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بــيـان امس ان (الـتــشـكـيــلـة اجلـديـدة
ـسـتـقـلـ الـتـكـنـوقراط سـتـكـون من ا
ولــيس فـيـهــا أي وزيـر سـابق تــلـبـيـة
ـعــتـصــمـ ـتــظـاهــرين وا ــطـالـب ا
ـرجــعـيـة الــسـلــمـيــ وتـوجــيـهــات ا
الـدينـية). كـما أكـد رئيس كـتلـة بيارق
اخلـيـر النـائب محـمد اخلـالدي إكـمال
عالوي لـتـشـكـيـلـته الـوزاريـة.وقال في
تـصـريح امس إن (احلـكـومـة اكـتـملت
وهي جاهزة للتصويت بدءا من اليوم
األحـــد فــيـــمـــا لــو  عـــقـــد جــلـــســة
ـانيـة) موضـحا إن (عالوي الـتقى بـر
بــنـحـو  100شــخـصــيـة من مــخـتـلف
ــكــونــات والــتــوجــهـات األطــيــاف وا
واخـــــــتـار مــنـهم  22 وزيــرا مـا عـدا
بــعض الـوزارات وضـع لـهـا أكــثـر من
ض خــــيــــار أو بــــديل فـي حــــال لم 
ان) مـشددا على أن الـوزير أمام الـبر
ــقــربـ (عـالوي لم يـطــلع أحــدا من ا
مــنه عــلى أي اسم من األســمــاء الـتي
ـــــنـــــاصب اخـــــتـــــارهــــــا لـــــشـــــغـل ا
الـــوزاريــة).وبــحــسـب اخلــالــدي فــإن
(الــفـريق احلـكــومي احلـالي يـخـوض
ـكـونات صـراعـا مع األحـزاب وليس ا
كونات العراقية حـيث  إرضاء كل ا
ــذهـبــيـة في الــعـرقــيــة والـديــنـيــة وا
ـنح أي فــرصـة احلــكــومـة لــكـنه لـم 
لـألحـزاب وبـالــتـالـي فـإن الـعــديـد من
ـثلي هذا األحزاب يهاجمون عالوي
ألنـه قــطع الـــطــريـق أمــام اســـتــمــرار
نـفـوذهم) مـضـيـفـا إن (عالوي كـان قد
أكـمل كابينته الوزارية في غضون 12
يــومــا وطــلب بــالـفــعل عــقــد جــلــسـة
ان غـير أن هـناك أطـرافا ال تـريد لـلبـر
عقد مثل هذه اجللسة من منطلق أنها
تـمـثل مـكـونات بـيـنـما هـي في الواقع
تمثل أحزابا في مكونات بينما رئيس
ـكـونـات ـكـلف أعـطى حق ا الــوزراء ا
لـكـنه ال يـستـطـيع إرضـاء كل األحزاب
ومع ذلـك فـإنـنـا طـلـبـنـا أن يـكـون يوم
قبل هو احلد األقصى لعقد الـثالثاء ا
جـلسة نـيل الثقـة). ونفى رئيـس هيئة
ــســاءلــة والــعــدالــة بــاسم الــبــدري ا
ـكـلف اسـماء ارسـال رئـيس الـوزراء ا
وزراء مــــرشـــحــــ لــــتـــشــــكــــيـــلــــته
الـوزارية.واكد في تصـريح ان (الهيئة
لـم تـــتـــســـلم مـن عالوي ايـــة الئـــحـــة
ـــقــابـل قــال بـــاســـمــاء وزرائـه). في ا
ــيــ الــعــراقــيــ ان جتــمـع االكــاد
كلف يتـوجه لتسمية رئـيس الوزراء ا
يـة مسـتقـلة حلـقيـبة شـخصـية أكـاد
الــتـعـلـيـم الـعـالي. وقـال الــتـجـمع في
بـــيــان تـــلــقـــته (الـــزمــان) امس له إن
عـالوي يـتــوجه الى (تــســمـيــة احـدى
