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الـسيـاسـية الـداخلــــــــيـة والدولـية
اثرت بشكل ســـــلبي على االسواق
 وانـــخــفض مــــــــــعــدل اســـتــيــراد

الذهب) .
واضـــــاف جـــــوهـــــر ان (االوضــــاع
ـالـيـة حتـسـنت هـذا الـعـام اال ان ا
ـشــاكل الـســيـاســيـة بـ امــريـكـا ا
وايــــران اثــــــــــــرت عــــلـى حــــركــــة
السـوق وانخـفض معـدل استـيراد
الـــذهب %20 مــــقـــارنـــة بــــالـــعـــام

اضي) . ا
واوضـح  ان (ســعــر الـــذهـــب كــان
اضي لذلك لم تكن مستقرا العام ا
هــنــاك اضــرار تــذكــر اال ان ســعـر
الــــــــــذهـب االن فـي ارتــــــــــفــــــــــــــاع
وانـــــخــــــــــفـــــاض لـــــــــــذلـك فــــان
الــســـــــــوق بــالــتــالي يـكــون غــيـر

مسـتقر). 
ويـتـوقع ان يـتـحـسن سـوق الـذهب
مـع قــرب عـــيــد الــفـــطــر في اقـــلــيم
كـــردســتـــان. من جـــانـــبـــهـــا اكــدت
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دعا رئـيس مـجلس ديـالى علي الـدايني
خلارطة طـريق النقاد قريـة "ابو كرمة"
التابعة لنـاحية ابي صيدا ضمن قضاء
ـستـمرة مـنذ ـقداديـة  من مـعانـاتهـا ا ا
عـامـا فـيـمــا بـ أن مـطـالب اهـالي 16
الـقـريـة بـشأن اخـراج اجلـيش مـرتـبـطة

ركزية.  باحلكومة ا
وقـال الـدايني لـ (الـزمـان)  أن (مـجلس
ديالى منـفتح على مطـاليب اهالي قرية
ابــو كـرمــة ضــمن حــوض الـوقـف  لـكن
بـعـضـهـا من صالحـيـات بـغـداد حـصرا
ــاســكـة وخــاصــة اســتــبـدال الــقــوات ا

للقاطع االمني) . 
وأضـاف الـداينـي  أن  (منـطـقـة الوقف
والــتي تــمــثل اكــبــر حــوض زراعي في
ديالى تعاني مشاكل معقدة ومزمنة من
ـنطقة تطـرفون)  مؤكدا أن (ا بينـها ا
حتــتـــاج الى خــارطـــة طـــريق وطــنـــيــة
ـؤثرة لوضع تشـارك بهـا كل االطراف ا
الــنــقـاط عــلى احلــروف ألنـهــا مــنـطــقـة
مــتــضـررة مـن االرهــاب مــنـذ  16ســنـة
ئـات ارواحـهم بسـببه مـتـتالـية وفـقـد ا
نــاهــيك عن نــزوح االالف) . ومن جــهــة
اخرى سيـعقد مـجلس محـافظة ديالى 
ــنـاقـشـة اجـتــمـاعـا األسـبــوع احلـالي  
الـوضع اخلدمـي واألمني لـقـرى حوض
الــوقف وابي كــرمــة. وقـال اجملــلس في
بـيان تـلقت الـ (الـزمان) نـسخـة منه إن
(عـضـو مـجلـس مـحـافـظة ديـالـى احـمد
رزوقـي الــربـــيــعـي اســتـــقــبـل وفــدا من
أهـــالي مــنـــطــقــة ابـي كــرمــة و خالل
اللقـاء مناقشـة الواقع األمني واخلدمي
لــلــمـنــطـقــة والـقــرى الـتــابـعــة حلـوض

الوقف). 
وأضــــاف الــــبــــيــــان أنه  ( اســــتالم
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ـواطنـة فريـدة اجلـاف موظـفة في ا
بـلــديـة صالح الـدين ان ( اسـتـقـرار
ســعـر بــيع وشـراء الــذهب مـرهـون
بـاسـعـار صـرف الـدوالر والـتي هي
االخـــرى تـــعــتـــمـــد عـــلى االوضــاع
الـســيـاسـيـة واالمــنـيـة ويــقـيـنـا ان
صــــرف رواتب مــــوظـــفي االقــــلـــيم
ـادية حـسن كثـيـرا من اوضاعـهم ا
والتي انعكست ايجابا على اسعار
ـواد فـي االسـواق كــافـة الــســلع وا
وان سـعر الـذهب يشـهد انـخفـاضا
مع حتــسن االوضــاع الـســيــاســيـة
واالقتصادية باستثناء االزمة التي
ـنــطـقــة الــعـربــيـة ودول اشــغـلـت ا
اجلـوار التي مـصدرهـا الـتهـديدات
االمريـكيـة والعـقوبـات االقتـصادية
ــكن ان نــقــول انــهــا عــلى ايــران 
ـاضيـة من اسـعار ـدة ا ازمت في ا
ــواد الـــذهب واســـعــار الـــســـلع وا
االستهالكية لكن سرعان ماستعود

