـسـة حــامـيـة اســتـمـرت
حـــتى الــلـــحــظــات االخـــيــرة والى
مـقــابــلــة الــيــوم حلــسم الــبــطــاقـة
الثانية وكل منهما يسعى للخروج
ــوسم وكالهــمــا بــهــا في اجنــاز ا
يــــحــــاوالن جتــــنب اخلــــيــــبــــة في

واجهة االخيرة. ا
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وفي تـصـريح لــلـزمـان اكــد مـحـمـد
هادي الـغزي مـحافظ ذي قـار نأمل
ـسـتـوى أن يــقـدم العـبي الـفــريق ا
نتـظر منهم من اجل حـسم اللقاء ا
الـذي اخـتـلف بـعـد إجـراءات ونـقل
بـاراة من دون جمهور لكن اقامة ا
ثقتـنا عاليـة بالعبي الفريق في ان
ـسـتوى وبـاسـتـطـاعـتهم يـقـدمـوا ا
حتقـيق االجناز بـعدمـا تمـكنوا من

ســـويـــة في حـــسم الـــتـــاهـل عـــبــر
التعـويل على اداء وتركـيز وجهود
الـتـشكـيل النـقـاذ االمور عـبـر صنع
الـفـرص وجنـاح اسـتـغاللـهـا خالل
ــــــبـــــاراة األصــــــعب الـــــذي وقت ا
ســيــحـــسب بــالــثــوان في حــصــاد
وسم بعد جملة نتائج لم تسعف ا
اي منهما في التاهل بفارق النقاط
كـمـا حـصل مع احلـدود في تـصـدر
اجملـــمــوعــة االولى 41 مــقــابل 34

للوصيف دهوك.
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واسـتــمـر الــصــراع في اجملـمــوعـة
الـــثـــانــيـــة لـــلـــدور االخـــيــر حـــيث
تصدر كربالء 44 والناصرية 43 ا
والــبــيــشــمــركــة 40الــتي تــبــادلت
الــصـدارة في حتــديــات مـســتــمـرة

بواقعية.
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ويـعـلق كال الــفـريـقــ االمـال عـلى
ـــوسم واخــتـــزالــهــا انــتــفـــاضــة ا
بـنـتيـجـة التـفـوق امام فـرصـة قطع
بـطـاقــة الـتـاهل لــلـعب في الـدوري
قـبل وستكون 90 وسم ا متـاز ا ا
دقـيـقـة ثـقـيــلـة عـلى الالعـبـ وفي
مـوقـعــة نـاريـة وسط تــطـلـعـات اي
مـنهـما عـبور عـقبـة االخر لالنـتقال
الى الــــبــــطــــولـــة االهـم ومــــســـرح
األحـداث وكالهــمـا تـعــرف عـلــيـهـا
ــشــاركــات ألــســابــقــة قــبل عــبــر ا
البحث اليوم وحن العودة اليها.
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كل من الفريـق يريد قـلب الطاولة
ـنـيـان الـنـفس عــلى االخـر وهـمـا 

ــبـاراةفي وحــرمــانـهم مـن دخـول ا
اهم االوقـات عن دعم فريـقـهم وهو
مــا يـنــطـبق عــلى جــمـهــور كـربالء
وكذلـك على العـبي الفـريقـ الذين
مـؤكـد ال يــشـعـرون بـقـيــمـة الـلـعب
وتــقــد االداء بــغـيــاب مــحــبــيـهم
االعــب رقـم 12ال بــل افـــــــــــــــــــضـل
ــــلــــعـب (مــــلح ــــوجــــوديـن في ا ا

باريات). ا
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ومـن ســوء احلظ ان يـــاتي الــقــرار
األعـــــمى فـي اهم احـــــداث افـــــضل
دوري يـقـام عـلى مـسـتـوى الـدرجـة
االولى فيـما يتـعلق بعـمليـة تنظيم
ـبـاريـات واخـراجـهـا عـلى أفـضل ا
مـــا يــكــون و فـي عــمل جـــيــد جــدا
ــسـابــقـات افــضل جلـان لــلـجــنـة ا
اآلحتـــاد واليــســـتــبــعـــد ان يــكــون
اسـتـقـالـة الـلجـنـة وراء قـرار اقـامة
الـتي اقدم عـليـهـااالحتاد في اقـامة
الـــلــقــاء كـــمــا قــرر لـه و كــان عــلى
االحتـــاد ان يـــكـــون اكـــثـــر جـــديــة
ويتـحدث حتت الـشمس وليس في
الكواليس وان يفـتخر عندما تصل
مــنــافـســات الــدرجــة االولى(دوري
ظـاليم) لـهذه الدرجـة العـالية من ا
األهـمـية ويـراه الـبـعض أنه أفضل
ـــمــــتـــاز من حــــيث حـــضـــور من ا
اجلــمـهـور الـذي سـيـغـيب كـرهـافي
ـباراة قـمـة البـطولـة وبـعد نـقــــل ا
ـرفـوظـة والـتـعـسـفـية بـالـطـريـقـة ا
والن االحتــــاد لم يــــجـــد حـال اخـــر
ــــبــــاراة بــــحـــــــــضـــور القــــامــــة ا
ا اجلـمـهـور قـبل ان يـحـرمـهـم دو

مسوغ.
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واجـــد عــــلى االحتـــاد ان يـــتـــدارك
االمور ويـتدخل مبـاشرة مع شـبكة
ـبـاراة االعالم الـعــراقـــــــي لـنـقل ا
عـبـر الـقـناة الـريـاضـيـة كـحـل امام
مـهـمـة الـبـحث عـنـهـا عــنـد انـصار
الطرف اللذين مؤكد يلقون باللوم
عـــلى من اتـــخــذ الـــقـــرار اجملــحف
ولـــعــــدم تــــعـــامــــــــــله مـع االمـــور
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ي التايلندي بيتشغرابي سيتفان مانغول في لعبة فاز الالعب العراقي مصطـفى التكريتي على البطل العا
ـواي تاي.وجاء فوز الـعراقي مصطفى بـالضربة القـاضية في نزاله االحـترافي الذي أقيم أثنـاء معسكره ا
التدريبي في تايلـند استعداداً لبطولة العالم للمواي تاي في أبو ظبي.وكان االحتاد الدولي للمواي تاي قد
أعلن استضافة دولة اإلمارات بطولة العالم للمواي تاي لعام 2022. يذكر أن البطل الدولي مصطفى رعد
التكريتي خـطف فضية بطولـة العالم للمواي تـاي األخيرة التي اختتمت في  27من تموز عام 2019 في
باراة الـنهائية شاركة 102 العب من مختـلف قارات العالم بعـد خسارته ا العاصـمة التايالندية بـانكوك 

أمام منافسه التايالندي بفارق النقاط.
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ـتـوقع ـعـتـاد وا بـعـد اخلـروج ا
مـن تــصـــفـــيــات كـــاس الـــعــالم,
ـــتـــوالـــيــة الـــتي واخلـــيــبـــات ا
ــنـــتـــخب الـــعــراقي, جــنـــاهـــا ا
نـــتـــيـــجـــة غـــيـــاب الـــتــخـــطـــيط
والـقـرارات الـبعـيـد عن الـتـعقل,
ـدرب كــاتــنـيش الى مـن اقـالــة ا
ــدرب مــتــعــدد ــهــمــة  اســنــاد ا
الــفــشل ســابــقـا ,الى عــمــلــيـات
الــتـــجــريب الــتـي ال تــعــد خالل
التصفيات ,والتي كان يجب ان
ندخلها بـفريق متجانس وليس
بــفـريق لــلـتــجـريب ,مع ضـغط
ــــنـــافق االعالم الــــعـــراقي ا
ـدفوع الـثـمن) الذي (ا
يـــــــهــــــدف فـــــــقط
الفـــــتـــــعــــال

ه للكرة العراقية. باخلروج ا
وإليــقــاف مـــســلــسل اخلــيــبــات
والــــهـــزائـم يــــجب ان نــــخــــطط
للمستقبل من االن ,واالمر ليس
صـــعـــبـــا ,لـــكن يـــحـــتــاج إلرادة

حقيقية عند اهل القرار.
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يجب االتفاق مع مـدرسة كروية
مـثال االسـبـانـيـة او البـرتـغـالـية
بــحــيث يــكــون مــدربي الــفــئـات
الــعــمــريــة (الــبـراعـم واالشــبـال
والـــــنـــــاشــــــئـــــ والـــــشـــــبـــــاب
بي) ,بقيادات اجنبية من واالو
مــدرســة واحــدة كي ال يــحــصل
ـنــتـخـبـات ,ومن اخــتالف بـ ا
االفـــضـل ان يـــكـــون عـــلى قـــمـــة
الــهـرم خـبـراء مـن نـفس الـدولـة
لألشــــراف والـــتـــخـــطـــيط ,ومن
ــــــدربــــــ ــــــمــــــكـن اشــــــراك ا ا
الـعراقـي الـشـباب كـمسـاعدين
ساعدة في الكتساب اخلبرة وا
حتـقـيق االجنـاز ,لـكن ان يـكـون
اخــتـــيـــار الــعـــراقـــيـــ خــاضع
لـــقـــبـــول االجـــنـــبي واخلـــبـــيـــر
االجنبي ,ال على سبـيل الفرض

من اجلانب العراقي.
هذه اخلـطوة لـو تمت سـنكسب
من وراءهــا العــبــ مــتــأســيـ
بـشــكل صـحـيح بـعـكس الـيـوم
ــنـتــخب حــيث جنــد العـبـي ا
وحـتى االنـديـة اجلمـاهـيـرية
وهم فقراء فكـــــــــــــر ووعي
ومـعـرفـة كـرويـة ال يـفـهـمـون

اال الركض وراء الكرة.
فــاخلــطــوة االولى لــلــثــورة
على االخطـاء االزلية لـلكرة
العراقية ,هو قيام االحتاد
بـهـذه اخلـطـوة وتـثـبـيـتـهـا

كقاعدة للمستقبل.
ــــدرب ــــيــــات وا االكــــاد

االجنبي
يــــــــــجـب عــــــــــلـى وزارة
الـــــشـــــبـــــاب واالحتـــــاد
الــــعـــراقي وضع شـــرط
واجب التنــــــــفيذ على
ــــيـــــات في كل االكـــــاد
العراق وهـــــــو تواجد
خبيـر ومدرب اجنبي في
ـــيــة ,واال يــــــتم كـل اكــاد
ـيـة ,ويـجـوز عـمل غـلـق االكـاد
مـسـاعـدين عراقـيـ لـكن بـشرط
ان تـكـون اعـمـارهم مـا بـ -20
 ,40كي نضمن كسب جيل من
ـدرب الـعـراقـي ,مع ضـمان ا
ـــيـــات ان نـــتــــاج هـــذه االكــــاد
العـــــــبـــــــ شــــــبـــــــاب ذو اسس
صـــحــــيـــحـــة ,مع فـــكــــر كـــروي

ناضج.
هــذا االمــر ان اصـــبح حــقــيــقــة
فأننـا سنكون امـام ثورة كروية
يات بل كبـيرة تـنتجـها االكـاد
يصبح الـعراق مصـدر الالعب
احملــتــرفـــ وســنــجــد كــشــافي
ــيــة في الــعــراق االنــديــة الــعــا
للتوقيع مع الالعب الصغار.
هي خــطــوة صــغــيــرة ولـيــست
ـــيـــات مـــســـتــــحـــيـــلـــة لألكـــاد
والتـعاقـد يكـون برواتب لـيست
ـــا يــتم خــرافـــيــة بل مـــقـــاربــة 
صـرفه حـالـيـا ,ولـكـنـهـا خـطـوة
ســتــحـقق نــقـلــة كــبـيــرة لـلــكـرة

العراقية.
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ان يـــتم فــــرض الـــنـــظــــام عـــلى
الـدوري الـعـراقي بـحـيث تـطبق
بـاريات بـشكل صارم مواعـيد ا
من دون تــــــأجـــــيل ,مـع فـــــرض
االلــتــزام بـــنــظــام الــتــراخــيص
االسيوي ,ومن شروط مـشاركة
االنــديــة بـالــدوري الــعــراقي ان
تــــشـــــارك فـي دوري الــــفـــــئــــات
الـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــة
+ا (الـبراعم+االشـبال+الـناشـئ
لـــشــــبــــاب+الـــرديف) ,واال يـــتم bOF  ”UO « d U
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ــركــزي أعــلـن االحتــاد الــعـــراقي ا
لــكــرة الــســلــة الــكــادر الــتــدريــبي
اجلـــديـــد لـــلـــمــنـــتـــخب الـــعـــراقي
استعدادا لالستحقاقات اخلارجية