ـسـتـقـلـة ـيــة ا الـشــخـصـيـات االكـاد
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وجّه مـجلـس القـضاء األعلـى محـكمة
حتـقـيق الكـرخ بـإجراء حتـقـيق عاجل
بـشـأن تصـريح اطلـقه مـحلل سـياسي
حتــدث فــيه عن عــرض أمـوال مــقـابل
تـولي منـاصب في احلكومـة اجلديدة
فيما حذر احلزب الشيوعي من صراع
ـــــتــــحــــدث مـــــدني اسـالمي. وقــــال ا
الـرسـمي بـاسم مـجـلس الـقـضـاء عـبد
الـسـتـار الـبـيـرقـدار في بـيـان امس ان
اجملــلس اوعـز الى (مـحــكـمـة حتـقـيق
الــــكــــرخ بــــإجـــراء حتــــقــــيق عــــاجل
بـخـصـوص تـصـريح الـسـياسي ا.ص
اخلــاص بـعـرض أمـوال مــقـابل تـولي
ــــزمع مـــــنــــاصب فـي احلــــكــــومـــــة ا
تشكيلها) موضحا إن (رئيس مجلس
الــقـــضــاء األعــلى فــائق زيــدان أوعــز
بــاسـتـدعـاء فـوري لــكل من يـظـهـر في
وســـــائل اإلعـالم ويـــــدعي حـــــصــــول
مـــســـاومـــات إلشـــغــال مـــنـــاصب في
احلـكومة اجلـديدة).وأضاف  أنه (في
حـال كذب هذا االدعاء فـسوف يعاقب
من يـــصــرح خالفــا لــلــحــقــيــقــة وفق
الـقــانـون). وطـالـبت مـحـكـمـة حتـقـيق
الــكــرخ بـرفـع احلـصــانــة عن الــنـائب
كـــاظم الـــصــيـــادي بــتـــهـــمــة إهـــانــة
احلـكومـة.وقال البـيرقـدار في بيان إن
احملــكــمـة طــلــبت رفع احلــصــانـة عن
ــــة إهــــانـــة الــــصــــيــــادي عن (جــــر
احلــكــومــة).وأضــاف الــبــيــرقـدار أن
(الـــطــــلب جـــاء وفـق احـــكــــــــــــــــــام
ـادة 226 مـن قانـون العـقوبـات على ا
خـلـفيـة مـنشـور يدعي فـيه عـرض بيع
مــــنــــصـب في وزارة الــــنــــفط).وكــــان
الــصـيـادي قــد غـرد عـلى تــويـتـر يـوم
ـــاضي (وزارة الــــنـــفط.. الــــثالثــــاء ا
بـعشـرة ملـيار.. من يـشتـري?).في هذه
ــكــلف االثــنــاء اكــد رئــيس الــوزراء ا
مــحــمــد تـــوفــيق عالوي اقــتــرابه من
اعـالن حـــكــــومــــته. وقــــال عالوي في
تـغـريــدة عـلى تـويـتـر اطـلـعت عـلـيـهـا
(الــزمـان) امس (اقـتـربــنـا من حتـقـيق
اجنـاز تاريـخي يتمـثل بإكـمال كابـينة
وزاريـة مستقلة من االكـفاء والنزيه
مـن دون تـــدخـل اي طـــرف ســــيـــاسي
وسـنطـرح اسمـاء هذه الـكابـينة خالل
االسـبـوع اجلـاري ان شاء الـله بـعـيدا
عن الـشـائعـات والتـسـريبـات) معـربا
عن امله في (استجابة اعضاء مجلس
الـنــواب والـتـصـويت عـلـيـهـا من اجل
الــبـدء بـتـنـفـيـذ مــطـالب الـشـعب). من
جـهـته افاد عـضو مـجلس الـنواب عن
ســائـرون سالم الــشـمــري بـأن عالوي
اكـمل تقـريبـا تسـميـة وزرائه.وقال في