الى اوضاعها الطبيعية).
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الـالزم) . وأضــــاف الـــــتـــــمـــــيـــــمي  أن
(مـــوضـــوع أســـعــار األدويـــة لـــيس من
مسؤوليتنا ونقابة الصيادلة في ديالى
ضــعـيــفــة ولم تـؤد دورهــا  لــدرجـة ان
احـد اعـضـائـهـا قـال لـي  انـنـا ال نـخرج
لغـرض التـفتـيش بعـد اآلن ألننـا نخاف
الـتهـديد والـضغط الـسيـاسي ). وأشار
ـلف يحـتاج الـتمـيمي   الـى أن  (هذا ا
لـعـرضه عـلى خـلـيـة االزمـة كـونه يـهـدد
ـواطن وهـنـاك شـكـاوى كـثـيـرة حـيـاة ا
بـشأنه).  فـيمـا كشـفت نقـابة الـصيـادلة
في ديــالى عن وجــود جــهـات مــعــروفـة
تـعمـل على اضـعـاف دور النـقـابة داخل
احملـافظـة مشـيرة الى انـها لن تـخضع
لـلـتـهديـدات. وذكـرت الـنقـابـة في بـيان
تـلـقت (الـزمـان) نـسـخـة مـنه ان (مـلف
الصيـدليات الوهـمية هو من مـسؤولية
دائــرة صــحــة ديــالى بــالــدرجــة األولى
بــــاالشـــتـــراك مـع اجلـــهـــات األمــــنـــيـــة
اخملـتصـة)  معـربـة عن استـغرابـها من
(تـصــريـحــات مـديــر عـام صـحــة ديـالى
ــــوضـــوع من ضـــمن واجـــبـــات كـــون ا

الدائرة بالدرجة األولى) . 
واضــافت الـنــقــابـة في بــيـانــهـا (انــنـا
بـدورنـا كنـقـابـة مـتـابـعـة وتـنـظيـم عمل
ــذاخـر الــرسـمــيـة في الــصـيــدلـيـات وا
احملافظة وقـطعنا شوطـا كبيرا في هذا
اجملـال عـلـمـا ان نقـابـة صـيـادلـة ديـالى
لديـها تنـسيق عـالٍ مع اجلهات األمـنية
اخملـتـصــة وقـسم الــتـفـتــيش في دائـرة

صحة ديالى). 
وتــابــعت  (نـحــيــطـكم عــلــمـا أن نــقـيب
صــيـادلــة ديــالى هـو شــخص مــعـروف
ويـنـتـمي لـقـبـيـلـة مـعـروفـة وال يـخـضع
لـلـتـهـديـدات وغـيـرهـا من الـضـغـوطـات
ولـكن هنـاك جهـات مـعروفـة تعـمل على

إضـعاف دور الـنقـابـة في احملافـظة من
خالل الـضـغط على االعـضـاء العـامـل
بالنقابـة ألمور شخصية ولـكننا نعاهد
اجلــــمــــيع بـــــأنــــنــــا لـن نــــخــــضع ألي
ضـغــوطـات أو تــهـديــدات أو ابـتـزاز) .
من جـانـبـه طالـب الـنائـب عن مـحـافـظة
ديـالى مـضـر مـعن الـكـروي بـالـتحـقـيق
فـي وجـــود اكــثـــر من 400 صــيـــدلـــيــة

وهمية داخل احملافظة. 
وقــال الـكــروي لـ (الـزمــان) ان  (دائـرة
صحة ديالى كشفت عن وجود أكثر من
صــيــدلـيــة وهــمــيــة تـنــشط داخل 400
اقــضــيــة ونــواحي احملــافــظــة دون اي
معاجلـات من قبل االجهـزة اخملتصة) 
معتبـــــرا هذا االمــــر "كارثة حقيقية) .
ودعــا  الـــكــروي  الـى  (فــتح حتـــقــيق
مــوسع لـبــيــان اسـبــاب تــفـاقم ظــاهـرة
الصيدليات الوهمية في ديالى وماهية
اجلــهـات الــداعــمـة لــهــا في ظل وجـود
مـعـلـومـات تـتحـدث عن ضـغـوط كـبـيرة
ـنع تـتـعـرض لـهـا الـفـرق الـتـفـتـيـشـيـة 
اغالق الصيدليات الوهمية التي تشكل

خطر على كل مواطني احملافظة) . 
وتــــابع الـــكـــروي  انـه  (وجه كـــتـــابـــاً
رسـمــيـاً الى جلـنـة الــنـزاهـة الـنــيـابـيـة
لـلتـحقـيق في وجـود هذا الـعدد الـهائل
من الـصــيـدلــيـات الــوهـمـيــة في ديـالى
والـتـي تـشـكل خـطـراً جـدياً عـلـى حـياة