قبلة. ا
 وقــال حــســـ الــعــمــيــدي رئــيس
احتـاد السـلـة في تصـريح صـحفي
ان االحتــاد الـعـراقي لـلــعـبـة سـمى
نـتخـبنا الكـادر التـدريبي اجلـديد 

ــاضي سـعي طــرحت جــريـدة الــشــرق االوسط الـســعــوديـة خـالل االسـبــوع ا
ونديال شاركة  نتخبات ا العراق الستـضافة معسكرات مونديالية لعدد من ا
ناخات القطرية بغية التكيف قطر حـيث تسعى االخيرة الستحضار االجواء وا
ـونـديـال في خــريف الـعـام احلـالي فــضال عن مـواجـهـة عـلــيـهـا قـبل انــطالق ا
ـنـتـخب الـعـراقي الــذي يـقـتـرب مـسـتـواه فـنـيـا وبــدنـيـا من مـسـتـويـات العـبي ا
ـنـتخـبـات التي ابـدت رغـبتـهـا باقـامة نـتـخب القـطـري خصـوصـا وان اغلب ا ا
العـب العـراقيـة كانت من ضـمن اجملمـوعة الـتي تلـعب فيـها مـعسـكراتـها في ا

ونديال .. قطر مبارياتها في اطار ا
وتابعت اجلـريدة السعـودية واسعـة االنتشار في سـياق تقريـر موسع نشر في
صـفحـة عـالم الـريـاضـة بـان وزيـر الـشـبـاب والـرياضـة الى جـانب كـونه رئـيس
ـثـلي االحتـادات االحتــاد الـعـراقي بـكـرة الـقـدم حـظي بــعـدة اجـتـمـاعـات مع 
العب العراقيـة واالستعداد لـلمونديال الدوليـة التي ابدت رغبـتها باللـعب في ا
من تــلك الــوجــهـة الــتي تــنــاظـر الى حــد قــريب مــا تـتــمــتع به قــطــر من اجـواء
خــصـوصــا في تـلك االوقــات من الـســنـة وحتــمل انــخـفــاض درجـات احلـرارة
وسرعة الـرياح وتـقديـرات االنواء اجلـوية الـتي تسـهم بشـكل وباخـر في قياس
مـسـتـويـات الالعـبـ ومـدى تـكـيـفـهم مع تـلك االجـواء الـتـي تـخوض فـيـه الـكرة
ـونـديـال في الشـهـر قبل ـيـة حتديـا من نـوع خـاص بالـلـعب ضـمن اطار ا الـعا
االخـيــر من الــســنـة بــخالف مــا كــان يــقـام مـن مـبــاريــات جتــري حتت اجـواء
الـصـيف تـمامـا مـثلـمـا كـالن شهـر تـموز (يـولـيـو) وقتـا مـثالـيـا القـامة مـبـاريات
تابـعتهـا بتوظـيف اجازات الصـيف البراز اكبر نهائـيات كاس الـعالم والتفـرغ 
باريـات التي جتمع شـرق العالم بـغربه على كن ان حتـظى بها تـلك ا متابـعة 
مسـتطيل اخـضر يتـبارى من خالله الالعـبون الجل الكـاس االغلى واالبرز في

العالم وهي كاس العالم عالية القيمة ..
وقد افـصح الكاب عـدنان درجال في سيـاق التقريـر عن رغبة اولى من جانب
نتـخب االكوادوري لغرض اقامة معسكره التحضيري قبل انطالق منافسات ا
كن ان تـبديهـا منـتخبـات اخرى ترغب ونديـال الى جانب االحـتماالت الـتي  ا
ـونديال ـباريات ا نـاسبة  في ان يكون الـعراق ومالعبه الـوجهـة التحـضيريـة ا
ـنتـخبات نـتخـبات الـتي ترغب بـاجملاهـرة برغـبتـها ا السـيمـا وان من ب تـلك ا
نـتخبات امريـكا اجلنوبية وفي االفريقيـة كالسنغـال والكاميرون وغـانا اضافة 
مقدمتـها مثلما ذكرنا االموادور يضاف اليهـا منتخبات الكونكاف وهو منتخب
ـذكورة القـامـة مـعسـكـرات لـها في ـنتـخـبـات ا كـسـيك حـيث سـتسـعى تـلك ا ا
ونديال بنحو شهرين على منطـقة الشرق االوسط واخلليج العربي قبل اقامـة ا
االقل اي من خالل رغبـتهـما بـان تكـون تلك اجلـهة قـادرة على اسـتضافـة مثل

عسكرات في فترة تقارب اب وايلول على اقل تقدير .. تلك ا
ـناسبة في السؤال هـنا يكـمن بقدرة اجلانـب العراقي على اسـتيفـاء الشروط ا
ـعسـكـرات السيـما وان دول اخلـليج مـازالت غـير قـادرة على اسـتضـافـة تلك ا
حسم رغبتـها باستضافة العـراق للمونديال اخلليجي او بـالتحديد بطولة كاس
اخللـيج وذلك مطـلع العام الـقادم اضـافة الى ان مـا يذاع حـول قدرة اجلـمهور
العراقي عـلى مواكبة تـلك االحداث وابداء قدرتهـا على ضبط نفسـها باالسهام
بــاجنــاح تــلك احملــافل الســيــمـا مـع الـصــور اخلــادشــة الــتي انــتــشـرت خالل
ـاضي من جلـنب ثلـة من حملسـوب على احـد االنديـة العـراقية وهم االسبوع ا
ــدرجـات واحــداث شــغـب في احـدى مــبـاريــات الـدوري يـقــومـون لــتـكــســيـر ا

العراقي ..
واصلة من جانب ايضا تدور االسئلة حول مديات رفع احلظر من ابقائه قيد ا
االحتاد الدولي بـكرة القـدم لتسهـيل مهام اجلانـب العراقي في استـضافة مثل
ـنـتخـبات الـراغبـة السيـما عـسكـرات التي سـوف التـقتـصر عـلى افراد ا تـلك ا
كن ان ـصاحـبـة بل  الـطاقم الـتـدريبي والالعـبـ واالجهـزة الـفنـيـة والطـبيـة ا
نتخـبات جيوش اعالمـيــــة ترصد كل شاردة ترافق تـلك ا
وواردة من حتركـات منتخبـها اضافة للـجماهير التي
ـساندة ـنتخـــــبات البـداء الدعم وا ستـرافق هذه ا
وكم هي اصــول االســتــضـافــة حــاضــرة في هـذا
الـــــشـان لتـلك اجلمـاهيـر واالعالميـ وتســـــيير

شؤونهم وجتوالهم في بلدنا .
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بغداد

هذا ابـعـاد الـنـادي من الـدوري ,
االمـــر يــــعـــني بــــدايـــة الـــثـــورة
الكرويـة في العراق ,يعني فتح
االبــواب لـكل الـفــئـات لـلـعب في
دوري مــــنـــظم ,ووالدة اجــــيـــال
كروية ذات فكر عالي ,واالفضل
ـشرفون عـلى الفئات ان يكون ا
الـعـمـريـة اجـانب مـتـخـصـصون
في تدريب الـفئـات العـمرية ,مع
ايـجـاد وظـيفـة الـتـخـطيط داخل
كل نادي ,ومطلوب من كل نادي
تـقـد خـطـة سـنـويـة خـاصة به
ثـم يـتم مـراقـبــة مـدى تـطـــــبـيق
اخلــطـط واال يــتم حــجب الــدعم
احلــــــــــــــكــــــــــــــومـي عـن االدارات
ـتـــــلـكـئـة في تـطـبـيق اخلـطط ا

السنوية.
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ان يــــقـــــيم االحتـــــاد الــــعـــــراقي
ووزارة الـــــشـــــبـــــاب بـــــطــــوالت
مثال سـنـويـة للـفـئـات العـمـرية ,
بـطـولـة كـاس الـعـراق لألشـبال,
وتـقــام كل عـام في شــهـر تــمـوز
مــثال ,ويـــتم دعــوة كـل االنــديــة
الـعـراقـيـة بـكل درجـاتـهـا مع كل
يات ,وتقام على مالعب االكاد
وزارة الـــشـــبـــاب ,مع تـــســـويق

اعالمـي مـــــثل اقـــــامـــــة بـــــرامج
ريـــــاضـــــيـــــة ونــــقـل مـــــبـــــاشــــر
لــلـــمــبــاريــات وافــتــتــاح مــواقع
رياضـية لـلبـطولة ,واالتفاق مع
شـركات لـلـرعـاية واالعالن ,هذا
االمــــر ســـــيــــكــــون عــــامـل مــــهم

ومة. للنجاح والد
وهـكـذا بـطـولــة اخـرى لـلـبـراعم
واخـــرى لــلـــنــاشـــئــ ,وهـــكـــذا
تـزدهــر احلـيــاة الــريـاضــيـة مع
الـســيـاحـة واالقـتـصـاد واالعالم

ألنها مترابطة مع بعض.
واالروع ان يقـيم العراق بـطولة
دولـية سـنويـة لـلفـئات الـعمـرية
تــكـون فــيـهــا دعــوات لـعــشـرات
االنـــديــة االوربـــيــة والـــعــربـــيــة
واالســيــويــة مـع مــنــتــخــبــاتــنـا
الـوطـنـيـة ,مع تـسـويق ورعـايـة

كاسب عظيمة جدا. اي ان ا
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ـكـنة افـكـار بسـيـطة وسـهـلة و
لك القرار التحقق لـو كان من 
ـــصـــلـــحـــة الـــعـــراق, يـــفــــكـــر 
فمكاسب هـذه االفكار ال تعد وال
حتصى ,عسى ان يصل صوتنا
اذن صاغـية واعـية تـفهم الكالم

وتاخذ به.

حس العميدي
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سيكون ملـعب كربالء القد اليوم
الــثالثـاء الـثـاني عـشـر من نـيـسـان
اجلــاري وعــنـد الــســاعــة الـثــالــثـة
والـــنـــصف عـــلـى مــوعـــد مـع اخــر
مــواجــهــات دوري الــدرجــة االولى
احلـــاســـمـــة الــتـي جتــمـع فــريـــقي
كــــربـالء والــــنـــــاصــــريـــــة من دون
جمهور التي ستؤثر في مصير اي
ـبــاشـر لـلـدوري مـنــهـمـا لـلــتـاهل ا
ــقــبل الــتي كـان ــوسم ا ــتـتــاز ا ا
مـــقــرر لــهـــا ان تــقــام فـي الــســابع
ـاضي لـكنـها والـعشـرين من آذار ا
ارجات لـلموعـد اجلديـد بتدخل من
ـــســابـــقـــات وبــطـــلب من جلــنـــة ا
ادارتي مـحـافـظـة كـربالء و نـاديـها
كا بـاراة بعدم نقلـها إلى ا طرف ا
ـــلـــعب ـــريح حـــيث ا ن االفـــضل ا
ـبي وإتاحـة فرصـة مـتابـعتـها األو
مباشرة من قبل جـمهور الناصرية
الذي سخر من قرار االحتاد باقامة
ــــبــــاراة من دون جــــمـــهــــور ألنه ا
سيحرمـهم من احلضور مع عشاق
كــربالء بــقــرار غـيــر عــمــلي وغــيـر
مـسـوغ بــاتـفـاق بــ احتـاد الـكـرة
ونــادي كـربالء وكــان أن تـصب كل
باراة اجلهود حلل االمور باقامة ا
ــــلــــعب االفــــضل او مــــلــــعب في ا
ا محـايد عـلى األقل للـضرورة ور
هـــذا ســـيـــســـاعــــد عـــلى حتـــقـــيق
مــتـطــلـبــات اقـامــتـهــا والـســيـطـرة
عـلــيـهــا ومـنح جـمــهـور الـفــريـقـ
حــقـــهم الــطــبــيـــعي في احلــضــور
ـكن ــبـاشـرة الـتي ال ـتـابـعـة ا وا
ــنــعـهم مــنــهـا حتت اي الحـد ان 
ـا تــوفـر الـظـروف مـسـوغ كــان طـا
االمنـية واإلداريـة والسعـة الكـاملة
ــــلـــعب احلـــديث ــــتـــاحـــة في ا وا
ـاذا ــتــفــرجــ واال  الســتــقــبــال ا