حلــقـــيــبــة وزارة الــتــعـــلــيم الــعــالي
والـبــحث الـعـلـمي لـلـنـهـوض بـقـطـاع
الـتـعـلـيم والـتـوجه احلـقـيـقـي اليـجاد
احلـــلـــول والـــعالجـــات الـــرصـــيـــنــة
لـلمـشاكل الـتي حتول دون االسـتمرار
بــالــدوام وتــطــويـر عــجــلــة الــقــطـاع
الـتـعلـيـمي). وكشف الـنـائب عن كتـلة
تـغيـير الكـردية هـوشيار عـبد الله عن
(اتـفاقات) بدون تغيـير جذري لقواعد
الـعـمـليـة الـسـيـاسيـة. وقـال في بـيان
امس إن (آلـيـة تشـكيل هـذه احلكـومة
تـبـدو وكـأنهـا اسـتـمرار لـنـفس اآللـية
ـعتمدة في الكـابينة السـابقة) الفتا ا
إلـى أن (إحـدى أهم سـمـات اسـتـمـرار
الــوضع عــلى مـا هــو عـلــيه من خالل
حــكــومـة عالوي هــو اجمليء بــبـعض
سـتقـل الـشـخصـيات حتت يـافطـة ا
ولـكن بنوع من الـقرابة أو الـتبني من
جـانب الكتل الـسياسيـة).ومضى عبد
الــله قـائال (وبـالـتــالي أن مـا يـحـصل
هـــو ضــحك عــلى الـــشــعب الــعــراقي
وإيـهامه بـأن هذه الـكابـينـة مسـتقـلة
وفي احلـقيقة هناك اتـفاقات سياسية
بـدون تـغيـير جـذري لقـواعـد العـملـية
الــسـيـاسـيـة وخـاصــة في مـا يـتـعـلق
ـناصب بـاحملـاصـصـة وعـدم تـوزيع ا
عـلى األكـفـاء واخملـلصـ والـنـزيـه
بــــعـــيــــداً عن الـــتــــبـــنـي من الــــكـــتل
ـسـيـطـرة عـلى احلـكم) الـســيـاسـيـة ا
وحــــذر ائــــتالف الــــنـــصــــر الــــقـــوى
الــسـيــاسـيــة من اعـادة انــتـاج نــظـام
احملـاصصة العـرقي الطائفي احلزبي
ـــــصــــالح الـــــقــــائـم عــــلـى اســــاس ا
االنـــانــيــة.وقـــال االئــتالف فـي بــيــان
امس(نــحـذر الــقـوى الــسـيـاســيـة من
مـغـبة اعـادة انتـاج نظـام احملاصـصة
الـعرقي الـطائـفي احلزبي الـقائم على
ـصالح االنـانـية حتت ذرائع اسـاس ا
ـكوّنـات او االسـتـحـقاق اسـتـحـقـاق ا
االنــتـــخــابي). في غــضــون ذلك حــذر
احلــزب الــشـيــوعي من صــراع مـدني
اسـالمي في الـعـراق. وقــال سـكـرتـيـر
ـركـزية لـلـحزب رائـد فـهمي الـلـجنـة ا
في تـــغــريــدة عــلى تـــويــتــر اطــلــعت
عـليـها(الزمـان) امس (هنـاك اجتاهان
خـطـيران في تـطور االوضـاع يـنبـئان
ـــآالت نـــحـــو االســـوأ) مـــوضـــحــا
انـهما(التمسك بـالتحاصص الطائفي
في تـشـكـيل احلـكومـة ومـا يسـتـتـبعه
من فــســاد واعـادة انــتـاج مــسـبــبـات
االزمـة اخلـانـقـة الراهـنـة واآلخـر هو
ـسـاحـة الـوطـنـية نـقل الـصـراع مـن ا
ومـحـاربة الـفـسـاد وحتقـيق الـتغـيـير
ــــدني - الـى مــــســــاحــــة الـــــنــــزاع ا
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تـوقـعت هـيـئة االنـواء اجلـويـة  والـرصد
الـزلـزالي الـتـابـعـة لـوزارة الـنـقل تـساقط
ناطق امـطار متفـاوتة الشدة في جـميع ا
الـيـوم االحـد مع ارتفـاع درجـات احلرارة
بـضع درجـات . وبـحـسب تـقـرير لـلـهـيـئة
اطـلعت عليه (الـزمان) امس فإن (الطقس
نطقة الوسطى ـتوقع اليوم االحد في ا ا
غـائم مع تـساقط زخـات مطـر بعـد الظـهر
تـكون رعدية احيانا   كما ترتفع درجات
ــنـطــقـة احلــرارة بـضـع درجـات   وفي ا
الـشمالية  يكون الطـقس غائماً مصحوباً
بــتـسـاقـط امـطـار مــتـوسـطــة الى غـزيـرة
احــيــانــا تــكـون رعــديــة   وال تــغــيـر في
درجـات احلـرارة)  مـضـيـفـا ان (الـطـقس
نطقة اجلنوبية غائم جزئي توقع في ا ا
الى غـائم مع تسـاقط زخات مـطر متـفرقة
تـكـون رعـدية   ودرجـات احلـرارة تـرتفع