األهالي) .
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الى ذلك قــال الـــنــاطق االعـالمي بــاسم
شـرطة ديـالى الـعقـيد غـالب الـعطـية  لـ
(الـزمـان)  إن  (فـريـقـا امـنـيـا مـشـتـركا
تـمـكن بــجـهـود اسـتـثــنـائـيـة من ضـبط
ــنـوعـة شــحـنــة مـســتـلـزمــات طـبــيـة 
الــتـداول في مـنـطـقـة الـســـــــراي وسط
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وعلى ذات الصعيـد أنتعشت حركة
سـوق الـذهب مـع قـرب عـيـد الـفـطر
في اقــلـيـم كـردســتــان وقــال شـوان
أحمـد الذي يعـمل منذ 35 عاما في
بــــيـع وشـــــراء الـــــذهب فـي ســــوق
قــيـصــريــة اربـيـل في تـصــريــحـات
ـالـية صـحـفيـة ان (ظـهـور االزمة ا
ــــاضــــيـــة خـالل االربع ســــنـــوات ا
ضـــــاعـف من حـــــجـم االضـــــرار في
ســـوق الـــذهب وقـــلـــلت االزمـــة من
عمـليـات بيـــــع وشـراء الذهب الن
واطـن يـبيـعون ذهـبهم اخلاص ا
اكــــثـــر من شـــرائـــــــــــهم لـــلـــذهب)
واضـاف انه (مـع حتـسن االوضـاع
ـالـيـة لـلـنـاس هـذا الـعـام وتـوزيع ا
الــرواتب ارتــفع مــعـدل الــبــيع في

االسواق 40%).
مـن جــانـــبه قــال رئـــيس جــمـــعــيــة
صـاغـة الـذهب في اقـلـيم كـردسـتان
ـــــشـــــاكل قـــــارمـــــان جـــــوهــــران (ا

طـلـبـاتـهم اخلــاصـة بـتـوفـيـر اخلـدمـات
وحتــــســــ الــــوضـع األمــــني وإعــــادة
ـنــاطق)  الفــتـا إلى الــنـازحــ لـتــلك ا
(االتـــفــاق عـــلى عـــقـــد اجـــتــمـــاع خالل
األســبــوع احلــالي بــحــضــور اجلــهـات
األمــنــيــة وذات الـعالقــة لــلــنـظــر بــهـذه

الطلبات وتوفيرها).
وكــشف مــديــرعــام صــحــة ديــالى عــلي
حـسـ الـتـمـيـمي  عن وجـود أكـثـر من
صـيـدلـيـة وهــمـيـة في احملـافـظـة  450
فيـما اشـار الى ان النـقابـة ضعـيفة ولم

تؤد دورها. 
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وقــال الــتــمـيــمـي لـ (الـزمــان) امس  إن
(تـضـارب أسـعـار األدويـة في مـحـافـظـة
ديالى سببه الـصيدليات الـوهمية التي
يتجاوز عددها الـ 450صيدلية)  مبينا
أنه ( ارسـال معـلـوماتـها وعـنـاوينـها
ــــعـــــنــــيـــــة ابــــرزهــــا الـى األجــــهـــــزة ا
االســـتـــخـــبــارات واخملـــابـــرات إلجــراء

بغداد
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البصرة

الى اربـيل ومـنـاطـقـهـا الـسـيـاحـية
االخـرى ووجـدت ان سعـر الـتـذكرة
لـــلـــشــخـص الــواحـــد في الـــبــاص
التـتـجـاوز 50 الف ديـنــار وتـشـمل
ــدة 4 ايـــام مع وجــبــات الـــســكن 
االكـل ومــــــنــــــهــــــاج تـــــــرفــــــيــــــهي
وســــــــــــفــرات ســيــاحــيــة لــكــافــة
مــنــتــجـــــــــعـات اربــيـل وهـذا اراه
مــنـاسـبـا القـضي مع عـائـلـتي ايـام