انشاء في كربالء.
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االنـصـار لم يـتـوقـعـوا اصـدار مـثل
هــذا الــقـــرار اخملــيب الــذي فــرض
عـــلـــيـــهـم ان يـــكـــونـــوا بـــعـــيـــدين

∫ مواجهة فريق كربالء في دوري الدرجة االولى UN «u

ــــــشــــــاكـل والــــــتــــــكــــــسـب من ا
الـــضـــجـــيج ,كـــلـــهـــا تـــســـبـــبت

عدنان درجال

الك الـــــــوطــــــــني. واضــــــــاف ان ا
ـدرب مـحـمد الـتـدريـبي تـالف من ا
الــنــجــار مــدربــا أول لـــلــمــنــتــخب

درب عقيل جنم. يساعده ا
ــدرب واشـــار الـى ان تـــســـمـــيـــة ا
مــحــمـد الــنــجــار جــاءت في ضـوء
اخلـبـرة الطـويـلة الـتي يـتمـتع بـها

النجار بلعبة السلة.
وبــــ أن االحتـــــاد ســــيـــــوفــــر كل
االحتياجات له بغية اجناح مهمته

قبلة. للمرحلة ا
وكـان االحتــاد الـعـراقي تـعـاقـد في
ـدرب الــبــوسـني وقـت سـابق مـع ا
ـنتخب األول عزيـز بكير لـقيادة ا
نـتخب العراقي لـكرة السلة وقاد ا
في اخــر الــتــصــفــيــات اآلســيــويـة

ؤهلة لكأس العالم. ا
ومـحـمـد الـنـجـار من الـشـخـصـيات
التـدريبــــــيـة السلـوية العـراقـــــية
الــتي زاولـت الــتــدريـب في بــلــدان
عـــربـــيـــة عـــدة ومـــنـــــــــهـــا األردن
وكــــــذلـك دول خـلـيج الـعـرب وقـد
اسـتــــــــحـوذ عـلى بـطـولـة الدوري
ست مــرات وكــذلك مــثــلــــــــهــا في
ــــــركـــــز الــــــوصــــــيف وثـالث فـي ا

الـــــثالث.

s « t «u  o U  fM  r$
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وكاالت- أدين جنم التنس السـابق بوريس بيكر في بريـطانيا بأربع تهم
وجب قانون اإلفالس تتعلق بإشهار إفالسه عام 2017.

اليـ اجلـنـيـهات ـيـا سـابـقـا بـإخـفـاء أصـول  ـصـنف األول عـا واتـهم ا
االسترلـينية لـتجنب سداد ديونه.وأُعـلن إفالس بيكر في يـونيو/ حزيران

2017 بسبب قرض لم يقم بسداده تتجاوز قيمته  3مالي جنيه
إسترلـيني بضمـان عقار له في مايـوركا بإسبانـيا.وتمت تبـرئة بيكر 54
عـامـا من  20تـهـمــة أخـرى في إحـدى مـحـاكم لــنـدن يـوم اجلـمـعـة.وتـمت
تـبرئـته من تسع تـهم تتـعلق بـعدم تـسلـيم كؤوس ومـيدالـيات فـاز بها في
ــا في ذلـك كـأســان لــبــطـولــة فــردي الــرجـال في مــســيـرتـه في الــتـنس 

بلدون. و
وقال بـيكر الـفائز ست مـرات بألقـاب من البطـوالت األربع الكـبرى (غراند
سالم) للصحفي خارج احملكمة إنه لن يعلق على احلكم.وأدين بتحويل
مئات اآلالف من اجلنيهات االسترلـينية من حسابه التجاري بعد إفالسه
ـانيا وبإخفـاء ديون بقيمة 825 ألف وبعدم اإلعالن عن ملـكية عقار في أ

دة أقصاها سبع سنوات لكل تهمة. يورو.وقد يواجه عقوبة السجن 
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ـمثـل االردني يشـارك في الـدرامـا الـيمـيـنـة الرمـضـانـية ا
ـديــنـة) تــالـيف مــروان قـاووق وزكي ــسـلــسل (طـريـق ا

مارديتي واخراج كنان اسكندراني وكارو اراراد.
5 Š bO−  YO

ديـر العام لـهيئـة اآلثار والتراث ا
الــــعــــراقــــيــــة شــــارك االحــــد في
اجــتـمـاع تــداولي عـقـد في وزارة
ـــؤتــمــر اخلــارجـــيــة حتــضـــيــراً 
منـتدى احلضارات الـعريقة الذي

يرأسه العراق لسنة 2022.

 rO¼« dÐ« ”«d
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الـشـاعر الـعراقـي الراحل صـدر له حديـثـا ديوان شـعري
بعـنوان (ديوان مهـدي النجم) أعـده وجمعه وقدمه االديب
و يضم ستة واربع جواد عـبد الكاظم وفاء منه للراحل 

قصيدة.
uMO²Ýuſ«œ uJ½«d
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سـاعد في كليـة التربية الـبدنية وعـلوم الرياضة درس ا ا
فـي جامعـة البـصرة الـقت محـاضرة الـكتـرونيـة  ادارتها

ياء الديوان. ية  االكاد

ـدرب الـدولي القى االحـد محـاضـرة افتـراضيـة بعـنوان ا
ستـدام) برعايـة رئيس جـامعة الـبصرة (قواعد الـنجـاح ا

. سعد شاه
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ــمـثل الـسـوري عــبـر عن سـعـادته بــالـعـودة الى نـشـاطه ا
الـفــني بــعـد غـيــاب سـتــة اعـوام حــيث يـطل فـي رمـضـان
اجلـاري بـثالثة اعـمال هي وثـيـقة شـرف و ليـالي الشـمال

وحوازيق شرف.

كـاملـة وتذهب الى أبي غـريب وتسـيطروا
رسالت اإلذاعية. على ا

كــان هــذا الـصــوت الـذي يــأمــر من حـوله
ــكــان صـوت ويــحــاول الــســيـطــرة عــلى ا

العقيد عبد السالم عارف. 
gO'«  UFD

ــضي ســريــعــاً ولم يــتــبق كــان الــوقـت 
ــوعـد إفــتـتـاح أمــامـنــا سـوى ربع ســاعـة 
اإلذاعـة الـسـاعة الـسـادسـة صبـاحـاً وهو
ـوعـد نـفـسه الـذي إتـفق عـلـيه الـقـائـمون ا
بــالـثــورة لـدخـول بــقـيــة قـطــعـات اجلـيش
ــشــاركــة لإلحــاطــة بـاإلذاعــة. دخــلت مع ا
الـعقـيد عبـد السالم إلى األستـوديو وقلت

له:
- لـنعطي فرصـة للجمـاعة التي ذهبت الى
أبي غــريب كي تـنــجـز مــهـمـتــهـا ودعـني

عرفتي. أتصرف 
ـشـوب فــأجـابـنـي بـنـوع من االطــمـئـنــان ا

بالقلق والترقب:- تصرفي.
أعـطيت إشـارة اإلفتـتاح قـبل خمس دقائق
مـن الـــوقت احملـــدد إلى أحـــد الـــفـــنـــيـــ
الــعـامـلـ في الـكــونـتـرول فـوضع إشـارة
احملــطــة وبـدأت بــعـد ذلـك أتـكــلم حــيـيت
اجلـمهور العراقي بكلـمات إعتيادية وكأن

شـيــئـاً لم يـحـصل وبـأسـلـوب هـادىء ثم
ـــنــهــاج لـــذلك الــيــوم بـــدالً من أن أقــرأ ا
أخـذت أتـكلم عـن إشراقـة الـصبـاح واجلو
ايكروفون اجلـميل في بغداد ثم فـتحت ا

لدقات الساعة وقلت بعدها:
واطنون الـكرام!  أحييكم وأقدم - أيـها ا
لـكم هـذا البـيان. جـلس العـقيـد وبدأ يـقرأ
بـيـان الـثـورة األول بـصـوته وبـدأنـا بـعـد
ذلـك نـــتـــوجه الى اجلــــمـــاهـــيـــر بـــاحلث
ـسانـدة الـثـورة وتـشجـيـعـها خلـروجـهـا 
وتـشـجـيع القـبـائل عـلى إرسـال البـرقـيات

ؤيدة. ا
لــــكـن الــــتي كــــانت اول مـن اذاع عــــبـــارة
اجلـمـهـوريـة الـعراقـيـة وبـيـانـاتـها االولى
فــوجـئت بـعــد سـبـعــة أشـهـر (يـوم  2اذار
1959) بـامر وزاري بالـفصل من وظيـفتها
وهــذا نــصـه:- (بــنــاءً عــلى مــقــتــضــيــات
ـتطـلـبات األمن ـصـلحـة الـعامـة ونـظراً  ا
فقد قررنا فصل (عربية توفيق الزم) ينفذ

هذا األمر اعتباراً من تاريخ صدوره).
×امـا التحـقيق الصـحفي فحـكايتـه حكاية
صرية ابحث اذ كـنت متاثرا بالصـحافة ا
عن مــواضــيـع مــثــيــرة فــقــررت ان تــكـون
فــكـرة الــتـحـقــيق اسـتــطالع أراء عـدد من

الــطـالـبـات اجلـامـعــيـات و رأي كل طـالـبـة
عــمــا تـفــعــله لـو وجــدت في أحــد كــتـبــهـا
رســــالــــة غــــرامــــيــــة مـن زمــــيل لــــهــــا في
اجلـامعة!استعنت بالطالبة (عربية توفيق
ـــعـــلــمـــ الــعـــالــيـــة الــتي الزم) في دار ا
اصــبـــحت فــيـــمــا بــعــد كـــلــيــة الـــتــربــيــة
واســتــطــاعـت عــربــيــة اقــنـاع  4طــالــبــات
لــلــمـشــاركــة في هــذا الـتــحــقـيـق أذكـر من
بــيـنــهن (شـهــرزاد) بـنت األديـب والـقـاص
ـعروف (ذو النون أيوب) وكانت أكثرهن ا
جـــرأة في انــتــقــاد الـــطالب ومن بــ مــا
قـالته عمـا تفعلـه لو وجدت رسالـة غرامية
مـن أحـــد الـــطالب إنـــهـــا ســــتـــذهب إلـــيه
وتــنـتـقـده عـلى مـا فــعل وتـخـبـره إنه كـان
عـلـيه أن يـفـاحتـهـا مـبـاشـرة ألنـهـا تـتمـتع
ــا في ذلـك مـقــابــلـة بــاحلــريـة الــكــافــيـة 

زمالئها وأصدقائها في بيتها.
ومـا أن نشر التحقـيق في صحيفة الشعب
يوم 1/31/ 1958 وحتـت عنوان (مـعلمات
ـستـقبل ثائـرات) حتى حدث هـيجان في ا
الـدار وأخـذ الـطالب يهـاجـمـون الطـالـبات
ختلف شتركات في التحقيق وغيرهن  ا
ـا في ذلك إســمـاعـهن الــكـلـمـات الــطـرق 
الـبـذيـئـة وأدى ذلك إلى إيـقـاف الـدوام في

الـشاعـر الـسوري صـدرت له عن الهـيـئة الـعامـة السـورية
مـجمـوعة شـعريـة بعـنوان (سـرب كمـنجـات) تقع لـلكـتاب 

توسط. في 193 صفخة من القطع ا

الــــبــــروفــــيـــســــور واالثــــاري االيــــطــــالي مــــؤلـف كــــتـــاب
(الــســومـريــون) ضـيــفه دار شــهـريــار لـلــنــشـر والــتـوزيع
بـالتـعـاون مع قـصـر الـثـقـافـة والـفـنـون في الـبصـرة امس
مع أوراق نقدية االثن بـامسية رمضانية الحتفاء بكتابه 
اللــيـســا ســيـفــلي من  جــامــعـة رومــا و عــادل هـاشم من

جامعة البصرة و أمير دوشي.