قليال). 
ـتوقع لـيوم غـد االثن وبـشأن الـطقس ا
ــنـــطــقـــة الــوســـطى (غــائـم جــزئي فـي ا
واحـيانـا غائم مـع فرصة لـتسـاقط زخات
مـطر مـتفرقـة يتحـسن تدريـجيا وال تـغير

ــــنــــطــــقــــة فـي درجــــات احلــــرارة وفي ا
الـشمالـية غائم مـصحوب بـتساقط زخات
مـطــر تـكـون رعـديـة يـتـحـسن تـدريـجـيـا 

ودرجات احلرارة تنخفض قليال). 
ـــتـــوقع في  مـــشـــيــرا الـى ان الــطـــقس ا
ـنطقة اجلنـوبية ( غائم جزئي الى غائم ا
مع تــسـاقط زخــات مـطـر مــتـفـرقــة تـكـون
رعدية   والتغير في درجات احلرارة ). 
وجـاءت توقعات التقـرير لطقس  الثالثاء
ـنـطـقـة الـوسطـى  طقس كـمـا يـأتي في (ا
صــحـو مع بـعض الـغـيـوم   ال تـغـيـر في
نطقـة الشمالية درجـات احلرارة   وفي ا
غــائم جــزئـي   درجــات احلـرارة تــرتــفع
نـطقة اجلنـوبية غائم درجـات عدة وفي ا
مع فـرصـة لـتـسـاقط زخـات مـطـر مـتـفـرقة
تـكون رعدية احيانا   ال تغير في درجات
احلــرارة).  فـي غـضــون ذلـك حــذر راصـد
جــوي مـن قــدوم مــنــخــفض جــوي عــالي
الـفعالـية يؤدي الى تـساقط أمـطار رعدية
ـتـوسـطـة والـغزيـرة تـسـتـمـر طـيـلة بـ ا
اإلسـبـوع اجلاري . وكـتب نهـاد عودة في
صــفـحـته عـلى فـيــسـبـوك امس انه(وفـقـا
خلـرائط الـقـمر الـصـناعي فـإن مـنخـفـضا
جـويـا عــالي الـفـعـالـيـة قـادمـا من الـبـحـر

ــتــوسـط بـدأ اآلن يــؤثــر عــلى األبــيض ا
مــنــاطـق بالد الــشــام ومــنــاطق الــعــراق
ناطق العراق كافة الـغربية وهو متوجه 
وســوف يـؤثــر تـدريـجــيـا عــلـيــهـا وعـلى
الـعـاصـمـة بـغـداد في الـسـاعـات الـقـادمة
وتــوقـعـات بــتـســاقط أمـطـار رعــديـة بـ
ـتوسـطة والـغزيـرة فيـما بـعد ويـستـمر ا
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يــنـظم الــفـلـســطـيــنـيـون الـالجـئـون في
العراق اليوم األحد  تظاهرة  في بغداد
ـــفـــوضـــيــة لإلحـــتـــجـــاج عـــلى قـــرار ا
ـتـضـمن الـســامـيـة لـشـؤون الالجـئـ ا
قـطع بدالت اإليجار التي تـدفعها مقابل
الـسـكن . وقـال مـنـسق التـظـاهـرة نـبيل
سمارة في بطاقة دعوة تلقتها (الزمان)
امـس (نـتـشـرف بــدعـوة وسـائل اإلعالم
لــتـغــطـيـة الــتـظــاهـرة الــتي يـقــوم بـهـا
ـواطنون الفلسـطينيون الالجئون في ا
الـعراق صباح اليوم األحد عند الساعة
الــعـــاشــرة صــبــاحــا فـي نــادي حــيــفــا
ــشــتل قــرب الــريـــاضي في مــنــطـــقــة ا
الـعـيـادة الـفـلـسطـيـنـيـة ومـديـرية االمن
الــعــامـة فـي الـبــلــديـات) مــوضــحـا ان
الـتـظـاهـرة تأتي لإلحـتـجـاج عـلى (قرار
مـفوضية الالجئ بقطع بدالت اإليجار
فـوضيـة مـقابل الـسكن الـتي تـدفعـهـا ا
ـواطنـ مـنهم ورفـضا وتـشـريد آالف ا
شـؤومة). وكان السفير لـصفقة القرن ا
الـفـلسـطيـني لـدى بغـداد احـمد عـقل قد
اكـد ان حـكـومـته سـتـخـاطـب نـظـيـرتـها
الـعراقـيـة بشـأن اوضاع الـفلـسطـينـي
بـــالــــعـــراق مـــشـــيــــرا الى انه (حـــاول
ــتــحـدة بــبــغـداد االجــتــمـاع مع اال ا
بــشــأن ذلك اال ان احــداث الـتــظــاهـرات
حـال دون اجـراء الـلقـاء ).وقـال عقل في
تـصـريح ان (احلـكـومات الـعـراقـيـة قبل
عـــام 2003 كـــانت قـــد وفـــرت مـــســاكن
لـلفـلسطـينيـ وهذا ناجت من تـعهدات

