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اكــد مـــســتـــشــار رئـــيس الــوزراء
ـالـية  مـظـهـر مـحـمد لـلـشـؤون ا
صالـح ان ارتفـاع مـبـيعـات نـافذة
بيع العـملة االجـنبية  كان سببه
الصـراع النـاجت  ب مـجمـوعت
احـدهـما سـيـاسيـتـ جتـاريـتـ 
دوالريـة انـتـفـعت من الـتـخـفـيض
وســعت الــيه واالخــرى ديــنــاريـة
كــانت تـــنــتــظــر ان تــعــاد ســعــر
الصرف من خالل اجـراء التعديل
وازنـة مـجددا  والعودة به في ا

الى سابق عهده .
 وقــال صــالح في مــداخــلــة عــلى
مــجـمــوعــة واتــسـاب تــابـعــتــهـا
(الـــزمـــان) امس ان (اجملـــمـــوعـــة
الـديـنــاريـة كـانت تــطـلق اشـارات
سـمـيت من قـبل احـد اخملـتـصـ

ـلـونـة الى الـسوق بـالضـوضـاء ا
بـــالـــعـــودة الى ســـعـــر الـــصـــرف
ـا جـعل الـطـلب عـلى الـسـابق  
ــركـزي الـدوالر فـي مـزاد الــبـنك ا
ـئـة تـنــخـفض الى اقل من 10 بـا
من مـعـدالت الـطـلب االعـتـيـادية)
مـــركـــدا ان (هــــذا االمـــر قـــد دعى
ـــســــؤولـــ الى الــــكـــثـــيــــر من ا
التساؤل  كيف للـسوق ان تمول
نـفـسـها بـالـعـمـلـة االجـنـبـيـة على
مـدار فـصل كـامل بـهـده الـكـمـيات

ـبـالغ الـدوالريــة الـضـئـيـلـة  او ا
وهل تـعـنى ان احلـاجـة الـيـومـيـة
هي 18 مـــلــيـــون دوالر لــتـــمــويل
الــتــجـــارة اخلــارجــيــة لــلــقــطــاع
اخلــاص  بــدال من 180 مــلـــيــون
ومــا هـــذا الــفــرق دوالر يــومـــيــا 
الهائل كـله كان هروب في رؤوس
امــوال وغـــســيل أمـــوال وجــرائم
اقتـصادية?) مضـيفـا ان (السوق
تــخـــلــصت من احــتـــيــاطــيــاتــهــا
ـودعـة في احلسـابات االحنـبـية ا
وصَفت اخلارجـيـة بـشـكل سابق 
او ابـتـاعت دوالراتـهــا بـعـمـلـيـات
ـــســـتـــمــرة تـــمـــويل الـــتـــجــارة ا
وحولـتهـا الى دنانـييـر آمالً برفع
قـيـمـة الـديـنار اال انه لم يـحصل
ـدرسة ماهـو مـخـطط من جـانب ا
الـديــنـاريـة) وتـابع ان (الـصـراع
ــــان بــــ احلــــزبـي داخل الــــبــــر
الـدوالريــ والـديــنـاريــ الـلـذان
يـنــتـمــيـان الى تــاثـيـر مــدرسـتـ
اقليـميتـ او دوليتـ مختـلفت
ـدرسة  والسيـمـا بعـد انـتصـار ا
ــــدرســـة خــــســـرت ا الــــدوالريـــة 
الــديــنــاريــة خــســارة فــادحــة في
روليـت سعـر الـصـرف يـوم  اقرار
ـزاد الى تـنـفـيـذ وعـاد ا ـوازنـة  ا
الـــطـــلب الـــفـــعــلـي عــلـى الــدوالر
مجـددا وسـتـزداد ضغـوط الـطلب
الـدوالريـة شــيـئـأ فـشــيـئـا). وقـرر

ـركــزي الــعــراقي زيـادة الــبـنـك ا
ــبــيــعــات الــنــقــديــة من كــمــيـــة ا
الـعـمـلـة.وبـحـسب وثـيـقـة صادرة
من الــبـنك  حتــمل تــوقــيع نـائب
احملافظ وكـالة عـمار حـمد خلف 
جـاء فــيـهــا أنه (ألغــراض تـلــبـيـة
الـطلـبـات عـلى الـعـملـة األجـنـبـية
ولغرض حتقيق أهداف السياسة
الـنقـديـة وضـمـان استـقـرار سـعر
الـصـرف قـرر الـبـنك زيـادة كـمـية
ــبـيــعـات الــنـقــديـة من الــعـمــلـة ا
األجـنـبـيــة لـلـمـصـارف وشـركـات

الصرافة و الـتوسط ببيع وشراء
العـملـة األجنـبـية كـافة وتـلبـيتـها
بــالـــكــامل) واضــاف ان (حــصــة
ـــصـــرف الـــواحـــد تـــكــون 200 ا
الف دوالر اســبــوعـيــا و شــركـات
الـصـرافــة فـئـة اي تـكــون مـلـيـون
ـلـيـون دوالر و فـئـة بي ونـصف ا
 500 الف دوالر وفــــئــــة سي 50

الف دوالر اسبوعيا).
 وســجــلـت الــبــورصــة احملــلــيــة
ارتـفـاعـا جـديـدا في سـعـر صـرف
الدوالر مـقابل الـدينـار وذلك بعد

سـاعـات عـلى تـاكـيـد مـسـؤول في
الـبـنك  ان الـبـنك الـدولي اقـتـرح
رفع سـعر الـصـرف لـيـكون 1600
ديـنــار لــلـدوالر الــواحــد. وارتـفع
سعر صرف الـدوالر في بورصتي
الكـفاح واحلـارثية فـي بغداد إلى
 1492.5دينـارا لـلـدوالر الـواحد
وجتـاوز ذلـك بـقــلـيـل في عـدد من
احملـافــظـات في ارتــفـاع قــيـاسي
مـــنـــذ أن قــــررت احلـــكـــومـــة رفع
الـــعــــمــــلـــة من  1200إلى 1450
وتـثــبــيت ذلك في مــوازنـة الــعـام

اجلــاري الـــتي صـــوت عــلـــيـــهــا
ـاضي ـان نـهــايـة الـشـهـر ا الـبـر
وظل سعر الـصرف يتراوح خالل
األشــــهــــر األخــــيــــرة بــــ 1450
و1470. وأكـــــد نـــــائـب احملـــــافظ
إحــسـان شــمــران الــيــاسـري  أن
(البنك الدولي اقترح على العراق
رفع ســــعــــر صــــرف الــــدوالر إلى
 ?1600كـــــــون ذلـك الــــــســـــــعــــــر
ـكن أن يـسـتـقر احلـقيـقي الـذي 
عليه الـسوق احمللي قـياساً بدول
ـــركــزي اجلــوار) واضــاف ان (ا
وجـد أن الـقـيـمـة احلـالـيـة لـسـعـر
الـصــرف وهي  1450مــنــاســبـة
ــرجــوة في وحــقـــقت الــنــتـــائج ا
الــسـيــاســة الـنــقــديـة) وتـابع ان
(أحد مـطالب الـبـنك الدولي خالل
مـــفـــاوضــــات رفع ســـعـــر صـــرف
الــــدوالر هـــــو إصالح الــــدوائــــر
ـالــيـة الــعـامـة وهـي الـضـرائب ا
مـشـيرا واجلـمـارك واجلـبـايـات) 
ـــــكن أن إلـى أن (احلـــــكـــــومـــــة 
تــســتــفــيـد مـن رفع ســعــر صـرف
الـــــــدوالر من خـالل دعـم أكــــــثــــــر
للـصـناعـة والـزراعة احملـلـية بـعد
احلـصــول عـلى مـيــزة تـنـافــسـيـة
ستورد ئة ضـد ا تزيد عن  23با
ـنـتـجــات وبـالـتـالي أصـبح من ا
ــســتــورد يــواجه صــعــوبــة في ا

نتج احمللي).  منافسة ا
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واصــــلـت اصـــــابـــــات كـــــورونــــا
بــاالرتــفــاع خالل هــذا االســبــوع
الذي وصف بـاالسوء مـنذ ظـهور
اجلـــائــــحـــة في الـــعـــراق حـــيث
رصـــدت الــوزارة  7972مـــؤكــدة
بـــالـــفــــايـــروس بـــرغـم الـــقـــيـــود
ـــواطــــنـــ ـــفــــروضـــة عــــلى ا ا
واستـمرار حـمالت التـطعـيم ضد
ــــــــوقف الـــــــعــــــــدوى. واوضح ا
الـوبائـي اليـومي  الـذي اطلـعت
عـــلـــيه (الـــزمـــان) امـس ان (عــدد
الــفــحــوصــات اخملــتــبــريـة الــتي
اجرتـها الوزارة  بلغـت اكثر من
 44الف عــيــنـة حلــاالت مــشــتـبه

اصــابــتــهــا بــالــفــايـروس  اذ 
رصـد  7972اصـابــة مــؤكـدة في
عموم البالد) مؤكدا ان (الـشفاء
بــــــلغ  5196وبــــــاقع  40وفــــــاة
جـديدة) وتـابع ان (اكـثر من 16
الف مواطن تلقوا جـرعات اللقاء
ـنـافـذ الـتـلـقـيـحـيـة الـتـابـعة في ا
ـــــنــــــتـــــشــــــرة في لـــــلــــــوزارة وا
احملـــافــظـــات كــافـــة).  واصــدرت
دائرة الصحة العامة في الوزارة
 تعـلـيمـات جـديدة بـشـأن تلـقيح
ـصــابـ سـابــقـا بـالــفـايـروس. ا
واطـلـعت (الـزمـان) عـلى وثـيـقة 
حتـمل تـوقـيع مـديـر عـام الـدائرة
ريـاض احلـلـفي  جـاء فــيـهـا انه
(اســتــنـادا لــتــوصـيــات مــنـظــمـة
ـــيـــة ونـــتـــائج الـــصـــحـــة الـــعـــا
توفرة في الدراسات والبحوث ا

تـصاعـد احلـديث بـشأن إمـكـانـية
ــزيــد مـن الــنــاس إلى تــعـــرض ا
مخاطر غـير محتـملة األمر الذي
اليـــ إلـى مـــا هـــو قــــد يـــدفـع ا
أســــــوأ وهـــــــو اإلحــــــجـــــــام عن
الـــتــــطــــعـــيـم.ويـــخــــشى بــــعض
مــســؤولي الــصـحــة الــعــامـة في
تـحدة من أن الـتوقف الواليـات ا
عن تــنـاول لـقــاح جـونــسـون آنـد
جــونــســون قــد يــغــذي مــشــاعـر
الـتــردد لـدى ماليـ األمــريـكـيـ
بـشأن الـلـقـاح ويعـرض بـالـتالي
ـزيـد من الـسـكـان خلـطـر أكـبـر ا
وهــــــــــــــــــــو اإلصـــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــة
ـطالب في بكـورونا.وتـصـاعدت ا
الواليات بـتعـليق استـخدام هذا
اللقاح ضد العدوى حتى يتسنى
لـلـمـخـتــصـ الـتـحـقـيق في ست
حــاالت نـادرة لــلـغــايــة عـانت من
جلطات بعد اخذ اللقاح.وبحسب
خـبـراء في قـطـاع الـصـحـة فأن 
تخـثر الـدم يبـدو حتى اآلن يـؤثر
عــلى واحــد فــقط من كل مــلــيـون
شخص يتم حـقنهم بـاللقاح ولم
يتضح بعد ما إذا كان اللقاح هو
الــــســــبـب.ومع ارتــــفــــاع حـــاالت
اإلصــــابـــــة بــــفـي واليــــات مـــــثل
مـــيـــشـــيــغـــان ومـــيـــنـــيـــســـوتــا
والـتـحورات اجلـديـدة لـلـجـائـحة
ــثـيـرة لــلـقـلـق يـجـد مــسـؤولـو ا
الــصــحـة أنــفــسـهـم بـ مــطــرقـة
الـفـايـروس وسـنـدان الـلقـاح في
ــــــكـــــنــــــهم حتــــــمل أي وقت ال 

انتكاسات جديدة.
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قـــدم رئـــيس اجلـــمـــهـــوريــة بـــرهم
ناسبة عيد رأس صـالح التهنئة 
الـسـنـة اإليـزيـديـة فـيـمـا أكد دعـمه
لـتـأمـ حـقـوق االيـزيـديـ وعـودة
الــنــازحــ وحتــريــر اخملــتــطــفــ
واخملـــتــطـــفــات.  وقـــال صــالح في
بـــيــان تــلـــقــته (الـــزمــان) امس أنه
ـــنـــاســـبــة عـــيـــد رأس الـــســـنــة )
االيـزيـديـة اتـقدم بـالـتـهـاني البـناء
شــعــبــنـا األصــيل من االيــزيــديـ

مـتـمـنيـاً لـهم عـامـاً سعـيـداً يـسوده
السالم). وهنأ رئيس حكومة اقليم
كـــردســــتـــان مـــســـرور الـــبـــارزاني
اإليزيدي برأس السنة اجلديدة .
وقـال في بيان تلقته (الزمان) امس
(أتـــقــدم بــأحــر الــتـــهــاني وأطــيب
األمــــــانـي إلى اإليــــــزيــــــديــــــ في
كردستان والعالم متمنياً أن يكون
الــعـــام اجلــديــد عــامـــاً لــلــســعــادة
عاناة والبركات ومفتاحاً لنهاية ا
ـنـاسـبـة ألوكد  كـمـا انـتـهـز هذه ا
مــجـدداً بـأن حــكـومـة القــلـيم تـدعم
ـطـالب العـادلـة لاليزيـدي وهي ا
تــبـذل قـصــارى جـهـدهـا خلــدمـتـكم
عـلى نحو أفضل).من جانبه  بارك
رئيس االقليم نيجرفان البارزاني 
لاليـزيدي السنة اجلديدة  راجياً
نـاسبات أن حتل عـليـنا األعيـاد وا
ــقـبل في ظـروف أفـضل وآمل أن ا
يــــلــــتــــزم اجلــــمـــيـع بــــاإلجـــراءات
الــصــحـيــة والـوقــائــيـة. ويــحــتـفل
االيزيديون بيوم ما يعرف االربعاء
االحـمـر  اوكــمـا يـسـمى بـالـكـرديـة
جــارشــمــبــا ســور هــو عــيــد رأس
الـسـنـة عنـد اإليـزيديـ ويـصادف
األربـعاء األول من شهـر نيسان في
كـل عام  حــسب الـتـقـو الـشـرقي
الـذي يـتأخـر فيه نـيـسان بـالتـقو
الـــغـــربي  13يـــومـــاً.ويـــحــتـــفل به
اإليـزيديـون في أماكن وجودهم في
ســوريـا والــعـراق وتــركـيــا وإيـران
ومــنـاطـق مـتــفـرقــة من أذربـيــجـان
وأفـغانـستـان وروسيـا والكـثير من

انيا. الـدول األوربية وخاصة في ا
و يـــقــول اإليـــزيــديـــون أنه (ســمي
بـاألربعـاء األحمـر ألنه في مثل هذا
الـــيــوم ضخ الــرب الـــدم في جــسم
فــاكـتــمل الـلــحم عـلــيه وجـرى آدم 
الــدم في جــسـده وبــعـثت احلــيـاة
عــــــلى كــــــوكب األرض وازدهـــــرت
شـــقـــائـق الـــنـــعـــمـــان في صـــبـــاح
األربـــعــاء لــهـــذا يــتــزيـــنــون بــهــا
ويــزيــنـوا مــنــازلـهـم بـهــا ويــطـلق
عــــلـــيـــهــــا اسم زهـــرة نــــيـــســـان).
عـتقدات اإليـزيدية فإن وبـحسب ا
الـــله انــتـــهى من خــلـق الــكــون في
األربـــعـــاء األول من نـــيــســـان لــذا
وُصـف األربـــعـــاء األحـــمــر بـــيـــوم
اخلـلـيـقة. وحتـضـيـرا ليـوم الـعـيد
يــبــدأ الــرجــال والــنــســاء بــعــصــر
الــزيـــتــون في مــعــبـــد اللش قــبــلــة
اإليـــزيـــديـــ في صـــبـــاح الـــعـــيــد
ويـشـعـلون  365قـنـديال بـعـدد أيام
الـسـنة مـسـتخـدمـ زيت الزيـتون
الـنـقي يـعـد األربـعـاء األحـمر يـوم
انـبعـاث اخللـيقة وبـدء الكـون عند
اإليـزيـديـ الـذين يسـتـيـقـظون في
هـذا اليوم باكراً ويرتدون أجمل ما
عــــــنـــــدهم مـن مالبـس وزيـــــنـــــة 
ويــــــضــــــحي مـن لـــــديـه الــــــقـــــدرة
بـأضحية سـواء كان شاةً أو عجالً