الــدار مـدة ثـالثـة أيــام.وقـد أثــارت الـطالب
عـبـارات للـطالـبات مـثل (إن سلـوك الطالب
من الـزميالت سـيئ والطالب ال يـستـحقون
اخملـالـطـة ألنهم عـلى الـعـموم غـيـر مثـقـف
ويــســيــئــون الــسـلــوك بــاخــتالطــهم).ومن
الــــعــــبـــارات الــــتي أثــــارت الـــطـالب قـــول
(شــهـرزاد) إنــهـا تـكــره الـكــلـيــة وتـكـره كل

طالبها وأنهم (غير حلوين)!
—c²F¹ »u¹« ÊuM « Ë–

وبـعد نشر التحقـيق وردتني عدة تعقيبات
ومـقاالت وردود من طـلبـة وأساتـذة نشـرنا
بـعـضـهـا ومـازلت احـتـفظ بـعـدد مـنـها رغم
مــرور أكــثـر من  60عــامــا.وقـد بــذل عـمــيـد
الـدار الـدكـتور مـحـمـد ناصـر (الـذي أصبح
وزيـرا في الستيـنات) جهودا كـبيرة إلعادة

النظام ومتابعة الدراسة.
بـعـد يـوم جـاءني والـد شهـرزاد األسـتاذ
ذوالـنون أيوب ومعه ابنته شهرزاد نفسها
ــا بـدر وهي حتــمل تــوضـيــحـا واعــتـذارا 
مـنـهـا وأظن ان والـدهـا هـو الذي كـتب ذلك
ــا جــاء فــيه ان إجــابــاتــهـا االعــتــذار  و
(كـانت  مستعجلة وفورية كأنها في ساحة
امـتـحـان) وقـالت شـهـرزاد (ان اإلنـسان في
هـذه الظروف عـندما يقـول انه يكره الـكلية
فـهـو يـعني ان الـكـلـية ال تـريـحه من جـميع
الـوجوه وفيهـا متعبات ومـنغصات وح
يـقول انه يكـره كل الطالب يعـني طبعا انه
ال يــرتــاح الى مــضــايــقــات الــطـالب وعـدم
تـقـديــرهم إلحـسـاس رفـيـقـاتـهم الـطـالـبـات
والـكل يـعـني البـعض او األغـلب في الكالم
اجلــاري االعـتـيــادي ولـست من الــكـاتـبـات
ـثقـال ومهمـا كان األمر لـكي ازن كالمي با
فـقـد سبـبت هذه الـغـلطـة اطالعي على اني
كــنـت مــخــطــئــة بــعـض الــشيء).وخــتــمت
ن اعــــتـــذارهــــا قـــائــــلــــة (اني امــــد يـــدي 
يــصـافـحـني واعـتــذر له ان كـنت قـد اسـأت
الـيه)! وخالل أسـبوعـ نشـرنا الـكثـير من
الـردود والـتعـقـيبـات من أسـاتذة اجلـامـعة
وطـالب اجلــــامـــــعــــة وبـــــعض الـــــكــــتــــاب
والــصـحـفـيــ واعـتـقـد ان ســبب الـضـجـة
يــعــود إلى أن الــنــاس في تــلـك الـفــتــرة لم
يــــعـــتـــادوا عــــلى مـــثـل هـــذه اآلراء.وعـــلى
ـستوى الشخـصي نلت مكافأة من رئيس ا
الــتـحـريــر االسـتــاذ يـحي قـاسـم وكـله كـان

بفضل مساعدة عربية توفيق الزم.

عــرفت عــربــيـة تــوفــيق الزم قــبل ثـورة 14
تــمــوز  1958الــتي اعــلــنت بــصــوتــهـا من
اذاعـة بـغـداد قـيـام اجلـمـهـوريـة الـعـراقـيـة
واذاعـت بـــيــــانـــات الــــثـــورة.كــــان ذلك في
بــدايــات عــمــلي الــصــحــفي وفـي بــدايـات
عـملها االذاعي قبل الثورة باقل من سنت
وقــد اسـتــعــنت بـهــا في حتــقـيق صــحـفي
ـلكي نـشرتـه صحـيفـة الشـعب في العـهد ا
ذيعات ذيعـ وا كـما كتـبت حتقيقـا عن ا
في االيــام االولى لـلــثـورة نـشـر فـي مـجـلـة
صريـة ثم تابعت نـشاطها صـباح اخليـر ا

ي. وخاصة في اجملال االكاد
عـربية من مواليد  1939 توفيت عام 2008
عن عــمـر نــاهـز الــسـبــعـ عــامـا  والــدهـا
الـفـنـان تـوفـيق الزم وتـنـحـدر أسـرتـهـا من
لها شقيقان مدينة العمارة جنوبي العراق
ـهـنـدس مـحـمد تـوفـيق من هـمـا الـعـمـيـد ا
اســاتـذة الـكــلـيــة الـهـنــدسـيــة الـعـســكـريـة
والــريـاضي الــلـواء خــالـد تــوفـيق الزم من
أبــــطـــال الــــعـــراق ومــــؤسس الــــريـــاضـــة
الــعـسـكـريــة الـعـراقـيــة ولـهـا شــقـيـقـة هي

اجلراحة الدكتورة آمال توفيق الزم.
حـ عرفتهـا كانت طالبـة في كليـة التربية
جــامـعـة بـغــداد الـتي تـخـرجـت مـنـهـا عـام
ـــاجــســتـــيــر من 1960  وحـــصــلت عـــلى ا
جـامعة ع شمس بالقاهرة عام  1968 ثم
نـالت شهـادة الدكتـوراه  في األدب العربي
مـن جــامـــعــة بـــغــداد عــام  1983. عـــمــلت
دارس وبعد نيلها الشهادات مـدرسة في ا
الــعــلــيــا عــمــلت اســتــاذة فـي اجلــامــعـات
ـوصل ولـهـا عـدة الــعـراقـيـة في بـغــداد وا

مـؤلفات منها حركـة التطور والتجديد في
ــرأة في الـــشــعـــر الــعـــراقي احلـــديث. وا

الشعر العراقي
وتـقـول عربـيـة عن عمـلـها في االذاعـة (انا
أول مـذيــعـة تـقـرأ أخـبـاراً في حـ كـانت
درس مذيعة ربط قـبلي السيدة صبـيحة ا
بـــ الـــبـــرامج ولـــيـس مـــذيـــعـــة أخـــبــار
ــنـعــني من مــتــخــصـصــة لــكن هــذا لم 

اإلشتراك في تقد برامج أخرى).
 تـــوزع عــمـــلـــهــا بـــ قـــراءة الــتـــعـــلــيق
الـســيـاسي ونـشـرة االخـبـار وبـرنـامج مـا
ــســتــمـــعــون وطــبــيب االســرة يــطـــلــبه ا
وبـرنـامج احلـصاد الـذي كـان يعـده سـليم

معروف.
هـنا اروي حـكايتـ االولى عن عمـلها في
االذاعـة والـثانـية عن الـتـحقـيق الصـحفي
الـذي كتـبته واثـار ضجـة في الكـليـة التي

كانت فيها.
ــا روته عـربــيـة عن اذاعــتـهـا بــيـانـات ×
الــثــورة انــهـا كــانت في بــيــتــهــا في يـوم
عـطلتـها االسبوعـية وفوجـئت في الساعة
اخلـامـسـة صـبـاحـا بـسـيـارة االذاعة تـقف
امــام بـيـتـهـا وفـيـهــا من يـطـلب احلـضـور
فـورا الى االذاعـة وعـندمـا ذهـبت فـوجئت
بـقـوات عـسـكـريـة امـام  مـبنـى االذاعة في
الــصـاحلــيــة وعـلــمت عـلـى الـفــور بـقــيـام
الـثورة وقيام اجلـمهورية وسـقوط النظام
ــلـكي. تــقـدم أحـد الــرجـال الــغـربـاء الى ا
رجل كان واقفاً بزيه العسكري عند مدخل
االذاعـة وقـدمـني لـه قائـالً:- سـيـدي هذه

ذيعة عربية توفيق الزم. هي ا
صـافـحـني وعـرفـني بـنـفـسه وهـو يـتـكـلم
بــنــبــرة واثــقــة وقــدم لي مــجــمــوعــة من
ـها. الـبـيـانـات الـتي كـان يريـد مـني تـقـد
وبــنـوع من احلــمـاس واالطــمـئــنـان الـذي
تملكني إثر محادثته لي سألته باندفاع:
ــــــرسـالت اإلذاعـــــيــــــة? هل - مــــــاذا عن ا

وضعتم يدكم عليها?
أجـابني متـفاجئـاً باستـغراب:- وأين هذه

رسالت? ا
فــقـلت لـه بـحــيـويـة:- هـي في أبي غـريب
وإذا لم تـسـتـولـوا عـلـيـهـا فال قـيـمـة لـهذه

البناية?
كــنت أقــصـد اإلذاعــة وســرعـان مــا نـادى
عـلى أحـد اجلـنـود وقال له:- تـأخـذ سـرية
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يؤكد الطبـيب االختصاص باألمراض القلبـية والصدرية مقدام اجلميلي
ان (مـرضى الـسـكـري  بـإمـكـانـهم الـصـيـام إذا كـان الـسـكـر الـتـراكـمي
لديـهم ضمن احلـدود الطـبيـعيـة .وان  التوجد لـديهم حـاالت هبـوط سكر
ـرضى تـعـديل جـرع بـعض األدوية مـتـكررة إثـنـاء الـصـيـام . وبـإمكـان ا
وخــاصـــة الــتي تــؤخـــذ ثالث مــرات بــالـــيــوم قــبل رمـــضــان مــثل عالج
وبقية الگلوكـوفيج  الى حبة واحدة وقت الـسحور و حبتان وقت الـفطور
األدوية الـتي تسـبب هبـوط السـكري فـيـتم تقـليـلهـا الى النـصف وحسب
احلالـة ) مضـيفـا (وننـصح ايضـا مريض الـسكـري باإلفـطار إذا جتاوز
فحـص السكري عندهُ  300 ملغم/ دسـيليـتر  أو حصل عـندهُ نوبات
هـبـوط ســكـر مـتـكـررة أثـنـاء الـصـيـام)  وعن صـيـام مـرضى ارتـفـاع
ـسيطـر عليه ـرضى الضغط  ا ضـغط الدم فيـشير الى ان(بـالنسـبة 
فبـإمـكانـهم الـصـيام  ويـتم حتـويل وقت بـعض االدوية الـتي حتـتوي
دررات الى وقت اإلفطار إلن أخذها في السحور قد يؤدي الى على ا

اء). العطش واجلفاف نهارا بسبب كثرة اإلدرار وعدم شرب ا

قال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم (ال يزال الـناس بـخيـر ما عـجَّلوا
الـفطـر).وعن أنس بن مـالك رضي الـله عنه قـال: (كـان النـبي صـلى الله
عــلـيه وســلم يـفــطـر قــبل أن يـصــلي عـلـى رُطَـبـات فــإن لم تـكـن رُطَـبـات
فتُمـيرات فإن لم تكن تميـرات حسا حسوات من ماء).و قال (ص) (من
ـا أطــعــمه الــله نــسي وهــو صــائم فــأكل أو شــرب فــلـيــتـمَّ صـومـه; فــإ

وسقاه) (رواه البخاري ومسلم).

الــشـرطـة االحتــاديـة وقـراءة سـورة
الـفــاحتـة عــلى ارواحــهم الـطــاهـرة
قاتل تخللـها استمـاعه الى اراء ا

قدمة لهم. حول اخلدات ا

ــنـتــســبـ ضــمن قــاطع الــلـواء وا
الـثـامن عـشـر بــنـاحـيـة الـرشـاد في
مـــحـــافـــظــــة كـــركـــوك  خاللـــهـــا
اسـتذكـار مـواقف وبطـوالت شـهداء
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شـــــارك قــــائــــد قـــــوات الــــشــــرطــــة
االحتــاديـة صـالح نــاصـر الـعـامـري
أدبة افطار جماعية  مع الضباط
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ـلًــا فى الـعــمل .ضـيــوف يـزورونك ســيـكــون الـيــوم 
بشكل مفاجئ .

qL(«

عليك أن تـدرك ان القلق والتـوتر هما سـبب مشاكلك 
الصحية. 

Ê«eO*«

رئــيــسك فى الــعـمل يــســلـمـك مـهــمــة وسـتــتــمـكن من
االرتقاء بتنفيذها. رقم احلظ 9.

—u¦ «

سوف تسـتفيـد إذا مارست تمـارين ذهنيـة تخفف من
شعورك باإلجهاد .