الــعــراق في اتـفــاق بـيــروت عـام 1953
الــذي نصّ عــلى تــوفــيــر الــتــسـهــيالت
لـلـفلـسطـينـيـ واحلقـوق باالتـفاق مع
ــتــحـدة ولــكن بــعــد عـام 2003 األ ا
طُـردت غـالـبيـة األسـر الفـلـسـطيـنـية من
مـساكنها بـسبب اتهامهـا بتأييد صدام
) مـبيـنا ان (احلـكومـة عادت من حـس

احمد عقل
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جــديــد ووفــرت لـهم الــشــقق كــمــسـاكن
جــــــديـــــدة). وتــــــابـع أن (الـــــســــــفـــــارة
الـــفــلـــســطــيـــنــيـــة في بــغـــداد كــان من
ـتـحدة ـفـتـرض أن جتـتـمع مع األ ا ا
ـاضـيـة بـعـد قـرار ايـقـاف خالل األيـام ا
مـــخــصــصـــات بــرنــامج بـــدل اإليــجــار
لـلفـلسـطيـنيـ بالـعراق لـكن التـصعـيد
األمـني واالحـتـجـاجـات اجلـاريـة حـالت
دون إجـراء الـلـقاء) مـوضـحا ان (األ
ـاليـة جرى ـتحـدة تزعم أنّ مـيزانـية ا ا
تـخفيـضها بسـبب تراجع وارداتها من
ــــانــــحــــة ولـــــذلك خــــفــــضت الــــدول ا
).وكـان عضو ـساعـدات للفـلسـطينـي ا
مـفـوضـيـة حـقـوق اإلنـسـان في الـعـراق
عـلي الـبـيـاتي قـد اعـلن أن  300 عـائـلـة
فـلـسـطـينـيـة بـاتت مـهددة بـالـتـشرد في
الــعــراق بــعــد قـطع مــفــوضــيــة شـؤون
الـالجئ بدالت اإليجار عنهم. واوضح
الـــبـــيـــاتـي في بـــيـــان إنه (بـــعـــد قـــطع
مـــفـــوضــيـــة شــؤون الـالجــئـــ بــدالت
االيـجار عن  300 عـائلة فـلسطـينية في
رضى وكـبار السن بـغداد أغـلبـهم من ا
واألطــفـال واألرامل مـهــددون بـالـتـشـرد
فـي الـعــراق). وأضــاف أن (هــنــاك نــيـة
لـلتوجه إلى ساحة التـحرير للبحث عن
طـالب بـاحلقوق حـلول مع أهـل البـلد ا

منذ اربعة أشهر).
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ـرجع الــديـنـي االعـلى الــسـيـد عــزا ا
عـــلي الــســيـــســتــاني الـــتــداعــيــات
اخلـطيرة الـتي يشهـدها العراق الى
الــفـشل في الــعـمــلـيـة الــسـيــاسـيـة 
ن مـنددا بـ(االنانية) التي جتسدت 
ـسـؤولـيـة وكـانت بـيـدهم حتـمــلـوا ا
ـرجـعـيـة في ـثل ا الـسـلـطـة. واكـد 
ــهــدي الـكــربالئي في كــربالء عــبـد ا
خــطــبــة اجلــمــعــة ضــرورة (إيــجــاد
الـعـنـاصر الـصـاحلـة التي تـسـتـطيع
مــسـتــقــبال الـنــهـوض بــالــبـلــد عـلى
سؤولية اخملتـلفة بأن تأخذ مـواقع ا
مـــســـار الــعـــمـــلـــيـــة الــســـيـــاســـيــة
واالجـــتــــمـــاعـــيـــة واالخـالقـــيـــة الى
طلوب) مضيفا مـسارها الصحيح ا
انه (حـــيــنــئــذ نــســـتــطــيع ان نــحــد
ونستوعب التداعيات اخلطيرة التي
نــتـجـت جـراء الــفـشل مـن الـعــمـلــيـة
الــــســــيــــاســــيــــة واالقــــتــــصــــاديــــة
واالجـتمـاعية وهـذا يحـتاج الى عمل
ـواطـن كـبـيـر وبـأعـداد تـكـفي مـن ا
ـهـمـة لـهذه ـواقـع ا الـصـاحلـ في ا
ـسـتـقبـلـية). ورأى ان ـسـؤولـيات ا ا
(إهـــمــال تــدهــور الــقـــيم االخالقــيــة
لـلـمــجـتـمع سـتـفـقـده عـزته وكـرامـته
وتـطوره ورقيه) الفـتًا الى ان (تطور
اجملـتـمـعـات واأل لـلـرقي واالزدهار
مـع ان بعضها ال يـدين بدين سماوي
ولــو دقــقـــنــا لــوجــدنــا انــهــا تــهــتم
وتـعـتني بـالـقيم واالخـالق وحتولـها
ـارسـات يـومـيـة وهي ظـاهـرة الـى 
اســاســـيــة ومــنــهــا نـــشــر الــعــدالــة
االجــتـــمــاعــيــة واحـــتــرام الــقــانــون
والـنظام والـصدق واالمانـة واحترام
ـــواثــيـق والــعـــمل مــبـــدأ أســاسي ا
ومــقــدس وتـطــورت بــذلك وهــذا هـو
الـسر)  مـستـدركا (ال نـنكـر وال نشك