أو خـــروفـــاً أو جـــديـــاً ومـــا شـــابه
أمـــا الــــشـــابــــات والـــشــــبـــاب ذلـك
فـــيــبـــدأون بــتـــلــوين  12بـــيــضــة
مــسـلــوقـة وتــلـون كل  3بــيــضـات
بــلــون فــصل مـن فــصــول الــســنـة
ـنزل وتـوضع في طـبق في مـركز ا
والـبـيـضـة في معـتـقـدهم تـرمز إلى
كـرويـة األرض وسـلق الـبـيض هو
إشــارة إلى جتـمـد األرض وقـشـرة
البيضة بعد سلقها رمز إلى ذوبان
طـبقـة اجللـيد عن وجه األرض أما
ألـوان الـبـيض الـزاهـيـة فـتـدل على
الــربــيع وبـدايــة احلــيـاة. ويــخـرج
الــنـاس قـبل الـعـيـد  بـزيـارة قـبـور
حــامــلــ مــعـهـم جـمــيع مــوتــاهم 
أنـــواع الــــفـــاكـــهــــة واحلـــلـــويـــات
لـتـوزيـعهـا عـلى األطـفال والـفـقراء.
كـــمـــا تُـــمـــنع حـــراثـــة األرض هــذا
الـيوم لـتقـوم الطبـيعـة بدورها في
تـفـتح الـبـراعم والزهـور. ويـتـجنب
اإليـزديـون الـزواج فـي هـذا الـشـهر
ألنــهم يـعــتـقـدون أن ذلك ســيـجـلب
الـنحس إلى حياتهم فشهر نيسان
في مــعـتـقــدهم هـو عــروس الـسـنـة
الـــتي ال تـــضــاهـــيــهـــا الـــعــرائس.
ويــعـتــقـد اإليـزيــديـون أن طـاووس
ـالئكة) بُـعث من قبل مـلك (رئيس ا
الــرب إلى األرض اجلـرداء لــيـبـعث

فـــيـــهـــا احلـــيـــاة مـن مـــاء وتــراب
وتـزدهـر بـهـا األلـوان وكان ذلك في
يـوم األربعاء حسب ديانتهم. ويعد
اإليـزيديـ عيدهم من أقـدم األعياد
عـــلـى األرض ألن الــعـــيـــد مـــرتـــبط
بـاحلـيـاة و اخلصـوبـة واخللـيـقة 
ويـعتـبر األربـعاء األحـمر  احـتفاالً
بــأربـعـة أعـيـاد مــتـقـاربـة من حـيث
ـعـنى بـحـسب الـديـانـة اإليـزيـدية ا
وهي  انـفـجار الـذرة الـبيـضاء من
صـرخة الـرب وتكون مـنهـا التراب
قدسة لبدء ـاء والهواء والنار ا وا
وغـلـيـان األرض الـتي شـبه الـكـون 
بـها غـليـان البـيضـة فاألرض التي
جتـمـدت وازدهـرت واخـضـرت بـعد
االنــفـجـار  وعــيـد اخلــلـيــقـة وهـو
مــرحــلــة ضخ الــدم فـي أول جــسـد
وهــــو آدم ومـــنه بــــدأت احلـــيـــاة 
وعيد اخلصوبة وهو خصوبة أول
بــيـــضــة إلعــادة تــكــوين أول كــائن
حي فـالنار عند اإليـزيدي مقدسة
ألنـهم يحبـون النور ويـبتعدون عن
الـظالم لذا يـشعلـون القـناديل يوم
الـعيد لـنشر الـنور. وتعـرضوا عبر
األزمـــنـــة إلـى اتـــهـــامـــات بـــأنـــهم
اإليــزيــديــ عــبّــاد الـنــار من قــبل
الــشـعـوب الـتي عـايــشـتـهـا بـسـبب

تقاليدهم في تقديس النار.
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مــنح رئــيس مــجـمــوعـة االعالم
ـسـتـقل االسـتـاذ سـعـد الـبـزاز ا
ــوصل عــائــلــة ابــو دنــيــا من ا
الـــتي ظـــهــرت ضـــمن بـــرنــامج
(عـــلى نـــيــاتـــكم تـــرزقــون) 20
ملـيون دينـار اضافة الى مـنحة

البرنامج.
وعـــائــلـــة ابـــو دنــيـــا هي اولى
الـعـوائل التي  مـد يـد الـعون
لــــهــــا في احلــــلـــقــــة االولى من
الــــبـــرنـــامج االنــــســـاني الـــذي
تـعـرضه قنـاة (الـشرقـيـة) ضمن
دورتـــــهـــــا الـــــرمـــــضـــــانـــــيــــة

وتـقــــــدمــــه االعالمـيـة شـيـمـاء
عماد زبير.

و(ابـو دنـيـا) يـجـمع قـوت يومه
بـالـعـمل عـلى عـربـة مـتـهـالـكة 
لـــنـــقل الـــبــضـــائع فـي اســواق
ـــــوصل ويـــــعـــــانـي من وضع ا
صــحي مــضــطــرب ولــديه عــدة
ريـضة اطـفال ويـساعـد اخـته ا
.و فـضال على مـنـحة الـبـرنامج
ادية ومبلغ 20 مليـون دينار ا
من الـــبـــزاز تــولى الـــبـــرنــامج
تـــأثـــيث بـــيــته وتـــزويـــده بــكل
االجهزة التي حتتاجها العائلة

في حياتها اليومية.
و وسط دمــوع الـفـرح والــشـكـر

قال ابـو دنيا (الـبزاز هـو ابوية
اني مــا عــنــدي احـد واخــويــة 

بس هو) .
وتــمـتــد يـد الــبـزاز االنــسـانــيـة
بشكل متـواصل الغاثة العوائل
التي تـقطعـت بها الـسبل سواء
في شــهـر رمـضـان او غـيـره من
خـالل بــــرامـج (الـــــشـــــرقـــــيــــة)
ــتـعـددة ومــنـهـا : االنـســانـيـة ا
(خــيــرات رمـــضــان) (كــرســتــة
(الــــــــــــــــــيــــــــــــــــــد وعـــــــــــــــــــمــل)
(فــــــطــــــوركم الــــــبــــــيـــــــضــــــاء)

(فريق االمل). علينا)
واطـــلــقـت قــنـــاة (الـــشـــرقـــيــة)
الــثالثـــاء بـــرامــجـــهــا لـــلــدورة

الرمـضانـية الـغنـية بـكل ما هو
ضمن جديـد وانسـاني ومتـميـز
ميزانية ضخمة بضمنها سبعة
اعـمـال دراميـة وبـاشتـراك اكـثر

من مائة فنان وفنانة. 
وفي مقدمتها اجلزء الثاني من
مـســلــسل (هــوى بـغــداد) الـذي
ـاضي واحلـاضـر ـتـزج فـيه ا
كـتـبه وحـكـايــا دجـلـة والـفــرات
واخـــراجه مــهـــنــد ابـــو خــمــرة
وبــطـولــة زهـراء بن مــيم وعـلي
عــجـــيــنـــة ونــخـــبـــة من جنــوم

العراق.
كما بدأت بعرض اجلزء الثاني
سـلسل الـعراقي (كـمامات من ا

وطن 2) لـــلـــنــــجم ايـــاد راضي
الـذي حـظي بــنـسـبــة مـشـاهـدة
اضي وهو عالية في رمـضان ا
من اخـــراج ســـامـــر حـــكـــمت و
مــديـر ادارة االنــتـاج مــصـطـفى

. كر
ــسـلـسل يـعـرض في حـلـقـات  ا
مــنـــفـــصــلـــة لـــوحــات درامـــيــة
وكوميدية منوعة حاالت سلبية
مـوجودة في اجملـتـمع باسـلوب
الـنـقــد الـصـريح وال يــخـلـو من
الـتــعـرض لـلــسـيـاســة.. الـعـمل
كــتــبه مــجــمــوعــة مـن الــكــتـاب
الـعـراقـيـ و الـعـرب.. و شـارك
راضـي في بـطــولـة الـعــمل عـدد

من جنـوم الــشــاشـة الــعـراقــيـة
الـــذين حـــلـــوا ضـــيـــوفـــاً عـــلى
حــلـــقــات الــعــمل.. مـن بــيــنــهم
سـامي قـفطـان ونـاهي مـهدي و
كـاظم الـقـريـشي و مـازن مـحـمد
مصطفى و صبا ابراهيم و االء
جنم و بــيـــداء رشــيــد و بــتــول

كاظم.
كـــمــا بـــدأت الـــقـــنـــاة بـــعــرض
) الـذي يجسد مسلـسل (العدل
ابـــــطـــــالـه أدواراً عـــــاشـــــوهــــا
وأحـداثــاً صـنــعـوهــا في درامـا
حتبس األنفـاس محورهـا قصة
تــألـيف غـرفــة الـكـتـابـة تـشـرين

واخراج حسن حسني.

وهـنـاك مسـلـسل (جـوري) وهو
درامـا من تـالـيف احـمـد عـثـمان
واخـراج علي عـبـاس ومسـلسل
نـطقـة احلمـراء) لبـاسم قهار (ا

شاركة ابرز النجوم.
وهـناك بـرنامج كـومـيدي مـنوع
غـــــــــنــــــــائـي تـــــــــراجـــــــــيــــــــدي
بعنوان(كوفيدي هاوس) يقدمه
اخراج شـبـاب بـاسلـوب سـاخـر

ار السبتي ا
 وبـــرنـــامـج (رمـــضـــان بالص)
ـقـدمات تـقـدمه مـجـمـوعـة مـن ا
الذي يضم مفـاجاءات عدة. كما
ـــســـلـــسل تـــعـــرض الـــقـــنـــاة ا

السوري (الكندوش).
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الوقت الراهن   اعتماد مدة 6
اشـهـر مـفاصـل زمنـي ب تـاريخ
اصـــابـــة الــشـــخص بـــفـــايــروس
كـورونـا ومــوعـد اعـطـاء اجلـرعـة
ــضــاد بــهــدف االولى لــلـــقــاح ا
وضع اولــــــويـــــات لـــــلـــــفـــــئـــــات
ـصاب سـتهـدفة ) وتابع ان (ا ا
كنه اخذ اللقاح في اري سابقا 
وقت بعد تماثله للشفاء واختفاء
االعراض تـمـاما) وتابع (اذ كان
صاب قد تلقى اجساما مضادة ا
احـاديـة النـسـيـلـة او بالزمـا الدم
كـجـزء من اشـخـاص مــتـعـافـ  
مـن عالج الــــــفـــــايـــــروس  فـــــأن
دة 90 الـتـلـقـيح ال بـد ان يؤجـل 
يومـا على االقل  لتجـنب تداخل
نـاعية) العالج مع االسـتجابـة ا
مضـيفا (والن اجلـرعة االولى من
ناعـة الكافية  اللقاح ال تـعطي ا
لــذلك في حــالــة اصــابـة شــخص
بـالـفـايروس بـعـد تـلـقـيه اجلـرعة
االولى من الـلـقاح  فأن بـأمـكانه
تـلـقي اجلـرعـة الـثـانيـة من نـفس
الــــلـــقــــاح في مــــوعـــده احملـــدد 
شــريـــطـــة تـــمــاثـــله لـــلـــشـــفــاء).
وتـــــصـــــاعـــــدت اخملـــــاوف بـــــ
األوســاط الــطـبــيــة في الــواليـات
ـضـادة ـتـحـدة من الـلـقـاحـات ا ا
لـكــورونـا والسـيـمــا بـعـد ظـهـور
جــلـطــات لــدى بـعض مـن تـلــقـوا
لـــــــقـــــــاح جـــــــونـــــــســـــــون آنـــــــد
جـــونـــســون.وقـــد أدى تـــســـلــيط
الــضــوء عــلى اآلثــار اجلــانــبــيــة
للـقـاحات في اآلونـة األخـيرة إلى

إحسان شمران الياسري  مظهر محمد صالح 

∫‰UH²Š«
االيزيديون
خالل احتفالهم
باعياد السنة
الشرقية

 UOKF «  UÝ«—b « ZzU²½ W'UF*  Uł—œ ±∞ nOC¹ rOKF² «
الظرف االسـتثنائي والتزامـهم أداء متطلبات الـفصل الدراسي األول بالشكل
ــدمج في الـفـصل احلـضـوري). كـمــا اعـلـنت الـوزارة  ,اسـتــمـرار الـتــعـلـيم ا

الدراسي الثاني في اجلامعات. 
قـررات اللـجنة الـعليـا للـصحة والـسالمة الوطـنية وذكـر البـيان انه (التـزاما 
دمج في ,وعـمال ببرنامج الـعام الدراسي اجلاري  ,تقـرر استمـرار التعـليم ا
الدراسات األولـية الستكمال متطلبات الفصل الدراسي الثاني في اجلامعات

والكليات احلكومية واألهلية).

5 % Í—UÝ ≠  œ«bGÐ

عـاجلة قـررت وزارة التـعـليم الـعالي والـبحث الـعـلمي إضـافة عـشر درجـات 
حاالت نتـائج طلبـة الدراسات الـعليا.وذكـر بيان لـلوزارة تلـقته (الزمان) امس
ان (الوزارة قررت مـعاجلة حاالت نتائج طـلبة الدراسات العـليا بإضافة ما ال
يـزيـد عن سـقف عـشـر درجـات لـتـغـيـر حالـة الـطـالب وتـمـكـيـنه من اسـتـكـمال
الـفـصل الــدراسي الـثـاني) ,وعــزا الـبـيـان الـقــرار الى (حـرص الـوزارة عـلى
مـسـتـقـبل الـطـلـبــة ودعـمـا لـطـمـوحـهم في إكـمـال مـشـوارهم الـعـلـمي في هـذا
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وقال رئيس الهيئـة حميد احلصونة
في تصـريح امس ان (هذه الـوحدات
ـوظفي ستـوزع كـفرص اسـتثـمـارية 
الــدوائــر احلــكـومــيــة في احملــافــظـة
ضـمن أحــيـاء مـتـكــامـلـة اخلـدمـات),
مشيرا الى ان (الـهيئـة دشنت العمل
بــنــحـو  16مــشــروعــا اسـتــثــمــاريـا
سـكـنـيـا ضـمن خـطـتـهـا احلـالـيـة من
اصل  28مـشـروعـا جـاهـزا لـلـعـمل ,
كـــانت من نـــصـــيب مـــوظـــفي دائــرة
الــتـقــاعـد وخــزيـنــة الـدولــة وبـلــديـة
الــــنـــــاصــــريـــــة ومــــوظـــــفي ديــــوان

احملافظة). 
WOM « WDš

خطة واعدت قيـادة شرطة احملـافظة,
أمنـية وأخـرى وقائـية خـاصة بـشهر

رمضان .
ـتـحـدث بٍم شـرطـة احملـافـظـة وقـال ا
العميد فـؤاد كر ان (شرطة ذي قار
اعــدت خـطــتـ لـتــطـبــيـقــهـمـا خالل
رمــضــان ,االولى امـــنــيـــة حلــمـــايــة
ــمــتــلــكــات اخلــاصـة ــواطــنــ وا ا
والـعــامـة فـضال عن تــامـ مـجـالس
الــذكــر واالمــســـيــات الــرمـــضــانــيــة
,يشارك فيها كافة اجهزة االمنية في
احملـافــظــة). واشـار الى ان (اخلــطـة
الثانـية خاصـة باإلجراءات الـوقائية
للـحـد من انتـشـار كورونـا خالل مدة
رفع احلـظر  بـاإلضـافـة إلى تـطـبيق

مـــشـــددا عـــلـى (االســـراع بـــاعـــمـــال
ـديـريـة الـتـاهــيل لـلـمـبـنـى من قـبل ا
العـامـة للـتربـيـة  في احملافـظة ,كون
دارس ـثل اسـاسـا احـدى ا ـبنى  ا
ـعـدودات  بـاحملـافـظة الـنـمـوذجـيـة ا
قـــبل ان يـــســـتـــغـل كـــمـــقـــر جملـــلس
احملـــافــظــة). مـــشــيــرا الـى (اهــمــيــة
ــبـنى  خـالل الـعـام االسـتــفـادة من ا
ــــقـــبل ,عـــبــــر االســـراع الــــدراسي ا
بــاعـــمــال الـــتــاهــيل  ,والســيــمــا ان
احملـافـظـة تـواجه ازمـة حـقـيـقـيـة في

درسية). االبنية ا
انطالق واعـلنـت مديـريـة احملـافـظة ,
حملـة حلصاد مـحصول احلـنطة في
ذي قـار. وقــال مـديــر الـدائــرة هـادي
صالـح في تصـريح تـابعـته (الـزمان)
امس ان (حــمـلـة احلــصـاد انــطـلـقت
في احملــافــظــة وحتــديــدا في قــضـاء
الرفاعي  ,حيث  تهيئة نحو 130
حــاصــدة التــمــام عـمــلــيــة احلــصـاد

حملصولي احلنطة والشعير).
 واضاف ان (وزارة الزراعـة خاطبت
ـنـتجـات الـنـفـطـيـة في ذي قار فـرع ا
لتـزويد احلـاصـدات بالـوقود و وفـقا
لــلــسـعــرالـرســمي). وتــعـتــزم هـيــئـة
اسـتــثـمــار ذي قـار ,إنـشـاء  10آالف
ــوظـــفي الــدوائــر وحـــدة ســكــنـــيــة 
احلكـوميـة في احملافـظة خالل الـعام

اجلاري.
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ـارسـات التـفـتيش وخالل إجراء 
اليومية من ضبط 4 عجالت حمل
بداخلـها ادويـة ومستـلزمات طـبية
مــخــالــفــة لــشــروط وضــوابط نــقل
مـشـيـرا االدويـة وغـيــر مـرخـصـة) ,
الى (تــــــســــــلـــــيـم الــــــعـــــجـالت مع
سـائــيـقـيـهـا الى اجلــهـة اخملـتـصـة
أصــــولـــــيــــاً التـــــخــــاذ اإلجــــراءات

القانونية). 