بارك ) . عيد الفطر ا
ـواطـنـة عـبـير من جـهـتـهـا تـقـول ا
الـكـواك مـوظفـة وام الربـعـة اطـفال
(عندما اطلعت على اسعار التذاكر
السياحـية وخاصة تـركيا وبيروت
ومـصر وجدتـها مـكلـفة جـدا بيـنما
وجدت تكلفة السفر الى مدن اقليم
كـردسـتــان التـتـجـاوز ربع الــقـيـمـة
الـتي انـفــقـهـا في تــركـيـا او مـصـر
ناطق السياحية اخترت ان ازور ا
ـنـتـجـعـات اجلــمـيـلـة في اربـيل وا
ومـنـاطقـهـا) مـدير شـركـة سيـاحـية
بشارع فلسطـ ببغداد يقول (بعد
ـنــاطق ان خــاطــبــنــا الــفــنــادق وا
السيـاحية في مديـنة اربيل وجدنا
نـاسبة التـعاون اجلاد واالسـعار ا
ـعــروضـة عـلى الــسـائــحـ عـلى ا
شــكـل كــروبــات ســيــاحــيــة قــررنــا
تخـفيض اسعـار التذاكر لـلشخص
الـــواحــد بــالــتــالـي نــفــدت جــمــيع
ـبكرة التـذاكر بسـبب احلجوزات ا
من قـبـل الـعــوائل الــبــــــــــغــداديـة
وهـذا االمر يـنعش الـســــيـاحة في
اربــيـل ويــعـــمل عـــلى مـــضــاعـــفــة
طاعم الـية للفـنادق وا االيرادات ا
واحملال التـجارية في اربـيل وكافة
ـــقـــابل يـــــــــــجــد ـــنـــاطق وفي ا ا
ــتــعــة والــراحــة واالعــار الــزائــر ا
ــنــاســـبــة عــنــدمـــا يــقــصــد مــدن ا
كـردسـتـان ومـنـاطـقـهـا الـسـيـاحـية
التي هي االخرى ستشهد انتعاشا

غير مسبوق) .

بــعـــقـــوبــة ) . وأضـــاف الـــعــطـــيــة أن
(الشحنة والتي كانت جاهزة للتسويق
الى عـــدة صــيــدلــيــات ومــذاخــر كــانت
موضوعه في مـنزل سكـني)  مؤكدا ان
واطـنـ اسـهم في الـوصول (تـعـاون ا
الـــيــهـــا) . واشــار الـــعــطـــيــة الى ان (
ــضـبــوطــة هي االكــبـر من الــشــحـنــة ا
نــوعــهــا مــنــذ  10اشــهــر)  مــؤكــدا ان
(القيادة لديها توجيهات مباشرة بدعم
ــســتــلــزمــات مـــلف تــعــقب االدويـــة وا
ـــمــنــوعـــة واتــخـــاذ كــافــة الـــطــبـــيــة ا
اإلجراءات القانونيـة بحق مروجيها) .
ركزية ومن جانب آخر أعلنت اللجنة ا
لــلـتــعـيــيـنــات فـتح بــاب الـتـقــد عـلى
الــدرجــات الـــشــــــــاغــرة الــنــاجتــة عن
ــحــافــظــة الك في 3 دوائــر  حــركــة ا
ديـالى. وقـالت الـلـجـنـة في بـيـان تـلـقته
(الـــزمـــان)  إن (بـــاب الــــتـــقـــد عـــلى
الـدرجـات الـشـاغرة الـنـاجتـة عن حـركة
الك ســـيــكـــون في ثـالث دوائــر وهي ا
ديـوان محـافظـة ديـالى  ودائرة صـحة
ديــالى   ومــديــريــة تــربـيــة مــحــافــظـة
ديـالــى) .واضاف الـبيـان أن  (الـلجـنة
تـدعو الى قـراءة التـعـليـمات والـشروط
وجـداول الـدرجـات الـشــاغـرة بـدقــــــــة
ـتـقـدم حتـديـد اجلـهـة لـيـتـسـنى عــلى ا
ـراد التـقد عـليـها)  الفـتا الى أنه ( ا
ال يجوز لـلمتــــــــقدم التقـد على أكثر
مـن دائــرة واألكــتــفــاء بــالــتــقــد مــرة
واحــــد)  .واشـــــار الى أن (الـــــتــــقــــد
ســيـــنـــطـــلق مـن الــســـاعـــة الـــثـــامـــنــة
صـــــــباحًـا ولغـاية الـســــــاعـة الثـانية
بعد الظهـر وخالل أيام الدوام الرسمي
ــــــــدة أقــــــــصـاهـا 20 والـعــطـــــــل و
يوماً أبتداءً من  2019/5/23 ولغـــــاية
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ن يـسيـئون الظن وال بـطبعـي أن آخذ اآلخرين عـلى غيـر طويتـهم بيد أن لست 
الــقــصــديــة الــواضــحــة في مــســلــسـل "ال مــوســيــقى في األحــمــدي" في تــقــد
شخصـيت عراقيتـ اختارت لهما الـكاتبة منى الشـمري اسم يحمالن دالالت
ن ينـتقص من اآلخـر حتى وإن كان سلـبيـة حتتم عـلي أن أسدد أصـابع االتهـام 

بشكل رمزي. 
عـنى ال يعـرفه سـوى الكـويتـي الـشـخصـية األولي هي جـلـيلـة وهو اسم يـرمـز 

بعـد أن  جتنـيس العديـد من فئة الـبدون عام 2006 حتت قـانون تقـد خدمات
ـا حـدا بـبـعض "جـلـيـلـة" لــلـوطن إذ كـان أغـلب اجملـنــسـ من أصـول عـراقـيــة 
وغرافية للبلد وشرعوا الكويـتي أن يطعنوا بهذا القرار بحجة تغيـير البنية الد