ان الــــكـــثــــيـــر مـن الـــقــــيم واالخالق
الــسـائــدة في اجملــتـمع الــعـراقي من
الـغيرة واحلـمية عـلى الوطن والدين
ـا يؤسف لـه ان هنـاك بعض ولـكن 
ذمـومـة التي انـتـشرت في االخـالق ا
اجملـتـمع الـتي نـحـتاج الـى تقـلـيـلـها
ومـعاجلـتها وهي مـسؤوليـة اجلميع
ومــنــهـا مــشـاعــر االنــانـيــة حـيث ان
االنـسـان يـهـتم ويـعـمل عـلى حتـقـيق
مـصــاحله الـشـخـصـيـة الـضـيـقـة وال
ـــصـــالـح االخـــرين وان يــــعـــتـــنـي 
صالح العامة االنسان يقدمها على ا
ـا يـؤسف له وجنده مـتـمثال وهـذا 
ــــســـؤولـــيــــة وبـــيـــده ـن حتـــمل ا
الـسلـطة) مـشددًا عـلى (ضرورة نـبذ
الـعـصـبيـة والـقـومـية واالثـنـيـة التي
تـزرع االحـقـاد والـكراهـيـة بـ ابـناء
الــوطن الـواحـد). واشــار الـكـربالئي
الـى (االعـتـداءات والـتـجـاوزات عـلى
رور ـعـلـمـ وشـرطـة ا األسـاتـذة وا
ــــواطـــنــــ وكـــذلك ـن يـــخـــدم ا و
اســتـخـدام الـعـنف وحـتى في الـكالم
في مواقع التواصل االجتماعي التي
يـــجب ان حتـل اخلالفـــات بـــاحلــوار
والـتــفـاهم او الـلـجـوء الى الـوسـائل
الـقانـونية) مـنتـقدًا (ظاهـرة الرشوة
ــال واالخـــتالس والــتــجـــاوز عــلى ا
الــعــام وغـســيل االمــوال واســتـغالل
االخـرين مـالـيـا واقـتـصـاديـا وظـهور
الـتعاطي واالجتـار باخملدرات وكثرة
حـــاالت االنـــتــحـــار ومـــيل الـــبــعض
ـظاهـر غريـبة بـعيدة عن لـلتـمظـهر 
االخـالق والــهـويــة الــعــراقــيــة وذلك
بـــســـبب انـــنـــا نـــنـــظـــر الى الـــقـــيم
واالخـالق عــلى انــهـــا امــر هــامــشي
وثانوي وليس ضروريا في احلياة).
ورأى الــــكــــربـالئي ان (االهــــتــــمــــام
ية وان بالدروس التعليمية واالكاد
نـتـفـوق في الـعلـوم فـقط والـفشل في

ـارســة االخالق والـقـيم الـفـضـيـلـة
امـور تـؤدي الى الـكثـيـر من اخملـاطر
ــدرس) ــعـــلم وا عـــلى مـــســتـــوى ا
ؤسـسات االعالمية مـشيرا الى ان (ا
ــسـتــوى الــســيـاسي وتــركــز عــلى ا
واالعـالمي الـــبــــحت فــــقط وتــــهـــمل
ثقف اجلـوانب االخالقية كما على ا
ال يــهـمل اجلـوانب الــثـقـافــيـة). كـمـا
انــتــقــد (غــيــاب ســلــطــة الـدولــة عن
تـــطــبــيـق الــقــيـم واالخالق وضــعف