 ÊU e « ≠ œ«bGÐ

ضبـطت قـوات الـشرطـة االحتـادية
أربع عجالت مـخالـفة لـنقل األدوية
.وقـال بـيـان في مـنـطـقـة الـبـتـاويـ
لــقـيـادة الــشـرطـة تــلـقــته (الـزمـان)
ــفـارز األمــنـيــة لـلــفـرقـة امس ان (ا
األولى شـــرطـــة احتـــاديـــة وضـــمن
قـاطع مــسـؤولـيــة الـلـواء اخلـامس
عشر  في منطقة البتاوي ,تمكنت

بابل

معارضة ثقافية

 ÁöA « wKŽ
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 تـفـقـد وزيـر الـتـجـارة الـدكـتـور عالء
احـــمـــد اجلـــبـــوري امـس االربـــعــاء
الــشـركــة الـعــامـة لــتـجــارة احلـبـوب
ـتـابـعــة  مـراحل تـأمـ مـادتي الـرز
واحلـنطـة لـلـفتـرة الـقـادمة ومـتـابـعة
اخلــطــة الــتـســويــقــيــة قـبـل يـوم من
مـوعـد بـدء مـوسم تـسـويق احلـنـطـة

لعام 2021. 
 وقـــالـت الــوزارة فـي بـــيـــان نـــشــره
مــكــتـــبــهــا االعالمي ان ( اجلــبــوري
ـدير التـقى خالل جولـته التـفقـدية 
ـهـنـدس عـبـدالـرحـمن عـام الـشـركـة ا
اجلــــويــــبــــراوي و مــــدراء اقــــســــام
الـتـسـويق و االســتـيـراد حـيث اطـلع
عــلى مــنــهــاج عــمل الــشــركــة فــيــمـا
ــسـتـورد يـخـص تـامـ مــادة الـرز ا
ـا يـؤمن وصوله ـقـبـلة  لـلمـرحـلة ا
وفق الــتـوقـيــتـات احملـددة  لــتـعـزيـز
احلصة الثانيـة لشهر رمضان كذلك
مـنــاقــشــة االســتــعــدادات لــلــحــمــلـة
الــتــســويــقــيـــة حملــصــول احلــنــطــة
لــلـمـوسم الــتـســويـقي   لـهــذا الـعـام
ـسـوقـة من واسـتــيـعـاب الـكـمــيـات ا
الفالح واإلجـراءات التي اتخـذتها
توقع الوزارة السـتيعـاب الكـميـات ا
ا يحـقق انسيـابية في استالمهـا و
عـمــلـيــتي االسـتـالم واخلـزن وزيـادة
في الـــطــاقـــات اخلـــزنـــيـــة  تالفـــيــا
لــلــمـعــوقــات الـتـي قـد حتــدث اثــنـاء
احلــمـــلــة الــتــســويــقــيــة. فــضال عن
ــشــاكل الــتي اعــتــرضت مــعــاجلــة ا
عــمـلـيــة الـتــسـويق خالل الــسـنـوات

السابقة).
من جانـبه اكـد مديـر عـام الشـركة ان
(هــنــاك فـريق عــمل مــتـابع لــتــنـفــيـذ

فيها مراكز تـسويق بواقع احد عشر
مركز تسويقي .) 

ـــــراكــــز حـــــسب كل وتــــوزع عــــدد ا
مـــحـــافـــظــــة كـــاالتي ديــــالى وبـــابل
اعـــتـــمــدت بـــثالث مـــراكــز تـــســويق
ومـــحــافـــظـــات  الـــنـــجـف واالنـــبــار
ومــيــسـان و ذي قــار اعــتــمـدت اربع
مراكز تسـويق  و محافـظات (بغداد
وكـركـوك) اعـتـمـد فـتح خـمس مـراكز
تـسـويق  و اعــتـمـاد ثـمـان مـراكـز

تسويق في محافظة الديوانية . 
امـا مـحافـظـات اقـليـم كردسـتـان فـقد
ــراكــز الـتــســويـقــيـة في حــدد عـدد ا
اربـيل اعـتـمـد فـتح مـركـزان و دهـوك
(ثالث مـراكز ) واخـيـرا السـلـيمـانـية

 اعتماد ستة مراكز تسويقية.
ركزيـة للـتسويق وب ان (الـلجنـة ا
ســتـحــدد مـوعــد بــدء الـتــسـويق في
بقـيـة احملافـظـات االخرى عـلى ضوء
بــدء عـــمـــلـــيـــات احلــصـــاد في تـــلك
احملافظات من خالل تقد او تاخير

موعد بدء التسويق) .
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ركزية لـلتسويق قد وكانت اللجـنة ا
اعـلـنت في اجلــلـسـة الـتـاسـعـة انـهـا
اعتمدت على خطة متكاملة لتسويق
واســـتالم مـــحـــصــول احلـــنـــطــة من
الـفالح تـتـنـاسب وحجـم الكـمـيات
ــتـوقـع تـســويـقــهــا حـسب اخلــطـة ا
ــعـتــمــدة من قـبل وزارة الــزراعـيــة ا

الزراعة .
وبـــ مـــديـــر عـــام الـــشــركـــة إلى أن
األقـســام ذات الـعـالقـة أجنــزت كـافـة
اإلجــــــراءات واخلـــــطـــــوات مـن أجل
إجنــــاح خـــــطــــة الـــــتــــســـــويق وفق

الضوابط والتعليمات . 

وركــــزت عـــــلـى ضـــــرورة االلـــــتــــزام
بـــاجـــراءات الـــوقـــايـــة الـــصـــحـــيـــة
وإرشــادات خــلــيــة االزمــة اخلــاصــة
بــــجـــائــــحــــة كــــورونــــا  مع جتــــنب
ـراجـعـ االخـتالط مع الــفالحـ وا
ــكــاتب الــعــمـل قــدر اإلمــكــان وعـدم
السـمـاح لهم بـالـدخول مـجـتمـع و
االبـتــعـاد عن الـتـجــمـعـات وااللـتـزام

ارتـداء والـكـمــامـات لـلـجـمـيع . واكـد
اجلـويـبـراوي أن  (الـضـوابط أعـطت
ــزارع حق االخــتــيـار في لــلـفالح و ا
تــــســـويق حــــاصـــله إلـى صـــوامع و
مــخــازن الــشــركــة الــعــامــة لــتــجـارة
وجـب تسـعـيـرة احلـنـطة احلـبـوب 

عتمدة من عدمه) . ا
وكــــشـف عن ان (خــــطـــــة تـــــســــويق

تـرك سقوط الدكتاتورية في العراق في 9  نيسان 2003 الـعرب في حلظة فزع
كـبرى لـم تمـر علـيـهم منـذ عقـود عـديدة  وبـاستـثـناء من خـبر دكـتـاتوريـة صدام
وجــرائــمـهــا في الــعـراق والــكـويـت ( والـذين ادركــا ان اسـتــمــرار نـظــام صـدام
ـنـطـقـة في نـزاعــات وحـروب التـنـتـهي ) فـان غـالـبـيـة الـعـرب سـيـنـهي الـعـراق وا
شـابـهة لـنـظام صـدام قـد احسـوا بـدنو األجل السـيـما في االنـظـمة الـشـمولـيـة ا

حلظة رؤية التمثال يهوي والقائد الضرورة يحس بضرورة الهرب.
ثقـف الليـب ان معمر الـقذافي استدعى قـيادات اللجان وقد حدثـني عدد من ا
زريـة ودخل عليهم الثـورية بنظـامه صبيحـة خروج صدام من احلفـرة بصورته ا
بهـيأة رثة  بدت فـيها عالمـات الفزع واالنـهيار وعـدم النوم أليـام عدة على وجهه

وبادرهم بخطبة بتراء بدأت بقوله .. ( انتم بعثي ليبيا اللي راح يجتثوكم ) .
في ح مـشت اجلموع الى اعمالها وعـادت منها بكل الشوارع الـعربية مذهولة
غيـر مصدقـة بان كل مـا سمـعته عن صـدام واسلـحته قد كـان كذبـة فجـة ووهما

كن تصديقه. كبيرا اجنلت غبرته في ساعات قليلة  على مشهد ذليل ال
اذا لم يـلتـفت العـرب سنـوات حكم الـدكتـاتوريـة الى االم اخوتـهم العـراقي مع
نظـام يعيش القرون الوسطى حتى اليـوم فيقطع اآلذان ويصم اجلباه وال تتوقف
حفالت االعـدام في سجـونه ومـقابـره اجلمـاعـية نـاهيك عن سـلـسلـة حروب غـير

مبررة وغير شريفة? 
ـور من ورق تـسـتـأسـد عـلى   هل سـتـظل هـذه االمـة اســيـرة ابـطـال وهـمـيـ و
شعوبـها وتطأهم بحوافرها في حمأة رقصها الهستيري لتحرير لفظي لفلسط

 وفلسط تنأى العنة انظمة دموية تذبح اخوتها بحجة حتريرها .
ال بـطل يــطـلع مــنـتـفــضـا لـتــحـريــر الـقـدس وأظالفـه تـقـطــر من دمـاء الـعــراقـيـ

والكويت ومن وصلتهم يده من باقي بني االنسان.
ان الثمن الـباهض الذي دفعناه للتخلص من وحشية الدكتاتور ينبغي ان يدفعنا
ن يسألنا عن حال جميـعا الى التفكير بعقل منفتح واخـوة متسامحة وان نقول 
اي نظـام عربـي .. اسألـوا شعـبه اوال  وال نـتعـاطف مع انـظـمة حـولت شـعوبـها

الى بدو هجرات متوالية من الوطن او من احلياة .
ـسـتــقـبل بـعــيـون مـتــفـائـلـة فـي ذكـرى سـقـوط والبـد لــنـا اخـيــرا ان نـنـظـر الـى ا

الدكتاتورية ونغادر احلفرة السحيقة التي ارادتنا ان نظل اسراها فيها.
حتية لكل الضحايا العظام الذين ابقوا هذا البلد عظيما وعلمونا

االيثار والوطنية احلقة .
السالم على الشهداء 

الـــسالم عــلى الـــعــراق واخــوته احلـــقــيــقــيـــ وكل بــني
االنسان.

وبـــحــوزتـه مــواد مـــخــدرة وسالح
مسدس غـير مرخص) ,مشيرا الى
انـه ( الـــقـــبض عـــلـــيه واتـــخـــاذ
اإلجـراءات القـانـونيـة بـحقه لـيـنال
جزاءه الـعادل). والقـى جهاز االمن
الـــوطــنـي في مــحـــافــظـــة ذي قــار
الــقــبض عــلى مــتــهم بــحـوزته 41
شـريــحـة جـوال غـيــر مـرخـصـة في

قضاء سوق الشيوخ. 
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وقـال مـصـدر في تـصـريح امس ان
(مفارز األمن الوطـني القت القبض
ـتــاجــرة بــشــرائح عــلى مــتــهـم بــا
ـوبـايل مجـهـولـة الـعائـديـة وغـير ا
ــــمـــــكن مـــــرخَّــــصـــــة الـــــتي مـن ا
اسـتـخـدامــهـا في قـضـايـا االبـتـزاز
والــتــهــديـد) ,مــشـيــرا الى ان (ذلك
جاء من خالل اجلـهد االستـخباري
تواصل ومتابـعة من قبل اجلهاز ا
وقـــيـــادة شــرطـــة ذي قـــار  في مــا
اتخذت االجراءات القـانونية بحقه
ــضــبــوطــات الى وتــســلــيــمه مع ا

اجلهات التحقيقية). 
واعـتـقـلت مـفـارز شـرطـة مـحـافـظـة
ة قتل.وذكرت البصرة متهم بجر

مديـرية الـشـرطة في بـيان امس ان
(مـــفــــارز مـــكــــافـــحــــة اإلجـــرام في
البـصرة ,ألقـت القـبض عـلى مـتهم
ادة 406 مـطـلـوب قـضـائـيا وفـق ا
ق. ع في قـــضـــاء ابي اخلـــصـــيب,
ة قتل) ,واضاف انه الرتكابه جـر
تهم الى الـقضاء لينال ( احالة ا
جــزاءه الـعــادل). ودمــرت طــائـرات
اف  16الـعـراقـيـة  كـهـوفـاً تـابـعة
لـــداعـش  وقـــتـــلت من فـــيـــهـــا في
ســلــســلـة جــبــال حــمــرين. وذكـرت
خـــلــيـــة االعالم االمـــني  في بـــيــان
تلـقته (الـزمـان) امس أنه (بتـوجيه
ــشـتــركـة من قــيــادة الـعــمـلــيـات ا
علـومات استخبـارية دقيقة ووفقاً 
 نـــــفـــــذت طـــــائــــرات اف 16 اربع
ضـربـات جـويـة  ,اسـفـرت عن قـتل
عـدد من الـدواعش وتـدمـيـر كـهوف
في سـلـسـلـة جـبـال حـمـرين ضـمن
قـــاطـع عـــمـــلـــيـــات صالح الـــدين).
وفـكـكـت هـيـئـة احلـشــد الـشـعـبي ,
شبكة إرهـابية في محافـظة نينوى
 ,كـــانـت تــخـــطـط لـــشن هـــجـــمــات
إجرامية ضد أهداف أمنية ومدنية
ـــوصل. وقــالـت الــهــيـــئــة في في ا

من وتـمـكنـت الشـرطـة اجملـتـمـعـية 
احـــبــاط مــحــاولــة ابـــتــزاز لــفــتــاة

دائن. بقضاء ا
وذكــرت الـشـرطــة في بــيـان تـلــقـته
(الزمـان) امس أن (الـعـملـيـة تمت ,
بعد ورود مـناشدة للـمجتـمعية من
فـــتــاة ادعت تـــعــرضــهـــا لالبــتــزاز
االلكـتروني من قـبل شخص مـقابل
ــــال أو اخلــــضـــــوع لــــرغـــــبــــاته ا
الدنيئة) ,مؤكدا ان (مفارز الشرطة
بتز ,استطاعت من الـوصول الى ا
ومواجـهته بـأدلة اإلدانـة واتخذت
بـحـقه االجــراءات الالزمـة بـعـد أن
قــامت بــحــذف مــحــتــوى االبــتــزاز
وتأمـ حـساب الـفـتاة). واعـتـقلت
الـقـوات االمـنـيـة ,مـتـهـمـا بـحـوزته
مواد مـخـدرة وسالح غـيـر مرخص
في مـــحــــافـــظـــة كــــركـــوك. وقـــالت
الـوزارة في بــيـان امـس إن (مـفـارز
قسم مـكافـحة إجـرام كركـوك مكتب
مـكـافـحـة إجـرام ازادي قـام بنـصب
ـفـاجئـة داخل قواطع السـيـطرات ا
ـسؤولـيـة وبـعـد االشتـبـاه بـأحد ا
األشـخـاص والـتــحـقـيق مـعه تـبـ
ادة 446 ق .ع بأنه مطلوب وفق ا
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اعــلن مـــحــافظ ذي قــار احــمــد غــني
اخلفاجي ,عن توزيع صكوك قروض
لتمكينهم االسكان ب مسـتحقيها  ,
ــنـازل , من االســتــمــرار  في بــنــاء ا
مــــؤكـــــدا ســــعـي احملــــافـــــظــــة ,دعم
ـقترضـ عبـر التـنسيق واطـن ا ا
ـــركــزيـــة في تـــامــ مـع اجلــهـــات ا