في البحث عن(جليلة) أين هي? 
سلسـل تمت اإلجابة وما الـذي قدمته? بـنبرة سـاخرة من هذا الـقانون. في هـذا ا
على كل تسـاؤالتهم بتجسيد جليلـة بأفعالها الدنيئة في شـخصية أنانية متكبرة
ولعـوب تسرق زوج حـصة الـكويتـية ذات األصـول البـدوية والتي حتـمل بداخـلها

كل نقاء الصحراء وطيبة أهل الكويت األصلي (عيال بطنها). 
وقــد أوغـلت الــكــاتـبــة في مـسـخ (جـلــيـلــة) إذ جـعــلــتـهــا تـنــبـذ ابــنــتـهــا الـوحــيـدة
(لــولـوة_الــكـويـت) وتـهــمل ولــديــهــا ولـيس لــهــا من اهــتــمـام ســوي الــســمـر مع
صويـحباتهـا واالستمـاع لألغاني العراقـية في صبـيحة كل يـوم على العكس من
ان) حـتى أن صـوت القـرآن يصل إلـى نهـاية الـشارع. بيت حـصة الـعـامر (بـاإل
تـناقض واضـح ب الشـخصـيتـ وتبـاين يرجـح كفـة حصـة الكـويتيـة علـى جلـيلة
الــعـراقـيـة الـتي تــنـظـر لـآلخـرين بـدونــيـة وال جتـني من نـهــمـهـا في احلـيـاة سـوى

اخلسران.
أما دوالر فال حـاجة لإلطـالة برمـزية هذا االسـم وإلصاقه بـشخـصية هـزيلة. مع
أول ظهور لـه يتم تكلـيفه بتـنظيف الـبيت ثم يرسـلونه إلى مكـان قريب فيـرد عليهم

بأنه سيذهب على وجه السرعة مثل احلمار!. 
ـسلسل وهو انـتهازي مـرتش واش ال يحـفظ السـر. بهاتـ الشـخصـيت يـكون ا
قـد أساء لـلشـخـصيـة العـراقيـة التـي منـحت الكـويت الكـثـير وسـاهمت في بـنائـها
أكـثر مـن أية جـنـسـيـة أخـرى إذ نـهض العـراقـيـون بـالـثـقـافة الـكـويـتـيـة من بـداية
نـشـوئـها حـتى وقـتـنـا احلاضـر حـتى إن صـنـاع احلـركة الـفـنـيـة في الـكويت من
ـثـل ومـغنـ وشعـراء وملـحنـ وإعالمـي ومـسرحـي جـلهم إمـا أن يكـونوا
عراقـي باإلقامة أو كويتي من أصول عراقيـة وهذا ما ميز الكويت وجعل منها

عروسا للخليج. 
فمن غيـر اإلنصاف أن يـتم عرضـهم بهذه الـشخصـيات الوصـولية والـنفعـية. فما
هكـذا يكون اجلزاء وال هـكذا تورد اإلبل. العـراقيون أجل وأسمى من ذلـك بكثير
وعـــــلـــــيه ال يـــــســـــعـــــني إال أن أقـــــول: ال عـــــراقـــــيــــون فـي األحـــــمــــدي.         
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شـاعت في اآلونـة األخيـرة مصـطلـحـات لم تكن مـعروفـة عنـد أجـيال سـبقـتنـا وقد

يكون الطالق السياسي واحداً منها .
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الطالق السياسي :
يعني انفصال من كان يعمل ضمن منظمة سياسية معينة عنها .

ـنـظـمـة أخـرى ? أم انه يسـارع الى ذلك وهل يـبـقى بـعـد ذلك بـعـيـداً عن االنتـمـاء 
فهذه مسألة أخرى ...

نعم قد يتكرر االنفصال عن منظمة أخرى أيضا ..!!
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وقد يتم الطالق السياسي ولكن من دون إعالن ..!!
ن يـتـرصدون ـعـنيـ بـالـشؤون الـسـيـاسيـة  ولـكنَّ األمـر ال يبـقى مـكـتومـاً عن ا

األخبار  وال يكتفون بذلك  بل يقرأون ما وراء السطور ...
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ان حاالت الـطالق السياسي اذا قـيست بحـاالت الطالق احلقيـقي  التي ارتفعت
وتيرتها في الفترة األخيرة هانت  ألنها بالتاكيد أقلّ من تلك بكثير ...
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رأة ويُنظـرُ الى مَنْ يُكـثر االنـشقـاق عن التـنظـيمات الـسيـاسيـة  كمـا ينـظر الى ا

التي تتنقل ب أحضان عدة أزواج ..!!
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ان ارتفاع منسوب الطالق في العراق يعود الى عدة أسباب :
طاف الى أولهـا : تدخل األهل في شـؤون الزوج األمـر الذي يـؤدي في نهايـة ا