ردعها جتاه اخملالفات) . 
وشـدد على انه (ال يصح ان يـسكتوا
ويــغــضــوا الــنـظــر وال يــتــعــامــلـوا
بـــــالالمــــبـــــاالة وعــــدم االهـــــتــــمــــام
ــمــارســات خـاطــئــة في اجملــتـمع)
مـوضحا انه(اذا غـابت سلـطة الدولة
تــأتي ســلـطــة اجملــتـمع) مــعــربـا عن
(أســفه الهــمــال الــنـظــافــة واالتــقـان

بالعمل والعدل والرحمة).

علي السيستاني
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دعت هــيـئــة الـتـقــاعـد الـوطــنـيـة ذوي
ــسـتــفــيـديـن من الـرواتب الــشــهـداء ا
الــتــقـاعــديــة الى حتـديـث بـيــانــاتـهم
لــتــفـادي قــطع رواتــبـهـم. وقـال بــيـان
لــلــهــيــئــة تـلــقــته (الــزمــان) امس انه
(لــتــفـادي ايــقـاف الــراتب الــتـقــاعـدي
يــــرجى حتــــديـث بــــيـــانــــات الــــراتب
الـتقاعدي الخ واخت الشهيد من خالل
الرابط  Pension-app.comمـوضحا
انه (بــاالمـكـان الـتـحــديث بـاسـتـخـدام
الـهاتف النـقال دون احلاجة لـلحضور
الى مـقر الهـيئة).وقال الـبيان ان (اخر
وافق مـوعـد لـلـتحـديث هـو الـثالثـاء ا

25  شـــــبـــــاط اجلـــــاري داعــــيـــــا الى
(االنــتــبــاه عـنــد الــتـحــديث الـى حـقل
ـهـنة حـالـيا وعـدم اخلـلط ب عـبارة ا
مــتـقـاعـد ومـتـعــاقـد). من جـهـة اخـرى
اعـلنت جلـنة الـتخطـيط االستـراتيجي
ومــتــابــعـة الــبــرنــامج احلــكـومي ان
تــضـمـ قـانــون الـتـقـاعــد والـضـمـان
االجتماعي في قرار حزمة االصالحات
الـتـي أقـرهـا مـجـلس الـوزراء لـتـنـفـيـذ
ـتظـاهـرين سـيشـمل خـمـسة مـطـالب ا
مـاليــ عــامل مـن الــقــطــاع اخلــاص.
وقــال عـضـو الـلــجـنـة الـنــائب مـحـمـد
شـــيـــاع الــســـوداني فـي تــصـــريح ان
(قـانون التـقاعد والـضمان االجـتماعي
ــفـصــلـيــة الـتي أحــد أهم الـقــوانـ ا

). وأضاف انه واطـنـ تـمس حـيـاة ا
(كــانت هــنــاك رغــبــة لــدى احلــكــومــة
بـالــذهـاب بـقـانـون مـوحـد يـجـمع بـ
قانون التقاعد العام والتقاعد اخلاص
ـــا يـــســـمى قـــانــون الـــتـــأمـــيـــنــات
االجـــتــمـــاعـــيــة غـــيــر ان جـــمـــلــة من
االعـتراضات واجهـت القانون ما أدى

الى تعطيله وعدم تمريره). 
وأشـار السوداني إلـى أن (شمول هذه
األعـداد الـكـبـيـرة من الـقـطـاع اخلـاص
يـعـد مـكـسـبـا مهـمـا وضـمـانـا حلـقوق
أســــرهم إضـــافـــة الـى أن الـــقـــانـــون
ن سـيـسـهم في شـمـولـهم بـالـتـقـاعد 
فـي ذلك فـئـات كبـار الـسن مـن الـرجال

والنساء).