تاحة.  بالغ ا ا
وقـــال اخلــفـــاجي في بـــيــان تــلـــقــته
(الــزمـــان) امس ان (هـــذه الــقــروض
تـــمــثل دفـــعــة جـــديــدة لــدعـم قــطــاع
االســـكـــان والـــتــخـــفـــيف عن  كـــاهل
ـواطـنـ  في بـنـاء الـدور اخلـاصة ا
بهم) ,مـؤكدا (سـعي احملـافـظـة لدعم
ـقترضـ عبـر التـنسيق واطـن ا ا
ـــركــزيـــة في تـــامــ مـع اجلــهـــات ا

تاحة). بالغ ا ا
 كمـا وجه اخلـفاجي بـتـحويل مـبنى
مـــجــلس احملــافــظـــة الــســابق الــذي
تـــعـــرض لــعـــمــلـــيـــات احلــرق خالل
تــــظـــاهــــرات تــــشـــرين  , 2019الى
. وذكـر الـبـيان ان مـدرسة لـلـمـوهـب
ــبــنى ودعـا الى (اخلــفـاجي تــفــقـد ا
ـــــدرســــة االســـــراع  بــــتـــــحــــويـــــله 
للموهوب الستـيعاب طلبة وتالميذ
ـــــنـــــاطق اجملـــــاورة من اجل لـــــفك ا
االخـتـنـاقــات عـبـر تـنـظـيم دوام أخـر

كمدرسة اعتيادية).
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بيان تلقته (الزمان) امس انه (بناءً
على مـعـلومـات استـخـباريـة دقيـقة
وبــحــسـب مــذكــرات إلــقــاء قــبض
نـــفــذت قــوة مــشــتـــركــة من قــيــادة
عــمـــلـــيـــات نـــيـــنـــوى في احلـــشــد
واستخبارات اللواء 30 ومعاونية
استـخـبارات احلـشد عـمـليـة أمنـية
مـحــكـمـة ,تـمــكـنت من خـاللـهـا من
ـطـلـوبة اعـتـقال 6 من الـعـنـاصـر ا
للـقـضاء) ,وأضاف أن (االرهـابي
جـرى تـسلـيـمـهم لـلجـهـات االمـنـية
وفق مذكـرات تسـليم رسـميـة). كما
نفذت قوة مشتـركة من فوج حديثة
ــســيــطــر الــثــاني ــقــر ا الــثـــاني ا
بـاحلـشـد والــفـوج الـثـالث بـالـلـواء
الثامن في قـيادة عـمليـات اجلزيرة
 عــمــلـــيــة أمــنـــيــة في مـــحــافــظــة
االنبار.وذكر اعالم احلشد في بيان
ان (العملية شملت تفتيش مناطق
قــريـــة الــعــظــام قــريــة دبك قــريــة
الحـمـة وجبـلـة عـنـاب نزوال الى ا
قـريـة الـوطاة) ,واضاف انه (خالل
العملية جرى تدقيق قاعدة بيانات
ـذكــورة بـهـدف ـنــاطق ا سـاكــني ا

تعزيز األمن واالستقرار).  }j³∫  قوة امنية تضبط عجالت محملة بادوية مخالفة 

تـوجــيـهــات وزيـر الـتــجـارة اخلـاص
بـتـامـ الــرز اخلـاص بـحـصـة شـهـر
رمـضــان) . مـشـيـراً الى ان (الــلـجـنـة
ــركـزيــة لـلــتـســويق قـد قــررت فـتح ا
ـراكز الـتـسويـقـية ابـوابـها يـوم غد ا
وافق 15 نيسان الستالم اخلميس ا

. ( زارع احلنطة من الفالح و ا
واضــاف ان (اجملـــارش االهــلــيــة في
احملافـظات الـشلبـية  تـواصل عمـلها
بــــتــــصــــنــــيـع الــــرز احملــــلي و رفــــد
احملــافــظــات كــافــة بــالــرز الـذي وزع
كـــحــصــة اولى قــبـل شــهــر رمــضــان

بارك). ا
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الى ذلـك اكـــدت وزارة الــــتـــجـــارة ان
ركزية للتسويق في الشركة اللجنة ا
العـامـة لتـجـارة احلبـوب حـددت يوم
غــد اخلــمــيس لــتــســلم احلــنـطــة من

زارع  .  ا
ـهــنـدس وقــال مـديــر عـام الــشـركــة ا
عبدالرحمن اجلويـبراوي ان (اللجنة
حــددت مــوعـــد بــدء مــوسم تــســويق
احلنطة لـهذا العام وقـررت ان تفتتح
ـراكـز الــتـسـويـقـيـة رسـمـيـا ابـواب ا
امـــام فالحي مـــحــافــظـــات اجلــنــوب
والــوسط اعــتــبـارا من يــوم نــيــسـان

اجلاري) .
واضـاف ان (الــلـجــنـة اعـتــمـدت هـذا
وسم ثمانون مـركز تسويق موزعة ا
من الـــبــصــرة وحــتـى زاخــو  حــيث
ــراكـز الـتـسـويــقـيـة حـسب تـوزعت ا
معدل االنتاج احمللي من احلنطة لكل

محافظة  فقد حددت محافظات 
ـركـز ـثــنى  الـبــصـرة و كــربالء و ا
تــســويـق واحــد و مــحــافــظــة واسط
كانت اكثـر احملافـظات التي اعـتمدت

و ما
rþU  wKŽ

 »—œ oO — v ≈ ¡UŁ— W UÝ—
غصـة أخرى دغـدغت جتاويف حـلـقي عنـد أِستالمي مـرسال يـكشف عن خـمود
ـناضل الـغيـور آشور سـركون تـمثـلة في رحـيل ا لـهـيب أِحد مـنارات شـعبـنـا وا
أِسخريـا تلك القامة الـنضالية الغـيورة ذات العطاء النـابض و الغير محدود من
ـسيـرة الـقـوميـة والـوطـنيـة لـشـعبـنـا اآلشـوري ضمن الـعـمل الدؤوب في خـدمـة ا
قـراطـية اآلشـوريـة و من ثم اجلمـعـية اخلـيـرية اآلشـورية/ صـفـوف احلركـة الـد
الـعـراق.   حـقيـقـة لـقـد زلـزل خـبـر رحـيـلك أبـا سـنـحـاريب جـبـ و قـلـوب كـافة
بكر في الشـرفاء  والغيوري من رفاق دربك ومحبـيك وظاهرة خسوف قمرك ا
سمـاء وطني لم يكن قد حان آوانها حيث كنت في قمة عطائك و رونق أخالقك

رحيلك عنا أشجن الكثير من القلوب العاشقة لهواك وقيم أعمالك.  
ـباد .. نـبـر كيف لي و لـلـمرء أن يـرثـيك يـا رفيق الـكـلمـة وا أتـسـائل من هـذا ا
كـيف ? بـذرف الـدمـوع من تـلك الـعـيون الـهـائـجـة عـلى فراقـك أو اِطالق اآلهات
ـتالطـمــة خالل جتـاويف حــنـجـرتي أو من خـالل الـقـيــام بـزيـارة تـفــقـديـة الى ا
مــرتـعـك اجلـافـي عـلى تــراب بــلــدي بـيـث نـهــرين  مــنــهـا أرش حــفــنــة من ثـري
بـلل يدماء الشـهداء الزكيـة على مثواك الطـاهر وبعدهـا أستلقي على أجدادي ا
قـدس ال أفارقه حتى يواريـني ثراءك الغـالي حينـها أسمع صدى ثدي نـعشك ا
سرح روحك العنـفوانية مـعانقة  فراشـات اخللد الزاهيـة يتراقصان مـعاً على ا
الـربـيـعي ذو الطـلـة الـبـهـيـة النـابع من تـصـامـيم الـطـبـيعـة اخلالبـة في بالدي من

خالل آيام نيســــان البنفسـجيـة. 
ـآثـر وطيب الـقـلب ويـا من جـعـلت من بسـمـتك الـدائـمة كـيف رحـلت عـنا يـا أبـا ا
ودموعك الـفضفـاضيـة البيـضاء غطـاءاً الى اللـباس األسود الـذي يرتـديه شعبي
وكـــذلك وطــني هـــذا الــيــوم كــيـف تــرحل وتــتـــرك وراءك هــذا اجلــمع من األِرث
النـضالي واخلـيري وانت في قـمة عـطائك. في الـواقع رحلـت عنا جـسداً  لـكنك
حي يـرزق في وجـدان وقـلـوب الـكـثـيرين مـن أبنـاء شـعـبـنـا وأِن بـصـمـتك سوف

تبقى خالدة على كل شبر من مسيرة شعبنا القومية والوطنية.
وت محتوم     الريب فيه رفـيقي العزيز بـأِن قطار العمر مـاضِ  وقدر وجالل ا
كن أن يـزول بـفـنـاء اجلـسد  على اجلـمـيع وغـيـاب األحـبـة ال
ألن روحك وذكـرياتك سـوف تعـيش في قـلوبـنا وضـمائـرنا
ونود الـقول بأن فناءك جـسدياً عنـا لم يفقدنا احلـياة بتاتاً
!!!! لكن احلـقيقـة تؤكد بـأننا احلـياة بدونك لـيس لها أي

طعم ... وداعاً والى جنات اخللود يا أبو سنحاريب.
 

احلـنـطـة لـعام 2021 نـاقـشت الـيوم
عـتمـدة خالل عـملـيات واصـفـات ا ا
تــــســـويق و اســـتـالم احلـــنـــطـــة من
ـزارعــ لــعـام 2021 الــفالحــ وا
ـــواصـــفــة ـــوجب ا والـــتي اعـــدت 
العراقية و الـصادرة من قبل اجلهاز
ــركــزي لــلــتــقــيــيـس و الــســيــطـرة ا

النوعية).
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العبـد الفـقيـر صاحب الـعمـود ضابـط شرطة مـتقـاعد ويـتقـاضى  راتب تـقاعدي
قدره  690 الف دينـار شهـريا .  وقبل ايـام وصلـتني رسالـة من قبل مـصرفكم
تـبلـغني بـانه  تعـبئـة بطـاقة   النـخيل الـتي امتـلكـها  بـراتبي  الـتقـاعدي وافرح
ال الذي جدا عـندما تـصلني اي رسـالة من اي جهـة كانت أن كان مـضمونـها ا
هو عـصب احلـياة وفي الـيوم الـثـاني ذهبت الى احـد مـحالت الصـيـرفة لـسحب
الــراتب الـتــقـاعــدي لـكن  لــسـوء حــظي كـتــبت الــرمـز الـســري خـطــآ حـاولت أن
اسـتـذكره بـسـرعـة وعنـدمـا عدت احملـاولـة لم اجـد الراتـب التـقـاعدي فـنـصـحني
ــراجـعـة مـصــرف الـرشـيـد فــذهب الى مـصـرف الــرشـيـد فـرع صـاحب احملل 
وظفة الـتي مألت لي استمارة مع اسمي وتوقيعي البـياع وشرحت حالتي الى ا
ركـز الـرئيـسي لـكن راتبك اليـعاد  اال صـرف الـرشيـد ا وقـالت سـنبـعـثهـا الى ا
اذا أربع يوم وانا رجل بعد أربـع يوم وهنا أصابتـني جلطة مالية فقـلت لها 
متقـاعد يـنتظـر راتبه بـلهفـة ليـعيل نفـسه في هذه احلـياة الصـعبـة لم اجد جواب
ـصـرف قـابلـتـهـا وأبرزت لـهـا هـويـتي الصـحـفـية ـوظـفـة بل حـتى مديـرة ا عـند ا
والـسـيـدة رحـبت بي وكـان جـوابـهـا أيـضـا راتـبك ال يـعـود اال خالل أربـعـ يوم
والـسـبب ان مـصـرف الـرشـيد يـجب ان يـتـأكـد أن راتـبك غـيـر مـصروف من اي

دير العام  منفذ اخر .. سؤالي لك سيادة ا
ـوجبه ـاليـة ولدي كـارت النـخـيل الذي  راتـبي الـتقـاعدي انـطـلق من خزيـنتـكم ا
ا اني وبسبب مشاغل احلياة وعمري الذي سيحط رحاله على استلم الراتب و
عتبـة الست نـسيت الرقم السري فـهل تكون العـقوبة أربع يـوما وقد تطول او
ــعـنـي فـاتــمـنى عــلـيك ان تــقـرأ ـوظف ا تــقـصــر حــسب جـهــود ا
مـنــاشـدتي وتـوعـز بــحـلـهـا بـأســرع وقت وان يـعـاد راتـبي
خالل فـتـرة قــصـيـرة وقـد تـكـون مـشـكــلـتي هي مـشـكـلـة
ـتـقــاعـدين فــعـلـيـه سـيـكــون احلل لـكل الـكــثـيـرين مـن ا
مـتـقـاعـد أنــسـته فـرحـة اسـتالم الـراتب الـضـئـيل رقـمه

السري.

مــقـررات الــلـجــنـة الـعــلـيــا لـلــصـحـة
والــسالمــة ومــقـررات خــلــيــة االزمـة
ــركــزيــة) ,وتــابع ان (هـــنــاك فــرق ا
مــشــتــركــة من الــصــحــة والــبــلــديــة

ــرور  ,حــيث ســـيــتم والــشـــرطــة وا
فرض الغرامات على اخملالف خالل
ـروريـة), مـدة احلـظــر واخملـالـفـات ا
ــواطـنــ الى (الـتــعـاون مع دعــيـا ا

االجــهــزة االمـــنــيــة واالبالغ عن أيــة
حـالـة مـريـبـة ,لـيـتم الــتـعـامل مـعـهـا
بشكل سريع من قبل الـقوات األمنية

نع اي خرق قد يحدث). 
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أطـلـقت وزارة الصـحـة بالـتـعاون
ـدني الـعـراقي سـلـطـة الـطـيـران ا
IraqMo- مـنـصـة عـراق مـسـافـر

safer.com  لــتــوفـــيــر الــراحــة
غادرين للـمسـافرين الـقادمـ وا
ـسـاعـدة في من وإلى الـعـراق وا
احلـد من تــقــلـيل االنــتـظــار عـلى

كــاونـــتــرات تـــســجـــيل الـــدخــول
للطائرات. 

ولـفـتت الـسـلـطة فـي بـيـان تلـقـته
ـنـصـة تضم (الـزمـان)  أن (هذه ا

ــعــتــمـدة قـائــمــة بــاخملــتــبــرات ا
الجــــراء فــــحص PCR  طــــبــــقــــا
لـــتـــوجـــيـــهـــات وزارة الـــصـــحـــة
الــعـراقــيــة بـاالضــافــة إلى قـوائم
مرجعية أخرى مشيرة: إلى أنها
ستـقبل فـقط الـشهـادات الصادرة
ذكورة عـتمـدة ا عن اخملتـبرات ا

نصة).  في ا
Ÿd √ qIM

ــسـافــرين وأكــدت أنه بــإمــكــان ا
االطالع عــلى شــهــادات اخــتــبـار
ـنـصـة PCR اخلـاصــة بـهم في ا
ــطــار ــا يــجــعـل الــتــنــقل في ا
أسرع باستخـدام رمز االستجابة
السريعـة غير التالمـسي للتحقق
مـن اصـدار الـشــهـادات ويــسـاهم
في  احلـــد من إمــكــانـــيــة تــزويــر

نتائج الفحوصات ).
وتـــســـتـــمـــر الـــشـــركـــة الـــعـــامـــة
ـعلومـاتية متـمثلة لالتصاالت وا
ـالكــــات مـــــديـــــريــــة خـــــدمــــات
ـعـلـومـاتـيـة بـبذل اإلتـصـاالت وا
اجلـــهــود لـــلــتـــعــريف بـــأهــمـــيــة
الــتـــحــول االلــكــتـــروني في عــمل

 ÊU e « ≠ œ«bG

أســـتــقـــبل رئــيس اجلـــمــهـــوريــة بــرهم
ستقل إبراهيم بحر السياسي ا صالح
وبــحـثـا اجلـهــود الـرامـيـة إلى الـعـلـوم 
إجـراء إنـتــخـابـات مــبـكـرة  تــعـزز ثـقـة
فيما عد واطن في العمـلية السياسـية ا
رئـــــيس مــــجــــلـس الــــنــــواب مــــحــــمــــد
مـشــروع الـعـلـمـ مـقـدمـة احلـلـبـوسي 
إلعالن وثـيـقـة بغـداد. وقـال بيـان تـلـقته
(الزمان) امس إن (صـالح وبحر الـعلوم
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التـطورات بـحثـا خالل لـقاء جـمـعهـمـا 
واجلهود السياسية واألمـنية في البالد
الـرامـيـة إلى إجـراء انــتـخـابـات مـبـكـرة
ــواطن في تــعــزز ثــقــة ا حــرة نــزيــهـــة 
العملية السياسية). واكد صالح إنه (ال
بـــديل عن تـــعـــزيـــز ســـيـــادة الـــقـــانــون
وتـرسـيخ مـبـاد الـعـدالـة االجـتـمـاعـية
ــواطــنــة الــقـــائــمــة عــلـى إرســاء روح ا
والـعـمل عـلى تـوفـيـر مـتـطـلـبـات عـراق
تـشـترك آمن مـسـتقـر  ذي سـيادة كـامـلةً