»dIF «

هـناك حـاجـة ماسـة التخـاذ إجـراء حاسم من جـانبك 
لتحديد االجتاه.

¡«“u'«

حتـتـاج بـعض الـوقت لـلـتـفـكـيـر مع نـفـسـك وإدراك ما
تريده فعالً .

”uI «

حتتاج إلى حتليل اإليجابيات والسلبيات بعناية قبل 
حتديد قرارك.

ÊUÞd «

أنت فى حــاجـة مــاسـة إلى إعــادة تـقـيــيم أهـدافك فى
احلياة.رقم احلظ 3.

Íb'«

ـرجح أن يـزيد دخـلك بشـكل كـبيـر بسـبب قرار  من ا
تتخذه.

bÝô«

ــكـنـك جتـاهــلــهـا فــكن دقــيــقـاً فى هــنــاك أعـمــاال ال 
استكمال األوراق اخلاصة بك.

u b «

إذا كـان شـريـكك يــضـعف ثـقـتك بــنـفـسك ال يـعـززهـا
عليك انهاء عالقتك به. 

¡«—cF «

قـد تـرتـكب خــطـأ صـغــيـرا ولـكن حـاسـم بـسـبب عـدم
االنتباه رقم احلظ 7.

 u(«
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اوجد معـامي ومرادفات
الكـلمات افقـيا وعموديا
حـــــسب الـــــتــــســـــلــــسل

الرقمي:
 1- من البقوليات
 2- امارة خليجية

 3- ترحال
سجد  4- على بناء ا

 5- بارك
 6- ماء جارف
 7- عاتب

عمان 8- من اجزاء الوجه
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تـبدو حركة الشـوارع ميسورة جـدا .. ثمة فوانيـس رمضانية اكـتشفتـها كأنها
كـنوز مضيئة في طريقي .. قال لي الصيدالني : الترد عليها هذول ذباح !..
خـذ هذا العالج يـفك االنسداد .. اخـذته ثم داومت عليه .فـعال علي ان اشكره
.. اوصـلني الطـبيب الـشيخ الى باب عـيادته وهـو ملتـزم بالكـمامـة لكني اعـتقد
انه يشبه تماما عمر احلريري ..رحت افتش كم مرة مثل احلريري دور طبيب?
 ابـو الطب الـبـديل قال لي : عـلـيك بالـطـرشانـة . وضيـف كر من الـعراق مأل
ثالجـتي بـبـرتقـال وتـفـاح وخـيـار ناعم مـثل اصـابع الـعـروس ثم خس ولـهـانة .

انفتاح مريح وعدوك بالريح !
صرية  –وهي الـتي علـمتني االنـتساب الى صـاحبة في مـجلة صـباح اخليـر ا
اجلاللـة -  كـاريـكـاتـيـر حلـجـازي فـيه واحـد يـسـأل واحـدا : ايه اجـمل صـوت

مستني تسمعه ?  فيكون الرد : مدفع االفطار !
 في شـارع اجلاردينز الذي اقيم فيه كـانت هناك ستة جوامع وسـتة نواد ليلية
ؤذن عـاليا بتسبيح .. أتت الـكورونا على خمسة مـن النوادي ومايزال صوت ا
الـله وتكبـيره يـنادي ! هذا رمـضان الـسادس عشـر  بعـمان وبجـدارة ال اشعر
ـسسـني العـطش ; انا صـائم بكل جـوارحي .. بل وسـعيـد بهذا بـاجلوع ولم 
طـاعم يؤاخـذونني : ايش الـريجـيم الربـاني  القـو .. الشهـية لي واصـحاب ا
يـادكتـور اكـلنـا مش زاكي ?. لـست اكوال واكـتـفي بالـقـليل ولـكـني اسمـع تهـما

ن اليجالسني ولم يؤاكلني باني ( لقام ) ! باطلة 
 سـوف ا بــقــيـة الــنص في وقـت الحق .. عـلــيــكم تــدوين كل شيء عــابـر في

حياتكم قبل انقضاء العمر الغابر !
ســتــمـضـي هــذه األيـام ولــكــنــا نــرى نــوراً مــبــيــنــا عــجــاف هــذه األيــام فــيــنـا
ولـكنـا بـقـيـنا كـرهـنـا مـا اتـانا وهـو خـيـرُ وتـشـهـد ان جزعـنـا او رضـيـنا حتـمـا

جهلناه ويعلمه يقينا. وكم لله من لطفٍ خفيٍ كارهينا
مـطالع نـيـسان بـهـيجـة في عـمان .. شـعـارهم منـذ ان وطـأت قدمـاي ارضهم :
إجـعل صيـفك ربـيعـا او الـصيف كـيف وادفـا عفـا... فرصـة ذهـبيـة السـتيـطان
ـبـثوثـة عـلى االرصـفـة  ; ثم الـبـقـاء حـتى صالة الـفـجـر واحـتـساء ـصـاطب ا ا
الـشـاي والـتــمـشي صـعــودا ونـزوال  بـدواعي تـخــفـيف الـوزن بــعـد  الـسـحـور
...الاعـرف عن ربيع بغداد شيئـا غير إن القادمـ هنا والذي يلتـمسون التقاط

سيلفي للذكرى يصفون االجواء بأنها مغبرة والزحام على اشده .
ا التأم حول نفسي أكثر . يز ; ر  ازمع شد الرحال اليها ; رمضان هناك 

فضلة الاسـتطيع أن البي جمـيع الدعوات وتناول الوجـبات ا
يز يدعو في كل احملـافظات ; لكن شعورك بـانك ضيف 
ـطـار الطـويل سوف ـسـرة . ح اكـون في طريق ا الى ا
ادون مـشاعري الطازجة .. في عمـان مطعم شهير اسمه

الطازج ; لم اعد ارتاده  ; لكني ادعوكم الرتياده !
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يشهد قضاء بيجي خالل شهر رمضان من كل عام مبادرة جميلة تتمثل بتوفير
وجـبـات افـطـار عـلى الــشـارع الـعـام لـلـمـســافـرين من احملـافـظـات االخـرى

. ستطرق وا

دعاني صديق ألكل القطايف
فأمعنت فيها غير خائف

فقال وقد اوجعت باألكل قلبه
تالف رويك مهال فهي احدى ا
يت فقلت له ما ان سمعنا 

يـنـادى علـيه (يـا قـتيل الـقـطايف).

تـــــر الـــــشـــــعــــراء فـي رمـــــضــــان
بــالـــقـــطـــائف فـــكـــان ان دعـى احــد
الشـعراء الى مأدبـة إفطار تـضمنت
صــحــنــا فــســيــحــا مـن احلــلــويـات
فالحظ صاحب الـدعوة  ان الـشاعر
قد اوغل في الـتهام الـقطـائف فأنبه
عـلى ذلك فـرد عــلـيه الـشــاعـر بـهـذه

االبيات:
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في امـسية رمضـانية فـنية تـقام في زقاق
ـتـنـبي يومي  14 و 15 نـيـسـان اجلاري ا
سـيتم عرض مـونودرامـا الشارع بـعنوان
(يــوم حــلّق الــكـــنّــاس عــبــد الــبــاسط في
سـاحة الطـيران). وقـالت امانـة بغداد في
بــيــان (ان الــعــرض يــقــام  في الــســاعــة
الــتـاسـعــة مـسـاءً وهــو جتـربـة اخــراجـيـة
للـفنـان حسـ علي هارف تـنتـجهـا امانة
بغداد  احياءً للمدينة ثقافياً وفنياً واثراءً

وتأصيالً للهوية البغدادية).

Ÿ—UA « U «—œu½u

w³M²*« ‚U “ w

÷dF²ð œu³Ž ‰UO

ÀœU(
الشوارع اللبنانية كافة ففقدت عبود
السيـطرة على سـيارتهـا واصطدمت
بــحـافــة الـطـريـق.االضـرار إقــتـصـرت
ـــاديــــات وحتــــطم واجــــهـــة عـــلـى ا
السـيارة وأسـفـلهـا .على صـعيـد اخر
تستعد عبود لطرح أغنيتها اجلديدة
(أنــا األولى) عــلى طــريــقـة الــفــيــديـو

كليب.
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تعرضت الفنانة اللبنانية ليال عبود
حلـادث ســيـر مــروع خالل تـوجــهـهـا
إلى مــديــنــة جــبــيل حــيث فــوجــئت
بـــــوجـــــود حـــــفـــــرة عــــمـــــيـــــقـــــة في
األوتـــوســتـــراد الـــعــام إضـــافــة الى
محاولـة سيدة أن جتـتاز الطريق في
الــظالم في ظل انــقــطــاع االنـارة عن
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اصدرت نقابة الفاني السبت امرا
ـوجـبه الـتـصـوير نـقـابـيـا مـنعـت 
الفيـديوي داخل القـاعات والنوادي

الليلية .
واشـار امـر الــنـقـابـة الــذي اطـلـعت
نع مـنـعـا بـاتا عـلـيه (الـزمـان) ان(
كـافـة انــواع الـتـصـويــر الـفـيـديـوي
داخل الـقـاعـات والـنـوادي الـلـيـلـيـة
كــافـــة ومـن يـــخــالـف هـــذا الـــقــرار

ســـيـــعـــرض نــفـــسه لـــلـــمــســـائـــلــة
القـانونيـة). وفي بيان اخـر للنـقابة
اطــــلـــعت عــــلـــيـه (الـــزمــــان) قـــالت
ان(نـتابعُ بـقلقٍ وغـضبٍ كـبيـرين ما
يـحـدثُ من مـحاوالت تـضـيـيقٍ على
الــــفـنّ واإلعالم الـــــعــــراقـــــيــــ في
ـنـصـرمـ في نـسقٍ األســبـوعـ ا
ـتـدّ إلى إرث الـديكـتـاتـورية سيءٍ 
ــة من جـهـة ويُـنــهي الـثـمـرة الـظـا
الوحـيدة لسقـوط النظـام الصدّامي

الـذي تمـرّ ذكـراه هذه األيـام: حـريّة
ـعـنى أدق: ما تـبقّى الـتعـبـير أو 

منها).
 مــوضـحـا ان ( الــفـنـان الـذي وقف
ـــؤســـســـة الـــعـــســـكـــريـــة في مع ا
مـعــاركــهــا ضـدّ اإلرهــاب وقف من
مــــــوقفٍ وطــــــنيّ خــــــالـص وهـــــو
السبّـاق لدعم مقـاتليـنا األبطال في
معاركهم ولم يكتفِ بذلك فقد نظّم
فـنــانـون في مـنــاسـبـات مـخــتـلـفـة

عــروضـــاً وأوبــريــتــات وأنــاشــيــد
وحـمالت للـتبـرع بـالدم لـكن هذا ال
يــعــنـي أن يــكــون دور الــفــنــان ذلك
فحـسب فكـشف الفـوضى والـفساد
والظواهر السلبية هو دعم ألبنائنا
األبطال).مؤكدة(إننا نحذّر وبشدّة
من اسـتـهـداف الفـنـانـ العـراقـي
ـؤســســة الـعــسـكــريـة أو من قــبل ا
غـيـرها ألنـهم يـتـعامـلـون مع واحد
ؤثرين في الرأي العام). من أشدّ ا
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ـلـحـقة تـوجـد عـنـاوين مـلـحـقـة بـحـقـائب وزاريـة مـنـهـا الـسـيـاحـة ا
ـانــهم او عــبـر بـالــثـقــافــة من دون ان يــسـمع الــعــراقـيــون في بــر
تـصــريـحــات مـســؤولــ حـكــومـ مــا يـقــدم صــورة عن مـســتـوى
الـسـيـاحـة ومـجاالتـهـا والـوفـود الـسـيـاحـيـة من اين تـأتي والى اين
ـسـتـعـدة السـتـقـبـال ـرافق الـسـيـاحـيـة اجلــديـدة ا تـذهـب ومـاهي ا

. السائح
ــنـاسـبـات هـذا الـكالم خــارج الـسـيـاحــة الـديـنــيـة الـتي تـتــعـلق بـا
عروفة وهي واقع موجود ذلك انّ هنـاك تنوعا جغرافياً اخلاصـة ا
وبيئـياً واسعـاً في العراق ال يـحظى بأي اهـتمام سيـاحي يليق به.
هـناك مـجـاالت سـياحـيـة للـداخل واخلـارج مـنهـا صـيد الـطـيور او
صـيـد األسـمـاك بــاتت تـقع في مـجـاالت خــطـيـرة حتـتـاج الى دعم