طــيـلــة اإلسـبــوع)  مـشـيــرا الى ان (هـذا
ـنـخفض الـقـطبي ـنـخفض يـأتي بـعد ا ا
الــشـديـد والـتـأريــخي الـذي انـحـسـر اول
امس تـأثيره بالكامل على مناطق العراق
ــنـاطق إيــران)  داعـيـا كــافـة مــتـوجــهـا 
(الــدوائــر الــبــلـديــة واخلــدمــيــة إلتــخـاذ

مايلزم).
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حـقق فريق برشلونة بكرة القدم امس السبت فوزا
صـعبـا  بـنتـجـية هـدفـ مقـابل هـدف واحد  خالل
مـواجهـة خيـتـافي وذلك ضمن   مـنافـسات اجلـولة

الـرابعة والعشرين  من الدوري االسباني .
وسـجل من كـتيـبة الـبـلوغـرانا الالعـبـ  جريـزمان
وسـيـرجي روبـيـرتـو في الـدقائق  33 و  39 بـيـنـما
ســجل الالعب أنــخــيل رودريــجــيــز خلــيــتــافي في

الدقيقة  66 .
وبـهذا الفوز  يـرفع برشلـونة رصيده إلى  52نـقطة
في وصـافـة الئـحة تـرتـيب الـلـيغـا بـفـارق األهداف
عن ريـال مـدريد وجتـمـد رصيـد خـيتـافي عـند 42

ركز الثالث. نقطة في ا

باراة باستـحواذ لبرشلـونة على الكرة مع بـدأت ا
الـتـقـدم إلى األمـام بحـثًـا عن الـتـسـجيـل لكن دون

أي خطورة تذكر في الربع ساعة األولى.
وتــعــرض جــوردي ألــبــا لإلصــابــة أثــنــاء انــطالقه
بـالـكـرة حـيث سـقط عـلى األرض فـي الـدقـيـقة 18
ديـر الـفني ولم يـسـتطع اسـتـكـمال الـلـعب وقـرر ا

كيكي سيت الدفع بجونيور فيربو بدال منه.
واسـتـقبـل برشـلـونـة الهـدف األول عـبـر نـيوم العب
خـيــتــافي والــذي اسـتــغل ارتــداد الـكــرة من تــيـر
شـتـيجن إثـر تـسـديدة قـويـة من مـوليـنـا لـكن حكم
ـباراة ألـغاه بعـد الرجـوع لتـقنيـة الفـيديـو بسبب ا
ـدافع أومــتـيــتي قـبل تـدخل نــيـوم الــعـنــيف عـلـى ا

تسجيله للهدف.
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غـادرت مــسـتـشـفى الــفـرات  الـعـام امس
الــســـبت اخــر دفــعــة من افــراد اجلــالــيــة
الــعــراقـــيــة الــعـــائــدة من مـــديــنــة ووهــان
ؤلـفـة من احـد عـشـر فرداً  الـصـيـنـيـة وا
ـدة أسبـوع بعـد ان تمت اسـتـضافـتهم 
كــامـلــ  و الــتــأكـد مـن سالمـتــهم من
األمـراض االنــتـقـالــيـة والسـيــمـا فـايـروس
كـورونـا. وبـهـذا يـكون مـسـتـشـفى الـفرات
الـعـام خــالٍ  تـمـامـاً و جـاهــزًا السـتـقـبـال

  . راجع إبتداءً من يوم غد االثن ا
وقــدم مـديــر عــام صـحــة الــكــرخ جـاسب
احلــجـامي (الــشـكــر والـتــقـديــر لـلــجـهـود
ــنــتـســبــون في ــبــاركــة  الــتي بــذلــهــا ا ا
ــركــز الـــصــحي في ـــســتــشــفـى وفي ا ا
ــطــار  ولــكل من قــدم الــدعـم واإلســنـاد ا
لـهم). وفي الـنجف قـامت عـشـرات الـفرق
الـصـحـية الـتـابـعـة لدائـرة الـصـحة خالل
ـاضيـة بـزيـارات منـتـظـمة االيـام الـقلـيـلـة ا
الى مــدارس احملــافــظـــة  لــغــرض نــشــر
الـتـوعيـة والـتـثقـيف الـصـحي لـدى الطـلـبة
حــول االمـــراض االنــتـــقــالـــيــة والســـيــمــا
فـايـروس كـورونـا. وقـال مـديـر عـام دائرة
الصـحـة رضـوان الـكـنـدي في بـيان امس
انه ( تـوجـيــة مـراكـزنـا الـصــحـيـة كـافـة
ـعــلــومـات بــتــكـثــيف اجلــهـود وإيــصــال ا
ـدارس  والعمل مع الصـحيـة الى طلـبة ا
زمالئهم في وحـدة تعـزيز الصـحة لتـوعية
وتـــثــقـــيف اجملـــتـــمع عــمـــومـــاً والــطـــلـــبــة
خـصــوصـاً  بــطــرق انـتــقــال الـفــايـروس

وسبل الوقاية منه) 
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