في إجنـــاز مــتـــطــلـــبـــاته الــفـــعــالـــيــات
اجملــتـمــعـيــة والـفــاعـلــ الـســيـاســيـ
ومـراكـز الـتفـكـير الـسـيـاسي ومنـظـمات
ـدنـي ومـراكــز الـقــرار). كـمـا اجملـتــمع ا
رئـيـس مـجــلس الــتــقى بــحــر الــعــلــوم 
ونـــاقــــشــــا بـــلــــورة حــــلـــول الــــنــــواب 
شـاكل الـتي مرّ ومـعاجلـات لألزمـات وا
ر بها العراق. وذكـر البيان ان (بحر و
الــــعــــلـــوم قــــدم في مــــســــتـــهـل لـــقــــائه
نـسـخة من كـتاب مـشروع بـاحللـبوسي 

الذي يـعد الوثـيقة أزمة الـعراق سيـاديا
ناقشة مفهوم السيادة الوطنية األولى 
في فـكـر وجتـربـة رؤسـاء وزراء الـعـراق
ـشاركـة رؤسـاء مجـالس الـنواب مـنذ
الــذي ـــنــصـــرم  2004وحـــتى الـــعــام ا
يـة وقوى سـياسـية عـدته اطراف اكـاد
وشـخصـيات خـطـوة تفـضي الى اجواء
وطنية وانطالقة حقيقية رصينة لبلورة
ــشـاكل حـلـول ومــعـاجلــات لألزمـات وا
ـــر بــهـــا الــبـــلــد  ومن ثم الـــتي مــرّ و

التوجه نحو بناء دولة سليمة). 
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بادرة أشاد احللبوسي بـ (ا من جانبه 
كونـهـا خـطـوة مـهـمة لـتـهـيـئـة االجواء
إلعالن وثيقة بغداد,التي ستحدد عالقة
القـوى كل منهـا باالمة والـوطن والدولة
وارتبـاطهـا بسـتراتيـجيـات بنـاء الدولة
,ال وظــائف الـســلـطــة ومـكــتـســبـاتــهـا).
مـؤكداً (دعـمه الكـامل للـمبـادرة ودعوته
حلــوارات مــفــتـــوحــة مع الــســـلــطــتــ
كـما بـشـقـيهـا الـتـشـريـعي والـتـنـفـيـدي 
شـدد عـلى فـرصـة جنــاحـهـا الرتـبـاطـهـا
بـشـخـصـيـة وطـنـيـة مـسـتـقـلـة ذات بـعد
ســـيـــاسـي واجـــتـــمـــاعي ,بــــعـــيـــدة عن
ــنــاكـــفــات والــصـــراعــات والــتـــنــابــز ا
الــــســـيــــاسي). ورجح رئــــيس الـــوزراء
ان حتـقق ـهـدي  عـادل عـبــد ا الــسـابق 
شـاركة والـرقابة بادرة ,مفـهوم ا هذه ا
اجلمـاهيـرية في صنـاعة الـقرار. وأشار
ـهــدي خالل لــقـائه بــحـر رئـيـس عـبــد ا
الـذي اعــرب عن شـكــره لـعــبـد الـعــلــوم 
ــشـروع أزمـة ـهــدي في مـســاهـمــته  ا
الى ان (هـذه الـوثـيـقـة الــعـراق سـيـاديـا
تـعـد األولى من نـوعـهـا في مـنـاقـشـتـهـا
ــفــهـــوم الــســيـــادة في فــكـــر وجتــربــة
الـرئـاسـات الـعـراقـيـة بـعـد 2004 وهي œU—…∫ بحر العلوم يقدم لرئيس اجلمهورية مبادرة السيادة

ـؤسـســات احلـكـومـيــة وتـنـفـيـذ ا
مـشـاريـع احلـوكـمـة االلـكـتـرونـية
وذلــك مـن خـالل الـــــــــــــزيــــــــــــارات
ــتـــكــررة الــتي واالجـــتــمــاعـــات ا
الكـات اخملــتـصـة يــجـروهــا مع ا
العامل في وزارات الدولة وفي
هذا الـصدد عقـد اجتمـاع في مقر
وزارة الــــــــعــــــــمـل والــــــــشــــــــؤون
االجتمـاعية تراسه مـعالي الوزير
 الـسـيـد عـادل الـركـابي وحـضره
الكـــات اخملــتــصــة في عــدد من ا
الــوزارة بــاإلضــافـة إلـى عـدد من
السادة مدراء االقسام في مديرية
ثل عن علوماتية و خدمات ا
مـــكــتب رئـــيس الــوزراء وهـــيــئــة

االعالم واالتصاالت. 
وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس
انه (جـرى خـالل االجـتـمـاع بـحث
اطالق االســتـمــارة االلــكـتــرونــيـة
ــسـتـفـيـدة من اخلـاصـة بـاألُسـر ا
الـرعايـة االجتمـاعيـة و التـباحث
حــــول الـــيـــة اطالق االســـتـــمـــارة
االلـكـتـرونـيـة اخلـاصـة بـالـتـقـد
ـشـمـولـة بـقـرار الـوزارة لـألسـر ا

وكـــذلك االســتــضــافـــة وكــيــفــيــة
حــــــــمــــــــايــــــــة االســــــــتــــــــمــــــــارة
علـمـا ان  االسـتـمارة الـكـتـرونـيـا
االلـكـتـرونـيـة اجلـديـدة تـخـدم ما
(400-300 الـف مـن االســــــــر ب

العراقية). 
ــعــنــ في وزارة الــعـمل واكـد ا
والـــشــــؤون االجـــتــــمـــاعــــيـــة أن
الـــتــقــد ســـوف يــكـــون بــشــكل
ستفيدة مباشر من قبل األُسر ا
ـقتـرحات ـديرين  بـعض ا كـما ا
ــومــة ــا يــخـــدم د واحلــلـــول 
وسـالسـة اسـتـخــدام االسـتـمـارة
االلـــكـــتــرونـــيـــة من اجل خـــدمــة
ــــعـــوقـــات. ـــواطن وتــــذلـــيل ا ا
وأعــلن مــديــر مــديــريــة خــدمـات
ـعـلومـاتـيـة يـاسر االتـصـاالت وا
عامر عبد اجلبار في وقت سابق
عن تـــــشـــــكــــيـل عــــدة جلـــــان من
تـابـعـة أعـمال ـديـريـة  مالكـات ا
الــتــحـول االلــكــتـرونـي وتـنــفــيـذ
مـشـاريع احلوكـمـة اإللـكتـرونـية
وأن الوزارة ماضية بـتنفيذ هذه

شاريع خدمة للصالح العام. ا

تنـظر الى التـجربة بـع نقـدية من قبل
لتـشكل يـة والـسيـاسيـة الـنخب االكـاد
بـذلك احد بـناءات الـدولـة). مثـمنـاً (هذا
اجلـهد الـكبـيرالـذي تطـلب اجنازه بـهذا
وجـود ــتــمــيــز , ــضــمــون ا الــشــكـل وا
شـخـصـيات فـاعـلة ومـعـتدلـة ومـستـقـلة
ومـالـكـة لـلـرؤيــة وقـريـبـة من اجلـمـيع).
تشـخيص ـشـروع  وأضـاف إن (مهـمة ا
لــيــدفع ــاضــيــة  ــرحــلـــة ا مــعــوقــات ا
باآلخـرين في إصالح اخلـلل في قـوان
قبلة مسارات بناءات الـدولة للمرحـلة ا
والســيــمــا إن أي مـســعى مــســتــقــبـلي
صالح الوطنية يجب إن لتحديد افاق ا
بل ال يـقـتــصـر عـلى الــكـتل الـســيـاسـيـة
شــامال لـلـقــوى اجملـتــمـعـيــة الـفــاعـلـة).
كن ان بادرة  ـهدي ان (ا وتابع عبد ا
ــشـــاركــة والـــرقــابــة حتــقق مـــفــهـــوم ا

اجلماهيرية في صناعة القرار ). 
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ـــــــواطـــــــنــــــ بـــــــســـــــعــــــر إلى ا
مــنـاسب).وبـشــأن ارتـفـاع أسـعـار
بــعض احملـاصـيل الــزراعـيـة قـال
إن (الـــعــراق شـــهــد تــراجـــعــا في
ـدة السـابـقة وعـليه االنـتاج في ا
اطــــلــــقـت اجــــازات االســــتــــيــــراد
حملــصــول الــطــمــاطم بـ 50  الف
طن واخليار والباذجنان كذلك) 
مــبـــيــنـــا أن (إجـــازة االســتـــيــراد
ستبقى مفتوحة حتى العاشر من
ـــــقـــــبـل).وتـــــابع شـــــهـــــر آيـــــار ا
اخلفـاجي أن (االنـتاج احلـيواني
في الــعــراق مــر خالل الــســنــتــ
ـــاضــيــتــ بـــأصــعب الــظــروف ا
نـــتــيـــجــة االســـتــيـــراد اخلــارجي
والـطائش وبـفعـل عدم الـسيـطرة
ــنـــافـــذ وخـــاصــة عـــلـى بــعـض ا
ـنافـذ خـارج إطار الـدولـة).ولفت ا

إلى أن (رئـيـس الـوزراء مـصـطـفى
الـكاظـمي يتـواصل يومـيا لـتوفـير
ـسـتـلـزمـات لـلـمـزارع في كـافـة ا
ــزارعـ الــبالد) وأشــار إلى أن ا
بـحـاجـة لـلـحــمـايـة من االسـتـيـراد
فــقـط أكــد (تــخــصــيص تــرلــيــون
و500  مــــلــــيــــار ديــــنــــار  لــــدعم

الفالح على شكل قروض).
qO U  œ«dO «

ومـــنــذ أكـــثـــر من شـــهـــر مــنـــعت
احلـكــومـة اسـتـيـراد 23 نـوعـاً من
ــنــتــجــات ومــنــهــا احملــاصــيل وا
الـدواجن بعـدهـا أعلن اخلـفاجي
صــــدور قــــرار من مــــجــــلس األمن
الـوطني بـالسـماح بـاستـيراد 50
ألـف طن من الــطــمــاطــة و50 ألف
طن من مـصـنـعـات الـدجـاج خالل
شـــهــر رمــضــان لــلـــتــخــفــيف من
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ـائـيـة مـهدي ـوارد ا وضع وزيـر ا
رشــيـد احلـمــداني حـجـر األسـاس
ـــشـــروع إنـــشـــاء ســـد مـــكـــحــول
االستراتـيجي في محـافظة صالح
الـدين وبــحــضـور احملــافظ عــمـار
جبر ومحافظ كركوك راكان سعيد
الك اجلـبـوري والـوكـيل الفـني وا

تقدم للوزارة. ا
وقال الـوزير خالل االحـتفـال (بعد
الـتــوكل عـلى الــله وايـذانــا  بـبـدء
احلـمـلة الـوطـنيـة الـكبـرى لـتنـفـيذ
مشروع سد مكحول االستراتيجي
على نهر دجلة في محافظة صالح
الــدين وبــعــد اسـتــكــمــال الـوزارة
لـــكـــافـــة مــتـــطـــلـــبـــات ادارج هــذا
ــهم وافـقت ــشـروع احلــيـوي وا ا
وزارة الـــتــخـــطـــيط عـــلى ادارجــة
ضـــمـن  مـــوازنـــة الـــعـــام احلـــالي
وبـدعـم مـبـاشـر من الـسـيـد رئـيس

الوزراء  مصطفى الكاظمي).
rN  ŸËdA

ـشروع  يـعتـبر مـضيـفا أن (هـذا ا
ـشاريع الـتي ستـنفـذها من (أهم ا
الـوزارة بــعـد عـام 2003 وبـسـعـة
ثـالثـــة مـــلــــيـــارات مـــتــــر مـــكـــعب
ـــئــة وبـــايـــدي عـــراقـــيــة 100 بـــا
تصميـما وإشرافا وتـنفيذا والذي
سـيسـاهم بزيـادة السـعة اخلـزنية
ائـيـة  وتـعـزيز ـوارد ا ـنـظـومـة ا
ـائـي واالقـتـصـادي لـلـبالد األمن ا
وتولـيد الـطاقـة الكهـربائـية فضال
عن درء خــطــر الــفـيــضــان وكــسـر
ـوجـات قـبل وصـولـهـا إلى سـدة ا
ســامـراء ونــاظم الــثــرثــار وزيـادة
ـــســـاحـــات الــزراعـــيـــة وإجنــاح ا
اخلـطـط الـزراعــيــة مـســتــقـبال في
مـــــحـــــافـــــظـــــتـي صالح الـــــدين و

كركوك).
ومــوكـدا أن (الـسـد  ســيـأمن أكـثـر
من 20 ألـف فـرصــة عـمـل لـســكـان
ـمـكن ـنــاطق احملـيـطـة به ومن ا ا
ـكان سـياحـيا وتـنمـية اسـتثـمار ا
الــــثــــروة الـــســــمـــكــــيــــة فـــيه وان
احلـكـومـة االحتـاديــة وبـالـتـعـاون
احلـكـومـة احملـلـيـة سـوف تـعوض
ــتــضـــررين من األهــالي جــمــيـع ا

والـذي ســتـغــمـر  بـحــيـريــة الـسـد
أراضيهم من خالل جلـان مشتركة

بهذا اخلصوص).
ومـن جـانـبـه أكـد مـحــافـظـا صالح
الــدين وكـركــوك عــلى االســتــعـداد
الــتــامل لــلـتــعــاون مع تــشــكـيالت
الــوزارة وبـالــتــنــســيق مع قــيـادة
الـعـمـلـيـات بـهـدف إجنـاح وإجناز
ـــائي وتــذلــيل كل هــذا الــصــرح ا
ـعــوقــات خــدمــتـا الــتــحــديــات وا

للعملية التنموية في البالد
وأعـــلن وزيـــر الـــزراعـــة مـــحـــمــد
اخلـــفــاجـي عن حتــقـــيق الـــعــراق
اجنــازا كــبــيــرا بــانــتــاج الــدجـاج
ـــــائـــــدة وحــــدد احلـي وبـــــيض ا
ـتـبـقي لـتحـقـيق االكـتـفاء الـوقت ا
الـــــــــذاتـي مـــــــــشـــــــــيـــــــــرا الى ان
(االســـتــــيــــراد الـــزراعـي مـــنــــحت
الســـتـــيــــراد بـــعض احملــــاصـــيل

بسبب احلاجة احمللية).
وقـــال اخلـــفــــاجي في مــــقـــابـــلـــة
تـابـعــتـهـا (الـزمــان) امس الـعـراق
ســيـصل إلـى االكـتـفــاء الـذاتي من
الدجاج احلي بعد 15 يوما فيما
ـــادة إلـى نـــســـبـــة وصـل بـــيض ا
%80 واقترب من حتقيق االكتفاء
الــــذاتي)  مــــبــــيــــنــــا أن (بــــعض
اخلـروقـات بـعـمــلـيـات االسـتـيـراد
حـــصـــلت في األســـبـــوع احلـــالي
وصل خارج وكانت في األنبار وا
إطــار الـكـمـارك ووجـهـنـا حتـذيـرا

على خلفية اخلروقات).
وأضـاف (لـديـنا حتـفظ كـبـيـر على
اســـتـــيــــراد الـــدجـــاج فـي الـــوقت
احلـالي بسـبب انـتشـار إنـفلـونزا
الــــطـــــيــــور في تــــركــــيــــا وإيــــران
وسوريـا" مـبيـنا أن "6 آالف حقل
دواجن في الـعراق دخـلت االنـتاج

نتيجة ضبط احلدود).
وأشــار إلى أن (االنــتـاج الــعـراقي
من الدواجن وصل إلى نـسبة 80
ـئة حتى الـيوم بعـدما كان اقل با
ئـة  وهذا اجناز كـبير من 30  با
يــــحــــصل فـي الــــعـــراق اجملــــلس
الــوزاري االقــتــصــادي ســيــشــهــد
اجتماعا يتضمن حتديد تسعيرة
ادة والـدجاج حتى تصل لبيض ا

ارتـفــاع أسـعـارهــمـا وعــدم اثـقـال
ـســتـهــلك.واعــلـنت جلــنـة كــاهل ا
ياه واالهـوار النيابية الزراعة وا
ـــنــتج عن عــقـــد مــؤتـــمــر لـــدعم ا

قبل. الزراعي احمللي االسبوع ا
واكـــــد رئــــيس الـــــلــــجـــــنــــة سالم
الـشـمـري في بـيـان امس (ضرورة
ــــنـــتـج الـــوطـــنـي من خالل دعم ا