أمني كبير ووقعت حوادث مدبرة اساءت كثيرا لهذا النطاق.
رتـبط باسم وزارة الثقافـة هو االثار وهذا عنوان العـنوان الثاني ا
سـياحي بـحـد ذاته تقـوم علـيه االستـثمـارات السـياحـية في الـعالم

عادة.
ـكن أن تتـقدم الى أمام من دون بـرامج إعالمية ذات السـياحة ال 
تـأثـيـر في الــداخل واخلـارج وهـذا مــجـال مـفـقــود  كـمـا جنـد ان
ن مـولة من الـدولـة غيـر معـنيـة به وال ندري  األجهـزة اإلعالميـة ا
توكل مـهمة الـترويج اإلعالمي للـسيـاحة العـراقية اذا كـانت أجهزة
ـراقب ان يـكـون مـنع الـبـلـد غـيـر مـعـنـيـة وغـائـبـة بل ال يـسـتـبـعـد ا
التـرويج اإلعالمي للسـياحـة مقصـودا لقصـور ذاتي في السـياحة.
ال بــدّ من جـرد مــحـاسـبـة لـإلجنـازات في الـســيـاحـة وكــيف تـمـول
ـسـألـة تـبــدو سـائـبـة لم تـلق يـومـا الـدولـة مـجـاالتـهــا وقـنـواتـهـا وا
اهتمـاما من مجلس النواب كما انّ التشكيالت احلكومية لم تضع

هم. في أولوياتها هذا القطاع االستثماري ا
نـعـلم مـا أصاب مـتـاحـفـنـا من تدمـيـر ونـهب مع دخـول اول جـندي
للمـحتل األمريكي واكتمل مـسلسل النهب مع عـصابات تهريب لها
ـية ثم جاءت حلقة داعش نفوذ سـياسي وامتدادات استـخبارية عا
ـوصل احدى اهم مـراكز الـثروة االثـارية التـدميـرية السـيمـا في ا
واقع االثـارية حتت تـاحف وا في العـراق لكن الـنهـوض بـقطـاع ا
ان التنـقيب يحتاج الى وقفة أكبـر من الدولة ومراقبة ادق من البر

ية ذات الصلة. واجلامعات واالوساط االكاد
العـراق اسمه وحـده يكـفي لكي يـعاد ضـخه كعـنوان آثاري عـظيم
ومـلـهم في الـعـالم يـكـفي ان يـبـقى تـصـدر اسم الـعـراق في قـوائم

الفساد واحلروب والتنظيمات اإلرهابية على مستوى العالم.
يـون عـراقيـون في بلـدنا هـناك فـنـانون وادبـاء وصحـافـيون واكـاد
وخــارجه مـن دون ان يـتـم اإلفــادة من امــكــانـاتــهـم في الــنــهـوض
بـالـسيـاحـة الـتي هي مصـدر دخل يـسـهم في تـنويع االقـتـصاد اذا

كانت هناك خطط حقيقية لتحقيق هذا النهوض.
السيـاحة مـرتكـز ثقـافي أساس  لـكن احلاقـها بـوزارة الثـقافة في
اذا الـسـيـاحة ـنـخفض  يـجـعـلـنا نـتـسـاءل   هـذا اخلط البـيـاني ا

ملحقة بالثقافة?
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حترَّرَتْ مديـنة الفـاو وعادتْ دبابات كـتيبـتي إِلى منطـقة الفـكَّة عنـد حدود مديـنة العـمارة مع إيران كانـت الدبابات في
حالـةٍ يرثى لها كمـا لو أنَّها خـنازير نافقـة في ط الهور; بدأنـا بإدامتها عـلى وجه السرعة كُنَّـا نتوقع وصول األوامر
عنويـات عالية جداً بعد فرار اإليراني من بالتحرَّك إِلى جبهـة أخرى على ح غرَّة فالقيادة العسـكرية غدتْ تتمتع 
جزيرة الفاو; بلْ بدأت القـيادة تفكر باستـرجاع حقول مجنون أيـضا مستغلة حالـة الفوضى التي طغت بشكل واضح
على إيران بأكملـها. كنتُ فوق دبابتي أزيل التراب األسود عن برجها ح اقـترب مني أحد جنود قلم السريَّة; تأمَّلني
أمور إِلى احملكـمة العسكـرية. ارتعدَ جسدي ; سيـأخذك ا بـنظرةِ إشفاقٍ ثمَّ قـال بصوت يشوبه احلـزن: - غداً صباحاً
ـكنـسة الـتي كانت بـيدي عـلى رأسي من شدَّة الـصدمـة ألترك الـدبابـة مشـدوهاً وانسلُّ لـسمـاع هذا اخلـبر; ضربتُ ا
لجـأ ثمَّة دمـوع ذليلـة بدأت تسـيل على خدي عـندما هـبط الظالم قـرَّرتُ الفرار من الـكتيـبة لكـني عدلت عن تلك إِلى ا
نهك من التـعب ال محالة. أطلَّ الصباح مكفهرَّاً مثل وجهي; أخذ الفكرة ألن السيـطرات ستلقي القبض على جسدي ا
بـيدي رأس عـرفاء من أهـالي احلـلَّة إِلى احملـكمـة الـعسـكريـة في مـنطـقة قـلـعة صـالح; كـان فنـاء بنـايـة احملكـمة يـغوص
باجلنـود الهاربـ الذين جاءوا مع مـأموريهم لـينالـوا احلكم مثـلي نتيـجة هروبـهم من احلرب أيضـا انتظـرتُ لساعاتٍ
طـويـلةٍ حـتى سمـعتُ أحـد حرَّاس احملـكـمة يـنادي عـلى اسـمي بصـوتٍ مـرتفعٍ لـلمـثـول أمام الـقاضـي; دخلتُ إِلى قـاعة
احملكمة برفـقة مأموري احلالّوي بعد أنْ جردني احلارس من نطاقي وقبَّعة رأسي اهتزَّ بدني ح رأيتُ أربعة ضبَّاط
بوجـوه واجمـة يـجلـسون خـلف مـنصَّـة مرتـفعـة كـان يتـوسَّطـهم ضـابط برتـبة عـقـيد سـألني بـاحتـقـار بعـد دخولي إِلى

القفص احلديدي: 
اذا هربتْ?  -

- سيدي أنا شاعر; هربت ألني.. 
علـومة مني سألني الـعقيد ساخراً بتـرتْ كالمي جلجلة ضـحكات الضبـاط األربعة هازئة بـقسوة لدى سمـاعهم هذه ا

رَّة: هذه ا
- شاعر! هه.. كم كان هروبك; أجبْ بسرعة?

- أربعة شهور سيدي.
- من أيَّة جبهةٍ هربتْ?

- لم أهربْ من اجلبهة سيدي.
اذا أنتَ أمامي? - إذا لم تكنْ هارباً 

- سيدي هربتُ من الكتيبة عندما كانت في معسكر دروع تكريت إلعادة التنظيم.
عارك? - هل اشتركت في ا

عارك التي اشتركت فيها سيدي. - كثيرة هي ا
- وماذا رأيت?

- رأيت ما يشيب لهُ الرأس سيدي.
- مثالً?

; تمكَّنَ اإليرانيون من دحرنا; فتركتُ دبابتي - في معركة شرق البـصرة وبعدَ سجالٍ استمر لثالثِ ليالٍ عنيفـةٍ وداميةٍ
هرول نحو مـدينة البصرة خالل الـطريق سقطتْ قذيفـة على بعد أمتارٍ من شـاة ا بـعد احتراقها النـخرط مع جنود ا
بتورة ـشاة; لمْ يشعـر بفقدان ذراعه الـيمنى إالَّ بعد دقـائق; سألنا بـهلعٍ عن ذراعه ا تواجـدنا لتبـترَ ذراع أحد جنود ا
ا شـاهدها مـلقاة على األرض الـرمليـة عادَ اللتقـاطها; ونـحن نتوسَّل بهِ أنْ يـتركها; لـكنَّهُ أغارَ عـليها فأشرتُ نحـوها 
ن; لمْ يشعر مـثل ذئبٍ جريحٍ وحملهـا مثل بندقيـة على كتفه األيسـر; التحق بنا والـدم مازال ينزف من رمَّانـة كتفه األ

بتورة بكفّه اليسرى: بألم ألنَّ موقع اإلصابة مازال مخدَّراً من شدَّة البتر; أخبرنا وهو يخبط على ذراعه ا
- أعطيها لكالب القرية وال اتركها لهم.

بعدها بدقائق فقدَ الوعي ثم أسلم الروح.
نصة عود كبريت لسيجارة العقـيد التي وضعها بفمه ثمَّ نفث دخانها إِلى فضاء هنا أشعل الضابط الـذي على  ا

 : القاعة منبهراً بحكاية هذا احلمل الوديع الذي يقف أمامهُ; قال بتوتر فجأةً
- اسمعْ أيها الشاعر قرار احلكم..

- نعم سيدي. 
- حكمتْ احملكمة العسكرية على اجملرم..

راحَ يقلّبُ األوراق التي أمامه بحثاً عن اسمي; ثمَّ أكمل قرار احلكم بعد أنْ نطق اسمي.. وصاح آمراً:  
- حرسْ.. أخرجوهُ من القاعة.

أمـور التـحـية الـعسـكـرية لـلقـضاة األربـعـة ثمَّ سحـبني بـرفقٍ إِلى خـارج قاعـة احملكـمـة; أحاطَ بي مـجمـوعة من ألـقى ا
اجلنود سألني بعضهم عن قرار احلكم? أجبتهم بنبرةٍ مرتبكةٍ لم أتمكَّنْ من تفاديها: 

ة مُخلَّة بالشرف.  -  ثمانية شهور حبس مع اعتبار هروبي جر
علَّقَ أحدهم يواسيني: 

. ة مخلَّة بالشرف أصبحتْ مألوفة لدينا كما أنَّ ثمانية شهور سهلة جداً - عبارة جر
قال آخر ليشدَّ من أزري: 

- ماهي إالَّ غفوة طويلة في السجن حتى جتد مدة احلكم منتهية.
أمور حـتى أنال قسطاً من الراحة على األرض ح تركنا احملـكمة شعرتُ أنَّ قوايَ فرَّتْ من جسـدي فجأةً ناشدتُ ا
تـربة; تـعاطف مـعي وسمح لي بـذلك كانت أنـفاسـي تتقـطَّع في رئـتي وشعـرت بالـغثـيان ثمَّ اهـتز جـسدي بـانتـفاضةٍ ا
صروع حتى غزى العرق جلدي لكنَّ نسمة هواء هبَّتْ على وجهي أعادتْ لي عصيبـةٍ كا
انـتـبـاهي فـنـهـضتُ أسـعلُ من قـسـوة االخــتـنـاق; السـتـنـشق بـعـدهـا نـفـسـاً عـمـيـقـاً; قـلت

للمأمور: 
- ال تقلق.. لقد جتاوزت األزمة.

: أمور ثمَّ أهداني سيجارة مشتعلة قائالً تبسَّم ا
. انك بالله قويَّاً - دخنْ حتى ترتاح; وليكنْ إ

ـــــتـــــحـــــدرة من (ذكـــــور وإنـــــاث) ا
مــجـمـوعـات مـعــروضـة في مـتـحف
الـــتـــاريخ الـــطـــبــيـــعي فـي تــريـــنغ
بـإنكلـترا إذ صُوّرت كل ريـشة على
خـــلــفــيــة ســـوداء ومن ثالث زوايــا
مـختـلفة والـتُقطت الـصور مرة مع
مـرشح األشـعـة فـوق الـبـنـفـسـجـيـة
ومــرة من دونه.وبـفــضل مـنـهــجـيـة
التعلم العميق (أحد مجاالت الذكاء
االصـــطــنــاعـي) اســتــخـــرجــوا من
جــلـــســات الــتــصــويــر هــذه 1500

بكسل لكل ريش.