طريق مسدود ...
ثانـيهـا : غياب الـثقـافة اخلـاصة بـأصول الـتعـامل ب الزوجـ  ويؤدي ذلك الى

شاكل ... إخالل كل منهما بحقوق اآلخر فتحتدم ا
وثـالـثـهـا : عـجـزُ األزواج عن تـلـبـيـة مـا تطـلـبـه زوجاتـهـم من مـصـوغـات ذهـبـية 

ومقتنيات باهضة التكاليف واصرار الزوجات على اشباع كل تلك الرغبات .
ــشـــتــرك مع أهـل الــزوج وعـــجــز األزواج عن ورابــعـــهــا : مـــشــكالت الـــســكـن ا

االستقالل بالسكن ...
وخامـسها : اختالف األطـوار والطبائع ب الـزوج الذي يحول الى خالف دائم

وشقاق مستمر .
وهنا يفرض الطالق نفسه .

وسـادسـهـا : ان الـزواج لم يـكن االّ بـدواعٍ مـصـلـحـيـة مـحـضـة  وقد انـتـفت تـلك
صالح ... ا

فلم يعد له مبرر لالستمرار .
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سألـة األعمار وانّ الـزواج كثُر (بـالقاصرات) فـكثرت حـالة الطالق أما الـتعلـيل 
فهو تعليل عليل .

إنّ الفتاة اذا بلغت سن التكليف الشرعي ال تُسمّى قاصراً .
وكـذلك الــفـتـى الـذي بــلغ احلُـلـم ال يـســمى قــاصـراً  وقــد دلّت جتـارب األجــيـال
بكرة – السابقة  –والتي غالباً ما تشجّع على حركة الزواج في مثل تلك السن ا

على جناح ملحوظ .
ان الـفـتاة الـيوم يــــُـتـعامل مـعهـا وهي في اخلـامسـة عـــشـرة من عـمرهـا وكأنـها

طفلة ...!!
وهذا إهدار لشخصيتها وتمييع لكيانها ...

وكذلك احلـال في الفتـيان الـذين بلـغوا احللم فَـهُم في نظـر أهليـهم من الصـبيان
ا كُلّفَ به آبـاؤهم من االلتزامات بـينما هم  –في نـظر الشرع  –رجـال مكلفـون 

!..
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ان الطالق ابغض احلالل عند الله 
وقـد جُـعل حالً لـتفـاقم اخلالفـات بـ الزوجـ ووصـولهـا الى مـرحـلة تـسـلب فيه
ثـابة العلقم عنهـما كل ألوان السـكون النفسي واالسـتقرار  ويكـون االستمرار 

الذي ال يُطاق ..
-9-

تاز فقه االمامية باشتراط شروط صعبة في الطالق .. و
منـهـا : أنْ يقع أمـام شـاهدين عـدل فـال يقع الـطالق إنْ قـال الزوج لـزوجته في

حالة غضب : أنتِ طالق لغياب الشاهدين العدل ..
ومن هنـا فانّ قوان األحوال الشخصية في كـثير من البالد العربية أخذتْ برأي
ا يـسمى طالقاً الـيوم ليس مـستكـمالً لشرائط الفـقه اجلعفـري ومعظم مـا يقع 

الطالق الصحيح .
-10-

وقـد جـاء فـي بـعض كـتب االدب أنَّ االصـمـعي حـدّث الــرشـيـد بـقـصـةِ رجلٍ طـلّق
خمس نسوةٍ في يوم واحد فقال له الرشيد :
ا ال يجوز للرجل غير أربعة ? كيف ذلك وا

قال : 
كـان متـــــزوجـا بـأربـعة فـدخل عـلـيهن فـوجـدهن مـتـنازعـات فـطـلقـهن واحـدة بـعد

أخرى .
فسمعته جارة له فأشرفت عليه وقالت له :

ا بلوه فيكم  أبيتَ " والله ما شهدت العرب عليك وال على قومك بالضعف االّ 
االّ طالق نسائك  في ساعة واحدة فقال لها :

وأنتِ طالق  إن اجازني بَعْلُكِ 
فأجابه زوجها :
قد أجزتُ لكَ ..

نـظـار الـفـقهي عـنـد االمـامـية ومن الـواضح ان كل هـذه االيـقـاعـات ال تصح فـي ا
لعدم استكمال شرائط الطالق .