تنشيط االصالح الزراعي).
وقــــــــــال ان ( دعـم الـــــــــفـالحـــــــــ
ـزارعـ واستـصالح االراضي وا
ومــــنع االســــتــــيـــراد اخلــــارجي 
وادخال مستلزمات الري احلديثة

اولويات نيابية وحكومية) .
واعـلن الـشمـري عن: (حتـضـيرات
لـعـقـد مـؤتـمـر مـوسع حتت شـعار
(زرع في الـعراق) مـطـلع االسـبوع
ــقـبـل عـلى ان يــلــحـقـه مـؤتــمـرا ا

اخــــــــــرا حــــــــــول الـــــــــقــــــــــطـــــــــاع
الـصــنـاعي).وتـابع (سـيـشـارك في
ـؤتـمـر اخلـاص بـالـزراعـة وزراء ا
ــــائـــــيــــة ـــــوارد ا الـــــزراعــــة وا
ستشارين في والتجارة وهيئة ا
مــجـــلس الــوزراء واجلـــمــعــيــات
الـــفالحـــيــة فـي الــعـــراق من دعم
الـــقــطـــاع الــزراعـي ودفع عــجـــلــة

تنميته والنهوض بواقعه).
ونــوه الـــشــمـــري الى ان :( هــدف
ـؤتـمـر سبل الـنـهـوض بالـقـطاع ا
الـزراعي والـتــأكـيـد عــلى اهـمـيـة
ادخـال مـنـظـومـات الـري احلـديـثة
ــــيــــاه ودورهــــا فـي تــــرشــــيــــد ا
وتــطـــويـــر الـــتـــســـويق الـــزراعي
ـنـتج احملـلي وغـيـرها وحـمـايـة ا
مـن احملــــاور الـــهــــامــــة الــــتي من
شـأنهـا تطـوير الـقطـاع الزراعي).
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ائية يضع حجر اساس سد مكحول وارد ا d∫ وزير ا

محمد احللبوسي
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الـزيـارة الـتـأريـخـيـة لـقـداسـة الـبـابـا فـرنسـيـس لـلـعـراق وبـرغم اهـمـيـتـهـا الـروحـية
سـيحي مـن جهـة وللـمعـنـي بـالهم االنـسـاني من جهـةاخرى. ـعنـوية لـلمـكـون ا وا

ا حتتمل من بساطة وروحانية. اراد البعض حتميلها اكثر 
فالطـبقة السيـاسية ومن خلفـها حواشيها وجـماهيرها انـقسمت هي االخرى حول
ال ـمـول من ا الـزيـارة بـشـكل واضح. اذا حـاولت احلـكـومـة ومن خالل اعالمـهـاا
الـعـام ان جتيـرهـا لصـاحلهـا بـاعتـبـارها جنـاحاً بـاهـراً لهـا يـعطـيهـا قـيمـة مـعنـوية
زمن.  فيما قللت بعض بعيـون منتقديها من نخب ومـواطن ويبدد صورةفشلهـا ا
ـشـتـركـة في الـسـلـطـة ولـديـهـا اذرع مـسـلـحـة خـارج نـطاق اجلـهـات الـسـيـاسـيـة ا
الـقـانـون من اهـمـيـتــهـا بل وشـكـكت فـيـنـوايـاهـا قـبـل ان تـتم حـتى انـهـا وصـفـتـهـا

ؤامرة.  با
ـشـتـغلـة في مـجـاالت االقـتصـاد والـثـقـافة والـسـيـاحة الـبـعض من الـشـخـصيـات ا
والسياسـة حلقت بعيداً في تفاؤلها فيما سيترتب على الزيارة منآثار ايجابية على
الصعـد التي ذكرتها قبل قليل متناس ان تنـمية هذه القطاعات يحتاج الى حزمة
ــا يـخص اجــراءات مــهـنــيــة وتــشـريــعــات تــواكب الــتـطــوراحلــاصل في الــعــالم 
ــثــال يــقــوم بـــهــا مــخــتــصــون من ذوي الــكــفــاءة في االســتــثــمـــار عــلى ســبــيل ا
اختصـاصاتـهم ال شخصـيات رمت بـهماحملـاصصة في مـواقع لم تكن يـوماً حتلم
ان تتبـوأها. ناهيك عـن االرادة السياسـية احلقيـقية الـغائبة في هـذا الصدد والتي
سـارات اذا مـا انطـلـقت من هم وطني وضـمـير من شـأنهـا تـصحـيـحالـعـديد مـن ا

الينام على الفساد. 
سـيحـي وحث ابنـائه علـى التـخلي عن ـكـون ا زيـارة البـابـا ببـساطـة جـاءت لدعم ا
فكرة الـهجـرة للخـارج  والتمـسك بوطنـهم ووطن اجدادهم ومـهدديانـتهم قبل االف
ال ن بـيـده الـسـلـطـة وا السـنـ وفي نـفس الـوقت مـثـلت الـزيـارة رسـالـة مـوجهـة 
شترك مع باقي والسالح ومقدرات البلد على ضرورة تبني ثقافةالتنوع والعيش ا
كونـات بسالم ومـحبة وعـدم تهمـيش وجودهـا واعتبـارها من الـدرجة الثـانية في ا
دى ـواطـنة والـوطن ال اكـثـر والاقل.اهمـيـة زيـارة البـابـا ومـدى جناحـا مـرهـون  ا
ضاميـنها وترجمـتها كواقع مـعاش نتلـمس آثاره في تفاصيل عنيـ  استجـابة ا

حياتنا اليومية الفي اغنية (هال بك يالغالي هال بك ).

نعم ..
ـهـنـة  أو ـقـال  مـنـاسـبـة) حـسب تـعـبـيـر أهل ا لـيس  ذكـرى عـابـرة   تُـسـتـذكـر (

زاج الشعبي والسياسي .. (اسقاط  فرض) يساير به الكاتب اجلو العام  وا
 بل هي  ذكـرى الـيـمـة ال تـفيـهـا الـكـلـمات حـقـهـا واسـتـحـقاقـهـا الـواقـعي  وأثـارها
ادية واحلوادث اخلطيـرة   وال  يكفي فقط استعراض أرقام  اخلسـائر البشرية وا
ة التي التقطتها عدسة الع  ـؤ روعة  .. فالـذاكرة  تختزن بالكثير من الصور ا ا
واقع االلـكـترونـيـة واالرشيف ـهـا  وا وحفـرت لـها مـكـانا  ثـابـتا فـي القـلب لـشدة أ

كتبات تضم  منها الكثير الكثير الذي يستعصي على العد واالحصاء .. وا
زيد طابع وستبقى تستقبل  وتطبع ا وصدرت دراسات وكـتب وابحاث  وال تزال ا

ؤلفات والكتابات عنها.. من ا
ـكن أن يـكـون ذكرى عـابـرة  أو مـناسـبـة عـادية تـمـر مرور حـدث بهـذه الـنتـائج ال 

الكرام ..
ـواقف وحـسـاب الـنـتـائح .. كل ذلك نـدم  واعـتـراف بـاخلـطـأ  وفـشل في تـقـديــر ا
حــصل   لـكـنه ال يـكــفي  و بـعـد فـوات االوان  وبــعـد ان طـار الـطــائـر  فال يـنـفع

الشباك ..
ماذا يجـدي االعتـذار بعد كـل هذا اخلراب والـدمار والـفوضى التي امـتدت بـاثارها

نطقة كلها  والعالم .. الى ا
حرب بنـيت على كذبة  وادعاءات خاطئـة ومزيفة حاولوا اقنـاع العالم بها   ونتائج
ــا فـيــهم  رؤوسـاء مــروعـة  واعــتـرافــات من  امـريــكـيــ وبـريــطـانــيـ وغــيـرهم  
ـبـررات الـتي سـاقـوهـا الفتـعـال احلـرب واخـفـاء الـهدف ومـسـؤولـون  كـبـار بـخطـأ ا

االساس وهو تدمير العراق  ..
نعم كل ذلك حصل .. لكن بعد فوات االوان ..

اعتراف واحـد  أسوقه هنـا من مسؤول الدبـلوماسـية والسـياسة االمـريكيـة لتسويق
عتدي وحتميله وزر اعتدائه ونتائجه الكارثية .. احلرب يكفي لوحده بتجر  ا

كـولن باول وزيـر اخلـارجـية االمـريـكي االسـبق  بـعد االحـتالل بـسـنـوات قلـيـلـة جدا
ـتـحدة قـبل (2005) وصف خـطـابه الـذي سـيـظل عـالـقـا في الـذاكـرة  امـام اال ا
شن احلـرب وادعـاءاته الـكـاذبـة عن امـتالك الـعـراق السـلـحـة كـيـمـيـاويـة وبـايـلـوجـية
ـعـززة بـصور زائــــــفـة  وافـالم لتـبـريـرهـا بـانه وصـمـة عـار في حـيـاته وعـروضه  ا

هنية  والسياسية .. ا
اعتراف خطير .. لكن بعد فوات االوان أيضا ..

هل الزمن كفيل بالنسيان ... ?
ذلك .. رهان خاسر مع جرح غائر .

االستنكار  وحده ال يجدي نفعا .. واالعتراف باخلطأ  ال يعيد ما دمر ..
ـادي واالعـتــبـاري عن كل االعـتـرافــات الـكـثــيـرة تــؤكـد حق الــعـراق بـالــتـعــويض  ا
ـادية الـتي حلقت به جراء الـعدوان وصـفحاته الـالحقة ومـنها اخلسائـر البـشرية وا
داعش واالرهاب .. وهـذا ما اكدنا عليه منذ وقت مبكر في مقاالت هنا في (الزمان)

.. ونؤكد عليه اليوم مرة اخرى .
عندها يكون لالستنكار اعتبار..

ولالعتذار واالعتراف باخلطأ ثمن ..
0000000000000000

ربيع القرأن
رمضان شهر القران ..

(1)
ا يرضيه رمضان ربـيع القرأن  تنطلق فيه النفوس  وجتدد العهد مع الله للعمل 
وأفـضل دليـل لالنسـان هـو كتـابه سـبحـانه وتـعالـى  ولذلك يـنـبغي أن تـكـون قراءته
بتـدبـر وفهم ومـعـايشـة لـكي تتـرجم مـضـاميـنه الى عـمل حقـيـقي يرضي الـله ويـثاب

سلم .. عليه ا
القـرآن لـيس كتـاب مـطالـعـة   فهـو لم يـنزل لـلـقراءة فـقط  بل لـفهـمه وتـدبر مـعـانيه
ـا جـاء فـيه وجتـسـيـده في سـلـوك شــخـصي  .. في الـتـعـامل الـيـومي مع والـعــمل 
اآلخر .. في الـبـيت   والعـمل  والـشارع .. في احلالل واحلـرام  واحلق والـباطل

.. في االمور العبادية والعملية معا ..
االمــام عــلي ابن ابـي طــالب  خلص  في وصــيــة البــنه احلــسن الــهــدف مـن  قـراءة
الـقرآن   وكـيف يـظـهر اثـرالـقراءة  عـلى الـقارىء .. ال تـخـبر الـنـاس كم حتفظ وكم
تـقرأ مـن القـران .. دعـهم يـرون فـيك قـرآنـا .. إطـعم جـائـعـا  إرحم يـتـيـمـا  سامح
مسيـئا  بـروالديك  صل رحـمك  ابتـسم للـجمـيع .. فلـيس العبـرة أين وصلت في

ا أين وصل القران فيك .. قراءة القران وحفظ القران إ
القران كـتاب رحمة والـرحمة من اسمـاء الله (كتب على نـفسه الرحمـة) ومن مظاهر
رحمته الـكثيرة سبحانه أن  بـعث رسال  للبشر ختمـهم برسوله الكر محمد (ص)
ــ ..)  وبـالـرحـمـة تــــبـدىء ســـــور الـقـران (بـسم الـله الـرحـمن كـان (رحـمـة لـلـعـا

الرحيم) ..  
يـعلـمنـا  الله سـبحـانه وتعـالى ان   الرحـمة عـنوان رئيـس في السـلوك والتـعامل مع
اآلخـر .. حب  األخـر .. والرأفـة حـتى باحلـيـوان.. فلـهـا االلويـة في احلـياة وبـدونـها

تصعب احلياة وتكون القسوة والعداوة والبغضاء هي السائدة  ..
عاني التي نقرأها في السلوك والتعامل مع االخر .. ? فكيف نترجم هذه ا

تلك هي قيمة القراءة .
الرحمـة تنظم احلياة  وتصنع التكـافل  وحتقق العدالة وحتافظ على تماسك االسرة

واجملتمع ..  الرحمة مع الزوجة واجملتمع وفي بر الوالدين ..
..( واخفض لهما جناح الذل من الرحمة) ..

 في الـقـرأن نـقرأ عـن  اسمـاعـيل  وكـيف امـتـثل المـر ابـيه وكـيف نـطبق ذلـك في بر
الوالـدين (قال سـتجـدني ان شاء الـله صابـرا وال اعصي لك أمـرا)  بيـنمـا كان ابن
نوح رافضـا لطلب ابيه (ونادى نوح ابنه وكان فـي معزل يا بني اركب معنا وال تكن

مع الكافرين ) ..  
وهكذا  نتـرجم ما تعلمناه من القـرأن  في التعامل مع الصغيـر والكبير  مع الفقير

والضعيف ..الخ ..
يقول ابن  مـسعـود (كان الـرجل منـا إذا تعـلم عشـر ايات لم يـجاوزهن حـتى يعرف

معانيهن والعمل بهن ..)
فكـر  مصطفى محمـود عبارة جميلة عنى ايـضا للدكتور والـفيلسوف وا وفي هذا ا
طـلوب أن تكون في أخالقك ـطلوب أن يكـون في جـــيبك مصـحف  ولكن ا (ليس ا

آية ) ..
كان خلق الرسول (ص) القران .. لنقتدي به ..

رمضان  كر ..
وكل عام وانتم بخير ..

0000000000000000
∫ bOH  Âö

الـنـدم ال يـقـتــــصـر عـلى الـتـصـرفـات اخلـاطــــــئـة  فـقد
نــشـعــر بــالـنــدم عـلـى تـصــرفــات صـحــــــيــحـة مع من ال

يستحق .. 
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االثــنــ بــأنــهـا خــرّبـت األحـد
مصنعـاً لتخصـيب اليورانيوم
فـي نــطــنـــز مــتــوعـــدة إيــاهــا
بـ"االنـــتـــقـــام" وبــــتـــــــكـــثـــيف
أنـشــطـتــهــا الـنــوويـة في أوج
اجلـــهــود الــدبــلـــومــاســــــــيــة
ـبرم إلحـياء االتـفاق الـنووي ا
بـ إيــران والــقـوى الــغـربــيـة

العام 2015.
من جــهـتــهــا نـقــلت صــحـيــفـة
ز عن مـسؤول نيـويورك تـا
فـي أجـــهـــزة االســـتـــخـــبــارات
االسرائيـلية واألميـركية القول
إن "اســرائـيل لــعـبت دورا" في

ما حصل في نطنز.
واعــتـبـر مـحـلـلـون االثـنـ أنه
مع الــهـجـوم عــلى اجملـمع في
حــــال  تـــــأكــــيـــــد ذلك فــــإن
إســـــرائـــــيل تـــــســـــــــــعـى إلى
تــقـويـض احملـادثــات اجلـاريـة

في فيينا.

{ الـــــــــــــقـــــــــــــدس (أ ف ب) -
تـعـرضت سـفـيـنـة تـمــــــــلـكـها
شــركــة إســرائــيـلــيــة لــهــجـوم
بــــــالـــــقــــــرب من الــــــســـــواحل
اإلمــاراتـيـة قــبـالـة إيـران وفق
مـــــــا أفـــــــادت وســـــــائـل إعالم
اســرائـيــلـيــة مــسـاء الــثالثـاء
وسـط تــصـــعـــيــد جـــديـــد بــ

طهران والدولة العبرية.
ونقلت القناة  12االسرائيلية
عن مصـادر امنـية فـضلت عدم
الــــكـــشـف عن هــــويــــتــــهـــا أن
الـسـفيـنـة "هـايبـريـون راي" قد
"تعرضت لضرر طفيف" صباح
الــثالثـاء بـنــيـران من احملـتـمل
أن تـكـون إيـرانـيـة بـالـقـرب من
ميناء الفجيرة االماراتي.تأتي
ـعلومـات بعـد أن نشرت هذه ا
قربة يادين اللبنانية ا قناة ا
من سـوريـا وإيران مـعـلـومات
تـشيـر إلى هجـوم على سـفيـنة

"هــــــايـــــبـــــريــــــون راي" الـــــتي
تـــــــــــرفــــــــــع عـــــــــــلـم جـــــــــــزر
بــهـــامـــــــــــاس لــكـن تــديــرهــا
شــــــركـــــــة راي لـــــــلــــــمـالحــــــة
اإلســــــرائــــــيـــــلــــــيــــــة والــــــتي
ـاثل اســتـهــــــــدفـهـا هـجـوم 

اضي. في شباط/فبراير ا
وكـــــانـت ســـــفــــيـــــنـــــة شـــــحن
الـســيــارات "ام في هــيـلــيـوس
راي" اإلسـرائــيـلـيــة مـتّــوجـهـة
عــلى مــا يـبــدو من الــدمـام في
الــســعــوديــة إلى ســنــغــافـورة
عــنـدمـا تـعــرّضت النـفـجـار في
شمـال غرب خلـيج عُمان وفق
مجمـوعة "درياد غـلوبال" التي
تــتـخـذ من لـنـدن مـقـراً وتـعـنى

باألمن البحري.
واتّـــــــــهـم رئـــــــــيـس الــــــــوزراء
اإلسرائيلي بـنيام نـتانياهو
إيـران بـاسـتـهـداف الـسـفـيـنـة

وهو ما نفته طهران.