تـخـتـلف بـحـسـب خـطـوط الـعرض
لـكـنّهم لم يـتـمكّـنـوا من تقـد دليل
عــــلى ذلك.وبــــهـــدف إثــــبـــات هـــذه
الـفرضية أجرى عـلماء األحياء من
جـامعة شـيفيلـد البريطـانية دراسة
شـــمـــلت أكـــثــر من  4500نـــوع من
اجلـــواثم وهـي أكــبـــر عـــائــلـــة من
غردة (السنونو العقعق الطيور ا
قـبرة الـغيط الـعنـدليب الـشحرور
الــقـــرقــفــيــات تــنــاجــر اجلــنــة...)
مــنـتــشــرة في الـعــالم كــله.وفـحص
الـعـلـمـاء ريش الـعـصافـيـر الـبـالـغة

{ بـــــــــاريـس  (أ ف ب) - أكـــــــــدت
دراســة حــديــثــة مــا كــان يــتــوقــعه
عـلــمـاء األحـيـاء في الـقـرن الـتـاسع
عـشـر إذ خـلصـت نتـائـجـها إلى أنّ
ـنـاطق ـنـتـشـرة في ا الـعــصـافـيـر ا
ـداريـة مـلـوّنة أكـثـر من مـثـيالتـها ا
ــــعـــتــــدلــــة.وخالل ـــنــــاطـق ا فـي ا
ــنـاطق مــهــمـاتــهم الــعــلـمــيــة في ا
ـــداريـــة قـــدّم عـــلـــمـــاء األحـــيـــاء ا
األوروبـــــيــــون تـــــشــــارلـــــز داروين
وألـكـسـنـدر فون هـمـبـولت وألـفـريد
راسـل واالس توصيفـا لهذه الثروة
لوّنـة كثيراً الـنباتـية واحليوانـية ا
ـــوجــودة في مـــقــارنـــةً بــاألنــواع ا
ــــنـــاطق الــــواقـــعـــة شــــمـــال خط ا
االســتـــواء.وكــان عــالم الــطــبــيــعــة
ـــاني الـــراحل ألــكـــســنـــدر فــون األ
هــــمــــبــــولت ( (1859-1769الــــذي
اكـتـشف غـابة األمـازون يـقول كـلـما
ـدارية ازداد ـنـاطق ا اقـتـربـنا من ا
تـــنــوّع الـــنــبـــاتــات واحلـــيــوانــات
وأشــكــالــهـا ومــزيج األلــوان.ومــنـذ
ــاني اشــتــبه تــصــريح الــعــالم األ
عـــلـــمـــاء عــدّة فـي وجــود نـــوع من
اخلـريطة اجلـغرافية لـتلوّن األنواع

وأيــضـــا الــشــؤون االجــتــمــاعــيــة
مــسـاكن مـجـانـيــة في هـذا الـقـصـر
حـيث كـانـوا يـعمـلـون.وحتت عـلـية
ـقـر الـشـاسع ـبـنى بـات يـوجـد ا ا
ــؤســسـة “ذي هــيــومن ســايــفـتي
نت ”الــتـي أســســتــهـا “جــنــرالي”
ـساعـدة األشخاص األكـثر ضـعفا
بـيـنـهم الجـئـون إضـافـة إلـى قـاعة

معارض ومسرح للحفالت.

ـشـيـد عـلى بـروكـوراتي فـيـكـيي ”ا
الــطــراز الـفــيــنــيـسي الــبــيــزنـطي
وقع سنة  1538بهيكل واستُبدل ا
مـن ثالث طــــبــــقــــات بــــاألســــلـــوب
الـــكالســيـــكي لــعـــصــر الــنـــهــضــة
اإليـــــطـــــالي.وإلى حـــــ ســـــقــــوط
جـمـهـوريـة الـبنـدقـيـة سـنة ?1797
شغل الوكالء وهم مسؤولون كبار
ــديــنـة كــانــوا مــكــلــفـ خــزيــنــة ا

علم البارز. وقال تـشيبرفيلد هـذا ا
لــوكــالـة فــرانس بـرس إن “ســاحـة
الـــقــديس مـــرقس هي مـن األشــهــر
يا لكنّ أياً منا لم يتصور يوماً عا
مـا يــخـتـبئ خـلف هـذه الـواجـهـات
ـــشـــيـــدة عـــلى يـــد مـــهـــنـــدســـ ا
مــعـمـاريـ عـدة عـلى مـدى حـوالى
قـــرن من الــزمن .”وقـــد أتى حــريق
ســـــنــــة  1512عـــــلـى قـــــصــــر “لي

(أ ف ب) فـتح قـصـر { الــبـنـدقـيــة 
“لي بروكوراتيي فيكيي ”الضخم
على ساحة القدس مرقس الشهيرة
في مدينة البندقية اإليطالية امس
أبــوابه أمـام الـعـامـة لـلـمـرة األولى
ــمـتــد عـلـى خـمــسـة في تــاريــخه ا
قــرون إثـر انـتــهـاء أعـمــال جتـديـد

ضخمة.
وبـات هـذا الـشـاهـد الـصـامت عـلى
ركز قـرون من التاريخ اإليـطالي وا
الــرئـيــسي لــلـحــكم في الـبــنـدقــيـة
جـاهـزا لـيـكـشف أسـراره لـلـزائـرين
الــذين ســيــجــولـون بــ ســلــســلـة
الـــقــنــاطـــر احملــاطــة بـــالــعــوارض

اخلشبية وجدران الطوب.
وتـــقـــتـــصـــر الـــزيـــارات فـي األيــام
الـثالثة األولى على سكان البندقية
الذين توافد ثالثة آالف منهم خالل
 72ساعة قبل توسيع نطاقها في
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من العالم أجمع.
وقــــد أوكـــلت شـــركـــة “جـــنـــرالي”
ـالـكة اإليـطـالـية لـلـتـأمـ اجلهـة ا
ـعـمـاري ـهـنــدس ا لــلـقـصــر إلى ا
ـيا ديـفـيد ـشـهور عـا الـبـريطـاني ا
تـشـيـبـرفـيـلـد ضخ روح جـديـدة في
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تجددة أكثر من مجرد منشآت ”لـلطاقة ا
تعدين عمالت البتكوين.وبحسب باك فإن
ــنـطق هــو أن يـســتـخــدم مـركـز تــعـدين ا
الـبتكوين الطاقة الزائدة من مرافق توليد
ــتــجــددة في حــ يــخــصص الــطــاقــة ا
اجلـزء الرئـيسي من الكـهربـاء لالستهالك
لـلمنازل.ويتطلب تعدين البتكوين سلسلة
ــعــقــدة الـتي من عــمــلــيــات احلـوســبــة ا

تتطلب كمية كبيرة من الكهرباء.
ــشــروع وقـــال بــاك إن الــشـــريــكـــ في ا
يـفكـران بزيـادة حجـمه نحو  100مرة في

{ نـيـويورك  (أ ف ب)  –تـسـتعـد شركـتا
” الـتـكـنـولـوجـيا “بـلـوك ”و”بـلـوكـسـتر
األمـــيــركـــيــتـــان إلطالق مــركـــز لــتـــعــدين
الــبــتـكــوين في حــزيــران/يــونـيــو يــعـمل
بــالــكـامـل عـلـى الـطــاقــة الـشــمــســيـة في
مـسـعى جـديـد لـلـتـقـلـيل من كـلـفـة تـعـدين
ـشفرة وجـعل العمـلية مـراعية الـعمالت ا
لـــلــبــيــئـــة بــشــكـل أكــبــر.وقـــال الــرئــيس
الـتنفيذي ل”بـلوكستر ”آدم بـاك لوكالة
فـرانس بـرس إن مجـموعة “بـلوك ”لـلدفع
االلــكــتـروني الــتي كــانت تــعـرف ســابــقـا
” بـاسم “سـكـوير ”وشـركـة “بـلـوكـسـتر
ـتـخصـصـة بالـبـلوكـتـش اسـتـثمـرتا 6 ا
ــشــروع الــرائــد الـذي مـاليــ دوالر في ا
يــتـوقع أن يــنـتـج نـحـو  0,1بــتــكـوين في
الــيـوم.وكـشـفت شـركـة “بــلـوكـسـتـرم ”أن
ـركز سـيقع في غـرب تكـساس وسـيكون ا
مـجـهـزا بـألـواح شـمـسـيـة وبـطاريـات من
شـركة تيسال.وأضاف باك “حتـدث الكثير
من الـناس عن هذه الـنظرية وفـكرنا بأنه
يـجب أن نـحـاول جتـربـتهـا عـمـلـيًـا حتى
ـكن لـلنس يـكـون لـديـنا بـيـانـات فـعلـيـة 
االطالع عـلـيهـا واسـتخـدامـها واالسـتـناد
عـليها.”وأشار الى أن “الـهدف هو إثبات
كن أن يساعد في تمويل أن +الـتعدين+ 
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(أ ف ب) سحبت امرأة كانت اتّهمت { لوس اجنـليس 
مـغني الـراب سـنـوب دوغ بـاغـتـصـابـهـا عام  2013في
لوس أجنـليس دعوى رفعتـها في هذا اإلطار وذلك على
هامش جلـسة استماع في القضية على ما بيّنت وثائق
قضائـية اجلمعة.وأغـلق قاضٍ فدرالي في لوس أجنليس
.وكانت صـاحبة الدعوى اخلميس مـلف القضية رسـمياً
وهي راقصة سـابقة رفضت الكشف عن هويتها زعمت
في شـبـاط/فبـرايـر بـأنّ سنـوب دوغ وعـلى هـامش أحد
التدريبـات اقتحم مرحاضا كانت تـشغله وأجبرها على
ــــارســـة فــــعل جـــنــــسي مــــعه حـــ كــــانت تــــقـــضي
حـاجـتـهـا.وباءت وسـاطـة خـاصـة بـ الـطـرفـ بـالـفشل
وطالبت الشابة بتعويضات من دون حتديد قيمتها.ونفى
ـثلوه اجلمعة عن مغني الـراب هذه االتهامات. وأعرب 
ـرفـوعـة ضد عـدم تـفـاجـئهـم بسـحب الـشـابـة الـدعـوى ا
زاعم الكاذبة والثغرات ”بحسب غني ألنّها “مليئة با ا

قولهم.

(أ ف ب) رصــد عــلــمـاء { بــاريس 
فــلـك أبــعــد مــجــرة تُــكــتــشف عــلى
اإلطـالق وتـبـعـد  13,5مــلـيـار سـنـة
ضـوئـيـة عن األرض عـلى مـا ذكرت
دراســة نُــشـرت اجلــمــعـة ويــتــعـيّن
تـأكـيد نـتـائجـهـا من خالل عـملـيات
رصــد أكـثـر تـقـدمــاً.وبـعـد أكـثـر من
 1200ســــاعــــة روقـــــبت خاللــــهــــا
الــسـمـاء عـبـر أربـعــة تـلـسـكـوبـات
رُصـد  ?”HD1“وهـو جـسـم شـديد
السطوع “يـتطابق لونه األحمر مع
خـصائص مجرة تبعد   13,5مليار
سـنة ضـوئية ?”بـحسب مـا يوضح
مـكتشف اجملـرة يويتـشي هاريكانه
فـي بـــيــــان نـــشــــرته عـــلـى هـــامش

لكية. الدراسة اجلمعية الفلكية ا
وأُكّــدت بـيـانـات إضــافـيـة جــمـعـهـا
ـــا في تـــشــيـــلي نـــتــائج مـــرصــد أ
الـدراسـة اجلـديـدة إذ تـبـعـد مـجرة
ــا تــبــعــد مــجـرة  ”HD1“أكــثــر 
 ”GN-z11“الـــــتـي كـــــانت حـــــتى
اكـتشاف  ”HD1“أبـعد مـجرة على
ـئة ملـيون سنـة. وتكون اإلطالق 
مـجرة  ”HD1“بـالتالي قـد تشكلت
بـعد  300مـليـون سنة من االنـفجار
الـعـظـيم وهـو فـتـرة نـشـأة الـكـون
واســتـغــرق الــضـوء الــذي يـنــبـعث
مـنـها  13,5مـلـيار سـنة لـيصل إلى
األرض. وبــــهــــدف حتـــديــــد عــــمـــر
اجملــرة قــاس الــعــلــمــاء االنــزيــاح
األحـمر اخلـاص بضـوئهـا األصلي.
ـسـافـة ومع تــمـدد الـكـون تـتـسع ا
بـ األجـسـام. وكلـمـا عدنـا بـالزمن
ــســافــة بــ إلـى الــوراء ازدادت ا
األجـــســام وامــتـــد ضــوءهـــا أكــثــر
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مـتحـوالً إلى أطوال مـوجيـة تصبح
حـمـراء بـشكل مـتـزايد.ويـقـول عالم
الـفيزياء الفلكية في جامعة طوكيو
ـنشورة في وأحـد معـدي الدراسة ا
مـجـلـة “أســتـروفـيـزيـكل جـورنـال”