-11-
انّ حـيــاة الـزوجـ بــسـعـادة ووئــام تـتـطــلب الـكــثـيـر من
رونـة والقـدرة على االسـتجـابة لـآلخر ... كـما تـتطلب ا
ـودة اخلـالصـة والـتـقـدير اشـعـار كل مـنـهـما لـآلخـر بـا

تميز  ا
ومع هذه األوصاف يبتعد عنهما شبح االفتراق ...
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في الـوقت الذي تـشـهد فـيه مـكاتب
الـــســـيـــاحـــة والـــســـفـــر بـــبـــغـــداد
ــواطـــنــ واحملـــافــظـــات اقــبـــال ا
لـلـسـفر والـسـيـاحة الى مـحـافـظات
كــردســـتــان الــعــراق الــتي تــشــهــد
اسـتـقــرارا امـنـيـا وهــدوءا نـسـبـيـا
ــنــاســبــة في غــالــبــيــة واالجــواء ا
مــــــنـــــاطـق الـــــشــــــمــــــال االداريـــــة
والسـياحيـة توقعت الـهيئـة العامة
لــلــســيـاحــة في اقــلــيم كــردســتـان
ارتفاع ايرادات السياح الى االقليم
في عـيـد الــفـطـر من الــعـام احلـالي
وقـال نادر ـاضي  مـقـارنة بـالـعام ا
ـــتــحــدث بـــاسم هـــيــئــة روســـتي ا
الـــســيــاحـــة في  في تـــصــريــحــات
صــحـفـيـة (سـيـتم خالل هـذه االيـام
الـتـي تـســبق حــلـول الــعــيـد وضع
خــطـة خــاصـة لـلــتـحــضـيــر لـقـدوم

السياح في عيد الفطر). 
ـــطــاعـم هــذا الـــعــام واوضح ان (ا
وبـــســبـب االوضــاع الـــســيـــاســيــة
ــســتـــقــرة بـــ اقــلــيم واالداريـــة ا
كــردسـتـان وبــغـداد واالقـلـيم ودول
اجلـوار سـفتح اكـثـر امام الـسـياح
لـعـيــد). من جـانـبه قــال زيـرك عـبـد
الـرحـمن صـاحـب شـركـة سـيـاحـية
ان (الــســيــاح وقــبل ايــام من عــيــد
الــفــطــر يـقــصــدون مــنــاطق اقــلـيم
كـردســتـان عـلى شــكل مـجــمـوعـات
ويـتــوقع ان تـكـون الــسـيــاحـة هـذا
العـام افضل بسـبب وجود الـعديد
ـنـاطق الـســيـاحـيـة واالجـواء مـن ا
ــنــاســبــة واســتـــــــقــرار الــوضع ا

االمني ). 
وقال مديـر السيـاحــــــــة في قضاء
سؤول دوكان ريزين رؤوف ان (ا
في سـد دوكـان اعـلنـوا ان مـسـتوى
مـيــاه الـســد سـيــسـتـقــر خالل هـذا
االسبوع وبالتاكيد سيتــم من اجل
قـدوم الـعيـد حتـضـير %80 وحتى

 من الكابينات للسياح).85%
واكـد صـاحب مـنـتـجع سيـاحي في
مـنـطقـة سـد دوكـان حيـدر فـرج الله
ــدن الـسـيــاحـيـة ال ان ( %90 من ا
تــعــاني اي مـــشــاكل وهي جــاهــزة
تحدث الستقبال السياح) وكشف ا
باسم هـيئة الـسياحـة نادر روستي
انه (وفق الــتــخـمــيــنـات كـل سـائح
ــدة ثالثـة يـزور اقــلـيـم كـردســتـان 

ايام يصرف اكثر من 300 دوالر. 
وبـحــسب الـتـخــمـ اذا مــا قـصـد
 الف ســائح خالل ايـام الــعـيـد250
اقــلــيـم كــردســتــان فــان االيــرادات
تـصـل الى نـحـو 75 مـلــيـون دوالر
وتــــدخل هــــذه االيــــرادات اســـواق
اقــــلــــيـم كــــردســــتـــــان. اخلــــبــــيــــر
االقـتـصـادي خـالـد حـيـدر يـقول انه
(بسـبب ان اقلـيم كردستـان يشـتهر
بــانه مــنــطـقــة ســيـاحــيــة وان هـذا
الـــقـــطـــاع مـــهـم لالقـــتـــصـــاد وان

االيـــرادات الـــســـيـــاحـــيــة الـــتي 
تـخـمـيـنـهــا خالل ايـام عـيـد الـفـطـر
تـــدخل اســـواق االقــلـــيم فـــان ذلك

يزيد الطلب على السلع) .
واضــــاف حـــيــــدر (اذا كـــانـت تـــلك
االيرادات للمـنتوج احمللي فان ذلك
يقوي اقتصاد اقليم كردستان لكن
اذا كـانت تـلـك االيـرادات لـلـمـنـتوج
ـسـتـورد فـان ذلك يـقـوي اقـتـصاد ا