وفي آذار/مــــــارس نـــــــــــددت
إيــران بـ"الـهـجـوم الـتـخـريـبي"
الـذي اســـــــــــتــهـدف ســفـيــنـة
شـــحن إيـــرانـــيــة فـي الــبـــحــر

توسط. ا
ولم يـــرد مــكـــتب نـــتـــنــيـــاهــو
واجلــيـش اإلســرائـــيــلـي عــلى
طــــلب وكــــالـــة فــــرانس بـــرس

مساء الثالثاء التعليق.
كــمـا لـم يـتــسن الــتــواصل مع
مــسـؤولـ من شــركـة الـشـحن
"راي شــيــبــيـــنغ" ومــقــرهــا تل

أبيب.
وحــددت مـواقع تــتـبع الــسـفن
مكان "هايبريون راي" الثالثاء
عــــلى بــــعــــد حــــوالى ثـالثـــ
كــيـــــــلــومــتــرًا مـن الــســواحل
اإلماراتيـة عند مـخرج مضيق

هرمز قبالة إيران.
ويــأتي هــذا احلــادث اجلــديــد
بـعدمـا اتهـمت إيران إسـرائيل
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وسيلعب تشيلسي في الدور نصف
الـنـهــائي مع الــفـائـز من مــواجـهـة
ليـفربول وريـال مدريد وسـيلتـقيان
إيــابـا مــسـاء غــدا عـلــمـا بــأن لـقـاء
الــذهـاب عــلى مــلــعب ألــفــريـدو دي
لكي (-3 ستيفانو قد انتهى بفوز ا

Æ©1
 واعــــتــــمــــد مــــدرب
تــشـيـلــسي تـومـاس
توخيل على طريقة
الـــــــلـــــــعب (3-4-3©
حيث قاد الـبرازيلي
تياجو سـيلفا اخلط
اخلــلـــفـي بــجـــانب
سيـزار أزبيلـيكـويتا
وأنتونيو روديجر.
وتواجـد على طرفي
ـلـعب كل من ريس ا
جـــــــــــيــــــــــمـس وبـن
تــشــيــلــويل ولــعب
ـــــــــــانـي كـــــــــــاي األ
هـــــافــــــيـــــرتـــــز دور
ـــهــاجم الــوهــمي ا
وحــــــــــــــولــه كـل مـن
كــــــريــــــســــــتــــــيـــــان
بـــــولـــــيــــســـــيـــــتش

ومايسون مونت.
 في الــــــنـــــاحــــــيـــــة
قـابـلة جلـأ مدرب ا
بــورتــو ســيــرجــيــو

كونسيسا
و إلى طريقـة اللعب (3-3-4© حيث
تــكـون اخلط اخلـلــفي من ويـلـسـون
مـانافـا وتـشانـسيل مـبـيمـبا وبـيبي

وزايدو سانوسي.
وأدى مــاتــيــوس أوريــبي دور العب
االرتــــكـــاز وحتـــرك حـــوله مـــاركـــو
جـرويـيـتش وسـيـرجـيـو أولـيـفـيـرا
فــيــمــا شــغل مــوسـى مــاريــجـا دور
ــهـــاجـم الـــصــريـح بـــ كـــورونــا ا

وأوتافيو.
الفـرصة اخلطـيرة األولى في الـلقاء
جاءت في الـدقيقـة السـابعة عـندما
مـرر بـولـيـسـيـتش الـكرة إلـى مونت
الـــذي ســدد من مـــشــارف مــنـــطــقــة
اجلـزاء كرة ارتـدت من الـدفاع إلى

ركنية لم تثمر.
ورد بــورتــو في الــدقـيــقـة (11)
عنـدما حاول حـارس تشـيلسي
أدوارد مــنــدي إبــعــاد الــكــرة
لتـذهب باخلـطأ إلى تيـكتـيكو
الـذي سددهـا مبـاشـرة لتـرتد
مـن جــورجـــيــنـــيــو بـــجــانب

حل موسياال مكان ألفونسو ديفيز.
وفي الـدقـيـقة 78 انـخـلـعت الـقـلوب
ــانـيــة حــيث انــفــرد مـبــابي من األ
ـلـعب وسـجل هـدفًا إال مـنـتـصف ا
أن تـقـنـيـة الـفيـديـو أشـارت بـوجود

تسلل.
بـعـدهـا بـدقـائق قـلـيـلـة كـاد لـيروي

ساني أن يـسجل هـدفًا ثـانيًا إال أن
تـــســديـــدته مـــرت بـــجـــوار الــقـــائم

ن. األ
وشـــارك خــافي مــارتــيـــنــيــز مــكــان
تـشـوبـو مـوتـيــنج ورد بـوكـيـتـيـنـو
بالـدفع بأنديـر هيـريرا مكـان آنخيل
دي مــاريـا بــيــنــمـا كــانت مــرتـدات
مـبــابي ونـيــمـار بــالـغــة اخلـطـورة
ــــــباراة بـفـوز الضـيوف لـتـنتـهي ا
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بلغ تـشيلـسي الدور نصف الـنهائي
مـن مـسـابـقــة دوري أبـطـال أوروبـا
رغم خـسارته أمـام بورتـو بنـتيـجة
(1-0© فـي إيـاب ربع الــنــهـائـي عـلى
مــلــعـب ســانــشـــيــز بـــيــزخــوان في

إشبيلية.
 وســـجل هـــدف الــلـــقـــاء الـــوحـــيــد
ــهــاجم اإليــراني مــهــدي طــارمي ا
عـلـمـا بـأن لـقـاء الـذهـاب الـذي أقـيم
ـلـعب ذاته قـد انـتـهى بـفـوز عـلـى ا
تشـيلسي (0-2© أحرزهـما مـايسون

مونت وبن تشيلويل.

من هــدف مـؤكــد بـيــنـمــا تـعــاطـفت
ن الـــعــــارضـــة مـــرة والـــقـــائم األ
ـاني في 3 مــرتـ مع احلــارس األ

محاوالت أخرى للنجم البرازيلي.
وعكس سـير اللـعب تمـامًا من عمل
جـمـاعي لـكومـان ومـولـر وأالبـا هز
تـشـوبـو موتـيـنج الـشبـاك بـرأسـية

بـعد مـتابـعة لـكرة مـرتدة من كـيلور
نافاس.

وانقـلبت األمور نـسبيًـا في الدقائق
األخـــيـــرة حــيـث تــصـــدى نـــافــاس
بـبــراعـة لــتـســديـدة صـاروخــيـة من
أالبــــا بـــخالف فــــرصـــة أخـــرى من

تسديدة ضعيفة لساني.
ولـم تـســنح الــفــرصـة الــتــهـديــفــيـة
لـلفريـق فـي الشوط الـثاني بـنفس
الـكم رغم الـبـدايــة الـقـويـة لـبـايـرن
مــيــونخ بــتــســديــدة أالبــا بــجــوار

القائم.
كـمـا تصـدى كـيلـور نـافاس حملـاولة

أخرى من توماس مولر.
ـقابـل توغل دي مـاريـا ولعب في ا
كرة عـرضية إال أن نـيمـار لم يلحق

رمى اخلالي من نوير. بها أمام ا
وبـحــلــول الـدقــيــقـة 70 بــدأ مــدربـا
الـفـريـق هـانـز فـليك ومـاوريـسـيو
بــوكــيــتــيــنــو الــتــحــرك لـتــنــشــيط

الصفوف والتعديل التكتيكي.
وشـــــارك مـــــويس كـــــ بـــــدلًـــــا من
دراكـسـلر فـي البي إس جي بـيـنـما
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تأهل باريس سان جـيرمان لنصف
نــهــائـي دوري أبـطــال أوروبــا رغم
اخلسارة أمام ضيفه بايرن ميونخ
ــبــاراة الــتي بــهــدف نــظـــيف في ا
جــمــعت الـــفــريــقــ  عـــلى مــلــعب

حديقة األمراء.

ســجـل إيــريك مـــاكـــســيـم تــشـــوبــو
بـاراة الوحـيد في موتـينج هـدف ا

Æ40 الدقيقة
 وصعد باريس بفـضل تفوقه ذهابًا
2-3 في مــيـونخ لـيـرد اعـتـبـاره من
ـاني في اخلـســارة أمـام الـفـريق األ
ــاضي ويــنــتــظــر نــهـــائي الــعــام ا
ــتـــأهل من مـــانــشــســـتــر ســـيــتي ا

وبوروسيا دورتموند.
ًا وكـان سـينـاريـو الشـوط األول ظـا
وقـاســيًـا عــلى الـفــريق الـبــاريـسي
ــبــاراة لــوال الــذي كــاد أن يـــقــتل ا
ســــــــوء احلـظ وتــــــــألـق احلــــــــارس

العمالق مانويل نوير.
وتعرض مرمى نوير لتهديد صريح
دقـــــــــــائـق وســــــــــــريـع فـي أول 10 
بابي ونيمار. بفرصت خطيرت 
بـينـما دخل الـبـافاري أجـواء اللـقاء
مـتـأخرًا بـتـسديـدتـ بجـوار الـقائم
لـسـاني وكــيـمـيــتش بـعـد مـرور 25

دقيقة.
وكـــان الـــرد الـــبـــاريــسـي ســـريـــعًــا
وخـطـيـرًا حـيث حـرم نـويـر نـيـمار
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حــــــــــصــــــــــد
مـــــنــــــتـــــخب
الــــــــــعــــــــــراق
ـــركــز األول ا
في بــــطــــولـــة
اجلــــــــــائـــــــــزة
الـــــــكــــــــبـــــــرى
اآلســـــيـــــويــــة
الـــتـي أقــيـــمت
عـــــــــلـى مــــــــدى
يــــــــومـــــــــ في
مــديـنــة مـشــهـد
اإليــــراني بـــعـــد
أن حـــــصـــــد 14
وسـامـا مـتـنـوعا
لـــــــــــيـــــــــــحـل فـي

الترتيب األول.
جاء ذلك في أول مشاركة أللعاب
ــدن جـراء الــقــوى بـعــد إغـالق ا
اجــتـيــاح جـائــحـة كــورونـا مــنـذ

اضي. العام ا
وجنـح االحتـــــاد الــــــعـــــراقـي في
الـتـحـضـيـر جـيـدا للـبـطـولـة رغم
ـتـاحة اإلمكـانـيـات الـبـسـيـطـة ا
عـبــر تـنــظـيم جــدول الـســبـاقـات
ــا حــافظ عـلى بــقـاء احملـلــيـة 
الالعـبـ واألنـديـة ضـمن أجواء
ـنـافـسـة األمـر الـذي أسـهم في ا
انــــتـــقـــاء األفــــضل مـن بـــيــــنـــهم
ــنـــتـــخب في لــلـــمـــشـــاركــة مـع ا

بطولة اجلائزة الكبــــــــرى.
ـــنــــتـــخب الــــعـــراقي وحـــصــــد ا
ذهــــــبـــــــيــــــتــــــ وبـــــــرونــــــزيــــــة
بــــإجــــــــــــــمــــالي  4ذهــــبـــــيــــات

وبــرونــزيــة في الــيــوم األول من
السباق.

ـنـتـخــــب احلـصاد بـدأ العـبوا ا
في ســبــاق 400 م وكــانــوا عــلى
مــــوعــــد مع وســــامـــ فـي هـــذه

الفعالية.
وحـــــقق طـه حـــــســـــ يـــــاســــ

مـيـدالـيـة ذهـبـيـة في زمن 46.22
ثانية بينمـا حصد زميله محمد
عـبد الـرضا جـنـجون الـبرونـزية
بـــنــفس الـــســبـــاق بــزمن 47.31

ثانية.
وفي سـباق 100م تمـكن الالعب
حــســـ عــلـي نــاهي مـن خــطف
ـيدالـية الـذهـبيـة في زمن قدره ا

10.45 ثانية.
يدالية كما خطف مـحمد سعـد ا
الــــذهــــبـــيــــة فـي ســــبـــاق  110م

حـــــواجـــــز بـــــزمن قـــــدره 14.08
ثانية.

وحــــقق العـــــــــــــــبــــو الــــعــــراق
ـــؤلف من لـــلـــتـــتـــابع 100*4م ا
فـالح عـــبـــد الــــزهـــرة وأكـــثـــــــم
يـــــونـس وحــــســـــنـــــ حـــــســــ
وحــــــســ عـلي نــاهي الــوسـام

الذهبي.
V M*« œUB

وخــــــتـم الـالعب حــــــســــــ فالح
ـــنــتـــخب بــبـــرونــزيــة حــصــاد ا
الـوثب الـعـالي بـقـفـزة ارتـفـاعـها
2.15 مــتــر لــتـكــون احلــصــيــلـة
ذهـــــبـــــيــــات لـــــلـــــيــــوم األول  4 
ــشـوار .وافـتــتح ا وبــرونـزيــتــ
الالعب حــســ ثـامــر لــيــخـطف
ـطــرقـة بــرمـيـة بـرونــزيـة رمي ا

بلغت مسافتها 58.66 متر.
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انـتــقـال فــريق نـادي الــقــوة اجلـويــة الى دوري اجملـمــوعـات في
بطولة انديـة ابطال اسيا لكـرة القدم بعد الـفوز على فريق نادي
الـوحـدة الـسـعــودي بـفـارق ركالت الـتــرجـيح من عالمـة اجلـزاء
ا الن الـقوة وا ـستـوى وحسـب  كان مـتـوقعـا  لـيس لفـارق ا
في حـ ان ـمــتـازة  اجلـويــة يـتـصــدر بـطــولـة انـديــة الـدرجــة ا
منافسه الوحدة في الترتيب الرابع عشر في الدوري السعودي
وكان واجبا على القوة اجلوية ان يدافع هذه االمتيازات الفنية
ويـنـتـصـر لـها  .. ولـكن فـريق نـادي الـقـوة اجلـوية بكـل حرص 
عانى كثـيرا قـبل ان يفـوز ببطـاقة الـتاهل الى دوري اجملـموعات
ـعــانـاة بـدأت الهم بـطــولـة اســيـويــة عـلى مــسـتــوى االنـديــة .. ا
بالهدف الذي سجله فريق الوحدة السعودي نتيجة خطأ ساذج
وغـيــر مـقــبـول عــنـدمــا اعـتــقـد الــدولي اجملـرب احــمـد ابــراهـيم
ان مهـاجم الوحدة السـاقط خلفهم في وزمالئه في خط الدفاع 
و ال تـسلل حالـة تـسلل رغـم ان الكـرة جـاءته من رمـية جـانـبيـة 
في هذه احلالة .. وحاول فريق القوة اجلوية ان يتدارك النتيجة
ولـكنه لم يـفلح في ذلك اال قـبل صافرة ويسجل هـدف التـعادل 
باراة بدقيقـة واحدة بتسديدة قوية وهـائلة اطلقها النجم نهاية ا
ثم حسم فـريق القوة اجلـوية نتـيجة الـلقاء ن حسـ  الدولي ا
عن طريق ركـالت التـرجـيح بفـضل تـالق حـارسه الـبديل مـحـمد
صـالح الـذي صـد كـرة واحـدة اسـهـمت في تـرجـيح كـفـة الـقـوة