يـوتـشي هـاريـكانه “عـنـدمـا رصدت
الـــــــلــــــــون األحـــــــمـــــــر شـــــــعـــــــرت
بـالقـشعـريرة .”لـكنّ مـشكـلة واحدة
تـــبــرز في ظل هـــذا االكــتــشــاف إذ
رصــد الـعـلـمــاء كـذلك كـثــافـة قـويـة

بـشكل غـير اعتـيادي لإلشـعاع فوق
ـثل الــبـنــفـســجي في اجملـرة مــا 
عـالمة عـلـى نشـاط لـم تـتطـرق إلـيه
الـنماذج النـظرية اخلاصـة بتشكيل
اجملـــرات.وطـــرح مــعـــدو الـــدراســة

بـالــتـالي فـرضـيـتـ تـشـيـر األولى
إلـى أنّ اجملرة كانت سـتشكّل أرضاً
خــصــبــة لــتـكــوّن الــنــجــوم بـشــكل
خــاص وتـشـكـيـل نـحـو مـئــة مـنـهـا
ســنـويـاً وهـو مـعــدّل أعـلى بـعـشـر

ـكـن أن تمـثل ـتـوقّع.و مـرات من ا
هــذه الــنــجـوم “جــمــهـرة الــنــجـوم
الــثـالــثـة ”الــتي لم يـتــمـكن عــلـمـاء

الفلك من رصدها بعد.
وقع االلكتروني { بقية اخلبر على ا

حـال أثبتت التجـارب أنه مجد.وهذا ليس
ــشــروع األول لـلــتـعــدين الــذي يــعـتــمـد ا
ــتــجــددة.فــفي بــالــكــامل عــلـى الـطــاقــة ا
الـسـلفـادور حـيث البـتـكويـن حالـيـا عمـلة
رسـمية يعتمد التـعدين على محطة توليد
طـاقــة من احلـرارة األرضـيـة عـبـر بـراكـ

محيطة.
اضي احتـدت عشرات الـشركات والـعام ا
ــنـاخ لــلــعـمالت حتت مــظــلـة اتــفــاقـيــة ا
ـــشـــفــرة وتـــعـــهــدت حتـــقـــيق احلـــيــاد ا

الكربوني بحلول عام .2030

أرقـــام شـــركــة إكـــزبـــيـــتـــر ريــلـــيـــشـــنــز
ـتـخـصـصـة.وقـال ديـفـيـد أ. غـروس من ا
شـركة فرانـشايز إنتـرتاينـمنت ريسرتش
إن (هــذه االنــطالقـة مــذهــلـة خــصــوصـا
جلــزء ثـان من فــيـلم مــسـتــنـد إلى لــعـبـة
فــيــديــو).وكـــان فــيــلم ســونــيك األصــلي
ـستـوحى من لعبـة سيـغا الشـهيرة عن ا

{ لــوس اجنــلــوس  (أ ف ب) - حــصـد
فــيـلم (سـونـيك ذي هـيـدجـهـوغ  (2الـذي
أنـــتــجــته شــركـــة بــارامــاونت إيــرادات
قـــاربت  71مـــلـــيــون دوالر فـي أمــريـــكــا
الـشماليـة في نهاية األسـبوع في مؤشر
ـشـاهدة األفالم في إلـى عودة الـعـائالت 
الـصـاالت السـيـنـمائـيـة على مـا أظـهرت

مـغامرات قـنفذ فـائق السرعـة حصد في
أســــبـــوعه األول  58مــــلـــيـــون دوالر في
أوائـل عــــام  2020حــــ كـــان تــــهـــديـــد
كــوفــيـد- 19فـي بـدايــاتـه.ويـضـم اجلـزء
اجلــديـد مـن الـفــيـلم جــيم كـاري في أداء
حـي مع جنـوم وضـعوا أصـواتـهم عـلى
ـتحركـة من أمثال شـخصيـات الرسوم ا
بـن شــوارتـــز (ســـونــيـك) وإدريس إلـــبــا

(نيكلز) وكولن أوشونيسي (تايلز).
وتــــراجـع فــــيــــلم مـــــصــــاصي الــــدمــــاء
ركز مـوربيـوس من إنتـاج سوني إلـى ا
ـتصدر الـثاني بـفارق كـبير عن الـعمل ا
مـع إيـــرادات بــلـــغت  10,2مالي دوالر
فـي انــخــفــاض حــاد عن عــائــداته الــتي
ـاضي  39,1مــلــيـون بــلــغت األسـبــوع ا
رتبة الـثالثـة فيلم آخر دوالر. وحل فـي ا
مـن إنــتــاج بــارامـــاونت هــو ذي لــوست
ســيــتـي الــذي حــصـد  9,2مالي دوالر.
رتبـة الرابعة فـيلم يونـيفرسال واحـتل ا
اجلــديــد أمـبــوالنس مع إيــرادات بــلـغت
 8,7مالي دوالر. ويؤدي جيك جيلنهال
ـت الـثـاني دور قـريـب ويـحـيى عـبـد ا
يـسـرقـان سـيـارة إسـعـاف لـلـهـروب بـعـد
ــرتـــبــة الـــســطـــو عــلـى مــصـــرف.وفي ا
اخلـامسة حل فيلم ذي بـاتمان من إنتاج
شــركــة وارنــر بــراذرز وبــطــولــة روبـرت
بـاتـيـنـسـون إذ حـصد  6,5مالي دوالر

في أسبوعه السادس.
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(أ ف ب) يـعتـبـر كـثر من { واشـنـطن 
مـنـتقـدي السـياحـة الـفضـائيـة أنّ هذه
الــظــاهــرة ال تــعــدو كــونــهــا وســيــلـة
اسـتـجمـام ألثـرياء الـعالـم ومن شأنـها
ـناخ الـتي يـواجـهـها أن تـفـاقم أزمـة ا
كـــوكـب األرض.لــكـن لـــهـــذا الـــقـــطــاع
الــنــاشئ مــؤيــدوه أيــضــاً. وفــيــمــا ال
يــرفض هــؤالء االنــتــقــادات صــراحـةً
يــزعــمــون بــأنّ الـصــنــاعــة قــد تــعـود
ـنـافع عـلـى الـبشـريـة. فـيـمـا وصـلت
أول مـهـمـة فـضـائـيـة خـاصـة بـالكـامل
مــؤلـفـة من ثالثــة رجـال أعـمـال ورائـد
فـضـاء سـابق عـلى مـ صـاروخ تـابع
لـشـركة “سـبايس اكس ?”الـسبت إلى
مـــحـــطــة الـــفـــضــاء الـــدولـــيـــة حــيث
ســيـــمــضــون فــتــرة تـــزيــد قــلــيال عن
أسـبـوع. وبابـتسـامـات علت وجـوههم
وبـإبهام مرفوع خـرج قائد مهمة “ايه
اكس- ”1األمــيـركي اإلسـبــاني مـايـكل
لـوبيـز-أليغـريا وزمالؤه الكـندي مارك
بـــــاثـي واألمـــــيـــــركـي الري كـــــونـــــور
واإلسـرائــيـلي إيـتـان سـتـيـبي واحـداً
تـلو اآلخـر ببـزاتهم الـزرقاء والـسوداء

ـصنـوعة من مـن كبـسولة “دراغون ”ا
ســبــايس إكس.”و الــتــرحــيب بــهم
بــالــعـنــاق من أعــضــاء طـاقم مــحــطـة
الـفضـاء الدولـية وسط ومـيض أجهزة
الــــتــــصـــويــــر.وأبــــدى الري كــــونـــور
شاركة في “السرور والتشرّف ”با
الــتـجـربـة لـكــنه قـال إنه يـدرك أيـضـا
ـلـقـاة عـلى هذه ـسـؤولـية ”ا حـجم “ا
”? ـكـونة من “مـدني ـهـمة األولى ا ا
اســــتــــعـــدادا لـ”أســــبــــوع حــــافل من
الـبـحث.”كـذلـك حرص إيـتـان سـتـيـبي
عـلـى الـتـحدث بـ”الـعـبـريـة في مـحـطة
الـفضـاء الدولـية ?”فـيمـا وصف مارك
ــــــغــــــامـــــرة بــــــأنــــــهـــــا “ال بــــــاثي ا
تُـصدق.”ويـعـمل لوبـيز ألـيـغريـا رائد
الفضاء السابق في “ناسا ”البالغ 63
عــامـا حــالـيــا في شـركـة “أكــسـيـوم”
الـــتي تــنــظم الـــرحــلــة. وكــان قــد زار

اضي. محطة الفضاء الدولية في ا
ودفـع كل من أعـضــاء الـطـاقـم الـثالثـة
اآلخـــرين عــشــرات ماليــ الــدوالرات
لـكل مـنـهم لـإلفـادة من هـذه الـتـجـربة.
ويــشـغل دور الـطــيـار األمـيـركي الري

كونور الذي يرئس شركة عقارية.
أمــا الـكـنــدي مـارك بـاثي فــهـو رئـيس
شــركــة اسـتــثـمــاريــة فـيــمــا الـطــيـار
الــسـابق إيـتـان سـتــيـبي هـو مـؤسس

مشارك لصندوق استثماري.
وتــوجه رواد مــبــتـدئــون ســابــقـا إلى
مـحطة الفـضاء الدوليـة خصوصا في
الـعقـد األول من القرن احلـالي. والعام
ـاضي أرسلت روسـيا طاقم تـصوير ا
دارية ثم سـينمائي إلى هذه احملطة ا

نـقـلت مـلـيـارديـرا يابـانـيـا إلـيـهـا. لكن
ــهـمـات انــتـقـلـوا أفــراد طـواقم هـذه ا
بـواسطة صواريخ سويوز برفقة رواد
رة تنظم شركة .هذه ا فضاء محترف
“أكسيوم سبايس ”الرحلة بالتعاون
مع “ســبــايس اكس ”و”نــاسـا ”الــتي
تـتـقـاضى أمـواال في مـقـابل اسـتـخدام
مــحـطـتــهـا.ولــهـؤالء الـرجــال األربـعـة
بـرنـامج حـافل مع حـوالى  25جتـربـة
عـلـمـيـة تتـعـلق بـالـشيـخـوخـة وصـحة

الــــــــــقــــــــــلـب أو حــــــــــتـى اخلـاليـــــــــا
اجلـذعـيـة.وتـوصـلت شـركة ”أكـسـيـوم
سـبايس ”إلـى اتفاق على تـسيير أربع
مـهـمات مع “سـبايس إكس ?”وأعـطت
“ناسا ”موافقة مبدئية رسمية على

Ax-2. مهمة ثانية حتمل اسم
بـالنـسبة لـ”أكـسيـوم سبايس ?”تـمثل
هـمة خـطوة أولى نـحو حتـقيق هـذه ا
هـدف طـمـوح يـتـمـثل في بـنـاء مـحـطة
فــضـائـيـة خـاصـة بــهـا. يـؤكـد مـؤيـدو
الـسياحة الفضائية بدايةً أنّ الرحالت
الـفضائية اخلاصـة تفتح أيضا اجملال
أمـام إجـراء جتارب عـلمـية في مـناطق
اجلاذبية الصغرى.وتقول أرييل إكبلو
MIT من مـبـادرة استـكـشاف الـفـضاء
لـــوكــالــة فــرانـس بــرس إنّ الــوكــاالت
اضي “تأخذ وقتاً الوطنية كانت في ا
ــنح طــويـالً لــلــعــمل ضــمن قــنــوات ا
وافـقة احلـكـوميـة ثم احلصـول عـلى ا
والــتــمـويـل لـتُــخــتـار بــعــدهــا ضـمن
ـبـاشـرة ـكـنــهـا ا مــجـمـوعـة قـلــيـلـة 

بالعمل
وقع االلكتروني. { بقية اخلبر على ا

ناسبة شهر رمضان dB ∫ االنوار تضيء اسواق حي احلس في القاهرة   w  ÊUC —
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