صدر) البلد ا
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(الـزمــان ) اسـتــطـلــعت اراء بـعض
ـــواطــــنـــ الـــذين يــــســـتـــعـــدون ا
لـلـسـيـاحـة في مـحـافـظـات الـشـمال
واطن بـارك  ا خالل عـيد الـفطـر ا
ابــو عـبــد الــله الــسـودانـي مـوظف
بوزارة الثـقافة قال ( بـكل تاكيد ان
احــد اهم االسـبـاب الـتـي جـعـلـتـني
اخـتـار اربـيل للـسـيـاحـة خالل ايام
العيد هو تنـافس شركات السياحة
بـبغـداد وباسـعار تـنافـسيـة للـسفر
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ــدرسـة الــعـراقــيـة في كـرمت ا
مـــوســكـــو عـــاصـــمـــة روســـيــا
ـتـفـوق االحتـاديـة طـلـبـتـهـا ا
ـــــراحـل االبـــــتــــــدائـــــيـــــة فـي ا
ـــتــــوســـطــــة واالعـــداديـــة.. وا
ـناسـبة واقـيم احتـفـال بهـذه ا
حـضـره اولـيـاء امــور الـطـلـبـة
الك التعليمي والتدريسي. وا
ـــدرســـة عـــلي وهـــنــأ مـــديـــر ا
مـصــحب اخلـزرجي احلـضـور
عـــلى نــــسب الــــنـــجــــاح الـــتي
ــراحل حتــقــقت في جـــمــيع ا
مــؤكـدا ان هـذا الــتـكـر يـأتي
تـثـمـيـنـا  اجلـهـود الـتي بـذلـها
الــطـلــبـة في حتــقــيق الـتــفـوق
الــــعـــــلــــمـي الــــذي يـــــصب في
مـصـلـحـة الوطن الـذي يـنـتـظر
ـزيــد لـتــعـزيــز قـدراته مـنــهم ا
العـلمـية في كل اجملـاالت وقال
ــراتب نــشـــكــر كـل من حــقـق ا
ـتـقــدمـة الـتي جــاءت بـفـضل ا
الـله سـبـحـانه وهـمـة طـلـبـتـنـا

الـــــذين جـــــدوا واجـــــتـــــهــــدوا
وتــــفـــاعـــلــــوا مع مـــنــــهـــجـــهم
الــــــــــــدراسـي وروعــــــــــــة االداء
الـتـربــوي ألسـاتـذتــهم اضـافـة
الى اهــتــمــام اولـيــاء امــورهم
وحبهم للتـفوق فحصدوا هذه
الــنـــتـــائج الــتـي نــفـــخــر بـــهــا
جـمـيـعـا ونـحــتـفي بـهم الـيـوم
ونـــكـــرمـــهم ونـــوصـــيــهـم بــأن
يـثـابـروا اكـثـر ويـكـونـوا اكـثـر
اجـــتــــهـــادا  فـي مـــســـيــــرتـــهم
الــــتــــربــــويــــة  والــــعــــلــــمــــيــــة
لــــيــــــــــكـــونـــوا قـــادة األبـــداع
الـــــتـــــربــــوي والـــــعـــــلـــــمي في
ــسـتــقــبل). وشــمل الــتــكـر ا
الــتـلــمـيــذ عـلي جــابـر لــلـصف
االول عــــادل سالم مـن الـــصف
الثاني والـتلميـذة مر محمد
من الصف الثـالث والتـلميذان
اروى جـــابـــر ودعـــاء ســـمـــيـــر
للصف الرابع والتـلميذ محمد
رائــــــــد لـــــــلـــــــصـف اخلـــــــامس
والتـلمـيذ حـمزه حـسن للصف

ــــرحــــلـــة الــــســــادس ضـــمـن ا
االبـتـدائـيـة . وحـازت الـطـالـبـة
رتـبة االولى ماريـا العـبيـدي ا
ــــتــــوســــــط لــــلــــصـف االول ا
وتــفــوق الـطــالـــــــــبــان يــاسـر
قاللـه وتــــــــــمـــارا الــعـــبــيــدي
عـــــلى اقـــــرانـــــهـم في الـــــصف
الــرابـع الــعـــلـــمي والـــطــالـــبــة
أصــــايـل عــــرنـــــوس لــــلـــــصف
اخلـامـس الـعـلـمي . ويـذكـر ان
ــدرسـة الـعـراقـيـة الـتي مالك ا
تــــأســــست عــــام ف 1957 في
موسـكو ولـلمـراحل االبتـدائية
ـــتــوســـطــة واالعـــــــــداديــة وا
ــــــــدرســــــــ رجـــــــاء يـــــــضـم ا
الـقيــــــــسي ومـنى العـيسى و
نتصار مكي  ومارينا عبداإلله
وخـــــــالــــد اخلــــشـــان وثــــائـــر
اوشـــــانـه وعـــــبــــــد اخلـــــــــالق
حــسـ سـالم و تــامـر حـسـني
وشـــــــــروق نـــوفل و مـــحـــمــد
الـــكـــوســـا وحـــيـــدر مـــحـــمــود

واحمد ابو احلمد . تفوق درسة يتوسط ا مدير ا