اجلوية.
هـمة الـقـادمة فـريق نادي الـقـوة اجلويـة في دوري اجملمـوعات ا
لن تـكـون سهـلـة عطـفـا على اداء في بطـولـة انـدية ابـطـال اسيـا 
اذ ان االنــدفــاع اجلــويــة امــام الــوحــدة في مـــلــحق الــبــطــولــة 
لكن عوامل مهمة  واحليازة على الكرة واللـياقة البدنية اجلـيدة 
والثبات الذهني في االهم منها هي ترجمة الفرص الى اهداف 
اداء الـلـعب اجلـمـاعـي بـالـكـفـاءة الـتي تــتـفق مع اخلـبـرات الـتي
واقــول االــثــبــات الـذهــني الن شــرودا غــيـر تــضـمــهــا الــفـريق 
كاد ان يـدفع القوة منتـظراصـاب احمـد ابراهـيم في غيـر حالـة 
النه اجلوية ثـمنه بـاهضاً  واشـير الى احـمد ابـراهيم  باالسم 
العب دولي يـعتـمـد عـلـيه الـفـريق  ويـجب ان يـكون خـط الوسط
والدفاع اكثر فاعلـية في تنسيـق وتوجيه اللعب وصـنع الفرص 
وتفـعـيـل االطراف ـوضـعي حـال فـقـدان احلـيـازة علـى الـكـرة  ا
ـنـافس .. وال يــكـفي تـمـركـز ـطـلــوب عـلى ا لـتـحـقـيـق الـضـغط ا
ــنــاسب في مــلــعب الــفـريق ــكــان ا في ا العــبي خط الــهـجــوم 
ـهــمـة الـفــنـيـة تــتـعــدى ذلك الى الـتــغـلب عـلى ـا ا وا ـنـافـس  ا
وتنويع بـجمل تكتيكيـة ذكية  وسريعة  قابل  حسابات الدفاع ا

والتسديد من خارج منطقة اجلزاء . اللعب 
النه من فرق النخبة ونكثف هنا التركيز على اداء القوة اجلوية 
ومردوده يـسانده جمهـور كبير في مدن الـعراق كلها  العراقية 
ـبــاريـات فـي بـطـولــة انـديــة ابـطــال اسـيـا االيـجــابي في الحق ا
ـنـتـخب الـوطـني .. و ال نـبخس سيـنـعـكس عـلى اداء ومـردود ا
بـاالشارة حق الكـادر الـتدريـبي بـقيـادة الـكابـ ايـوب اوديشـو 
و نـؤكد انه الى اخـطاء الـقـوة اجلـويـة امـام الوحـدة الـسـعـودي 
خــاصــة في قــراءة اصــاب في عــدة حـــاالت 
مــتــغــيـــرات الــلــعب في الـــشــوط الــثــاني
ــراهـنــة الــنــاجــحــة عـلـى الالعــبـ وا
ـزيـد من الـبـدالء ..نـطـالب الـصـقـور بـا
وهم في مـستـوى التـحدي النـجاحـات 

القاري بال ادنى شك .
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V∫ تشكيلة منتخب العراق للصاالت M

شكور حسن قادر مساعداً للمدرب
و كــاروان مــجــيــد مــدربــا حلــراس

رمى. ا
يذكـر ان مـباريـات الدوري الـعراقي
ــمــتــاز عــلى مــســتــوى الــشــبـاب ا
ســيـــنـــطــلـق يــوم 20 من الـــشـــهــر
اجلــاري وســـيــواجـه اربــيـل فــريق

النجف في اولى مبارياته.
ومـن جـــــهـــــة اخــــرى عـــــلـن نــــادي
الـكــهــربــاء الــريــاضي عن اســمـاء
ـدرب ـســاعـد  الــكـادر الــتـدريــبي ا
الـفريق الـكـروي احمـد صالح.وقال
ــنــسق االعالمـي لــلــنــادي خــيــام ا

الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6942 اخلميس 3 من رمضان  1442 هـ 15 من نيسان (ابريل) 2021م

وحصد طه حس ذهبية سباق
200 متر بزمن 20.98 ثانية.

ونـال أمـيــر فـالح ذهـبـيــة الـقـفـز
بالـزانة مـحققـا ارتفـاعا قدره 5
أمتار ليتوج بـالذهبية في ح
حـــصـــد العب الـــعـــشـــاري عـــبــد
ــيـــدالــيــة الــســـجــاد ســعـــدون ا
الـــذهــبــيــة بـــعــدمــا جــمع 7270
نـقـطـة.وخـطـف محـمـد عـبـد الـله
فضية سباق 3000 متر موانع.
وفي منـافسـات رمي الرمح حل
يــونس مـحــسن ثــانـيــا بـرمــيـته
بــلـغت 76.82 مـتــر فــيــمــا جـاء
زمـيــله كـرار رعــد ثـالــثـا بــرمـيـة

بلغت 72.25 متر.
وفي ختـام اليـوم الثـاني حصد
نتخب في سباق 400 *4 متر ا
 8 مــيــدالـيــات عــبــر طه حــسـ

ويـــاســـر عــــلي وأحـــمــــد فـــاضل
ومحمد عبد الرضا.

وتـــــــصـــــــدر الـــــــعـــــــراق جــــــدول
ـيـدالــيـات في الـيــوم الـثـاني 8 ا
ذهـــــبــــيـــــات وفـــــضـــــيـــــتــــان و4
بــرونــزيـات.ومن بــ اإلجنـازات
الـــتي حـــقـــقـــهـــا العب الـــعـــراق
حتـــطـــيم 3 أرقـــام عــــراقـــيـــة في
البطـولة حطم الـعداء طه حس

الــرقم الــعــراقي في ســبــاق 200
بـرقم بلغ 20.89 ثـانـيـة مـسجال
رقـمـا جـديـدا وكـمـا كـسـر يـونس
مـحسن الـرقم الـقـياسي في رمي
الــرمح وحـــقق مــســافــة جــديــدة
بــلــغت 76.82 مــتــر وفـي ســبـاق
الـعــشـاري تــمـكن عــبـد الــسـجـاد
ســعـدون من حتـطــيم الـرقم بـعـد

أن جمع 7270 نقطة.
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ـديرة لـلكرة وافـقت الهـيئة الـتطـبيـعية ا
العراقية على مـشاركة منتخب الصاالت
في بطـولة كأس الـعرب التي سـتقام في
مـصـر بـالفـتـرة مـا ب 20 و30 مـايو /

قبل. أيار ا
وأعـلنت سـتـة منـتخـبات مـوافقـتهـا على
ـشـاركـة في بطـولـة كـأس الـعرب وهي ا
غرب والسعودية والبحرين اإلمارات وا
ـستضـيفة مـصر فضال بجـانب الدولة ا

عن العراق.
وكـانت الـهـية الـتـطبـيعـيـة تلـقت الـدعوة
ـنظـمة لـلمـشاركة الـرسمـية من الـلجـنة ا
في بـــطــولــة كـــأس الــعـــــــــرب وجــاءت
ـوافـقة في خـطـوة لتـوفيـر أفـضل سبل ا
الـتـحـضـيـر ألسـود الـرافـدين لـلـبـطـوالت
ــقــبــلــة لالســتــــــــــفــادة من الــدولــيــة ا
نتخـبات العربية بـاشر مع ا االحتكاك ا
الــــقــــويـــة فـي الـــقــــارتــــ اآلســــيــــويـــة

واألفريقية.

تلي منصات التتويج في ايران
ö¡∫ العراق يع «
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اعـلن نــادي اربـيل الـريـاضي
تـعـاقـده مع جنم دولي سـابق
لــقــيــادة فــريـق الــشــبــاب في
نسق وسم احلالي. وقـال ا ا
االعالمي للنـادي ريب رمزي
في تـــــصـــــريح صـــــحــــفي ان
الهـيئـة االدارية لـنادي اربيل
قـررت تـعيـ عـبدالـله مـحـمود
شارك مشـرفا لـفريق الـشبـاب ا

في الدوري العراقي لكرة القدم.
واوضـح ان االدارة قـــررت تـــعـــيــ
احمـد مناجـد مدربـا للفـريق واحمد

اخلـزرجي في تــصـريح صـحـفي ان
الـهـيـئــة االداريـة لـنـادي الــكـهـربـاء
الريـاضي  سمت مازن عـبد الـستار
ــدرب وفــريــد مــجـــيــد مــســاعــدين 

الفريق الكروي أحمد صالح.
واوضـح ان االدارة ســــمت ايــــضــــاً
رمى وسام كاصد مـدرباً حلراس ا
ـــدرب الـــســـابق مـــشـــيـــراً الى ان ا
عـبـاس عـطـيـة سـيــعـمل مـسـتـشـاراً

فنياً للكادر التدريبي.
وكان النادي قـد اعلن تسمـية احمد
صالح مدربـاً للـفريق خلـفاً لـلمدرب

عباس عطية.
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ـــرمى لـــكن مــانـــافــا حــولـــهــا إلى ا
ركــنـــيـــة وأجــرى بـــورتـــو تـــبــديال
هـجـومـيا أشـرك من خاللـه اإليراني

مهدي طارمي.
ـــهـــاجم اإليـــراني مـــهــدي  وتـــرك ا
طـارمي تـأثـيـرا فـوريـا عـنـدمـا سـدد
كـرة رأســيـة من مــســـــافــة بـعــيـدة
تــدخل احلـارس الــسـنــغـالي إدوارد
مـندي للـسيـطرة عـليهـا في الدقـيقة

.(65)
لــكن الــنــصف الــثــاني مـن الــشـوط
ـعـنى الـكـلـمة الثـاني كـان رتـيـبـا 
فـلم يتـمـكن بورتـو إطالقـا من تهـيد
مــرمى تـشــيـلـسـي في الـوقت الـذي
اكــــتـــفى فــــيه الـــفــــريق الـــلــــنـــدني
بــاالعــتــمــاد عـلى هــجــمــات مــرتـدة

. شحيحة
وأجرى تشيـلسي أول تبـديل له في
الدقـيـقة (86) بـدخول حـكـيم زياش
مكان مونــــــــت وبـعد حلــــــــظـات
مـن تــــــــــصــــــــــدي
مــــاركــــيــــســــ
النــــــــــفــــــــــراد
بـولـيـســـــيت
ش فــــــــــــــــــــي
الــوقــــت بــدل
الـــــــــــضــــــــــائع
ســـــــجل طــــــارمي
هــدفــا خــرافـــــــــيــا
عـبــر مـقـــــــــصـيـة
خـــــلــــــفـــــــــــــيـــــة

جميلة.

رمى.  وكان بـورتو الطـرف األكثر ا
اسـتـحـواذا عـلى الـكـرة لـكنـه عانى
لتشكيل خطورة حقيقية على مرمى
تشـيلـسي ومرر بـوليـسيـتش الكرة
إلـى جـيـمـس الـذي سـدد بــعـيـدا عن

رمى. ا
 وسـنــحت فـرصــة أمـام تــشـيــلـسي
الفتتـاح التسجيـل في الدقيقة (27)
ـاني كــاي هــافـيــرتــز فـضل لـكـن األ
ـونت بـدال مـن الـتـسـديـد الـتـمــريـر 

رمى ليقطع الدفاع كرته. على ا
 وتـخــلص كـورونــا من تـشــيـلـويل
قـبل أن يـهـيـأ الـكرة لـنـفـسه ويـسدد
فـــوق مـــرمى تــــشـــيـــلـــسي ومـــرت
الـدقائق الـتالـية بـهدوء وسط تـكتل
دفـاعي لتـشيـلسي لـينـتهي الـشوط

األول بالتعادل (0-0).
 ظل الـســيـنــاريـو نــفـسه مـع بـدايـة
الـشـوط الثـاني ومـرر مـونت الـكرة
في النـاحيـة اليسـرى إلى تشـيلويل
ـرمى دون أن الــذي عـكـســهـا أمـام ا
يـتمـكن بولـيسـيتش من مـتابـعتـها

في الشباك.
 وحــصـل مـونـت عـلـى الـكــرة في

الــــنــــاحــــيـــة
الـــيــســرى
ليـسددها
نـــــحــــو

احمد مناجد
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أكد وزير الـشباب والرياضة عدنان درجال ان اللجـنة اخلليجية ستتخـذ قرارها النهائي بشأن خليجي 25 في 26 نيسان
احلالي.وقال درجـال في مؤتمر صحـفي  ان اللجنـة اخلليجيـة ستتخذ قـرارها النهائي بـشأن خليجي 25 في 26 نـيسان
احلالي.واضـاف ان الوفـد اخللـيجي أبدى سـعادته لالهـتمـام احلكومي
يـناء سـتنهي لـعب ا نـفذة  بـاستضـافة خـليجي 25 مبـينـا ان"الشركـة ا

قبل. أعمالها في 15 أيلول ا
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واطـنة) ا ـواطن ا ثـمة عـالقة قـوية بـ االعمـدة الثـالث(الوطن
وبــدونـهـم لن يـكــون هــنـاك شــكل واضح لــلــبـنــيــة االسـاســيـة

. للمجتمع عموماً
ـفـاهـيـم الـثالث وايـقـاع فــهـنـاك أرتـبــاط وتـواصل بـ هــذه ا
واضح لـضــبط هــذه الـعالقــة ويـحــركــهـا بــاجتـاه بــنـاء اسس

اجملتمع عموماً ويضع الركائز االساسية له.. 
بـنــاء أي وطن يـحــتـاج الى عـنــصـرين مــهـمــ هـمـا(االنــتـمـاء
ـواطـنــة ويـاتي هـذا مـن االنـتـمـاء والـوالء) فـاالنـتــمـاء يـعــني ا
ـواقـف الـوطــنـيــة الـتي يــشـعــر بـهــا ويـســمى بـهــا وطـنــيـاً بــا
ومـشاركـة همـومه ويحـمي حقـوقه ويكـون له واجبـات جتاهه
وبالـتـالي يشـعـر االنسـان باالنـتـماء لـهـذا الوطن فـيـنبع عـنده
الـــوالء له ويــدافـع عن حــقـــوقه وضـــمــان اســـتــقـــراره وامــنه

ووجوده. 
العراق جـزء ال يتجـزأ من االمة العربـية واالسالمية ويـستمد
ـمــتــدة الالف الــســنــ إضـافــة الى وجـوده مـن حــضـارتـه ا
اخلـلـفـيـة الــديـنـيـة والـعــشـائـريـة الــتي غـرزت في ابـنـاءه حب
الــوطـــــن واالنــتــمــاء له وهـــذا مــا جتــســد فــعالً في االدوار
الـوطنـــــــــــــية التي لـعبتـها الـقيادات الـعلمـائيـة والعشـائرية
في الــتــصــدي والــوقـــــــوف بـوجـه اي اعــتــداء عـلـى الــعـراق

وشعبه.. 
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إســتــمــد الــشــعب الــعـراقـي وجـوده وقــوته مـن االرض الـتي
ـذاهب على عـاشت عـليـها مـختـلف االنتـماءات والـقومـيات وا
ـــكــونــات احملــبـــة والــوئــام واالنـــســجـــام بــ جــمـــيع هــذه ا
ارسون من خالله معتقداتهم ويشعرون بالوالء للوطن االم و
من خالل إحساسهم العـالي باالنتماء له ومـهما كثرت سهام
الـغـدر وحـاولت حـكـومـات الـظـلم والـطـغـيـان تخـريـب العـالقة
والتي ابـتدأ محاوالتـها النـظام الصدامي الـذي اوجد شرخاً

كبيراً ب مكوناته.
فبـدا بعـملـية كـبيـرة اسمـاها(الـتهـجير) لـالكراد الـفيلـية  الى
ـكونـات من الـكورد والـشـيعـة وغـيرهم جانب تـهـجيـر بـاقي ا
ـن اختلف معه ن لم يسـلم من بطش النـظام الصدامي و
ـواطن وطـنه وأقتـلع االنـتـمـاء منه بـالكـلـمـة او الرأي فـتـرك ا
فــقــطــــــــع الــوالء فــتــركـوا بـال وطن وبال مــوطن لــيــعــيــشـوا

غرباء.. 
ـواطنة بعـد أحداث عام 2003 برزت تـساؤالت عن مـفهوم ا
ودرجـة الــوالء واالنـتـمــاء لـلــوطن وعـنـدمــا نـســتـمع لــلـحـديث
الـوطني لكـثير من اخلـطابات الـسياسـية والديـنية او خـطابات
لـلـسـاسـة في الـوضع االقـلـيمي يـتـجـلى فـيـهـا مـفـهـوم الوطن
ـواطنـة وبـالتـالي يـعـكس الهـويـة الوطـنـيـة للـمـواطن اين ما وا
واطـن او السـيـاسي في الـعراق عن كان فـلـماذا اليـتـحـدث ا

هذا االنتماء?!
اذا دائماً ما يتهم بانه بال والء لوطنه أو أن والءه للغير ?! و
هنـا البـد أن يـكون الـتـاريخ حـاضراً حـتى يـتم الـرد عـلى هذه

التساؤالت ...
منـذ تأسيس الـدولة العـراقية وحـتى ما سبـقها كـانت مكونات
الــشــعب الــعــراقـي جــمــيــعــاً تــلــعب دوران بــارزاً في تــاريخ
الــعـراق من الـوقــوف بـوجه االحـتالل االنــكـلـيــزي ومـشـاركـة
الشـعـائـر العـربـية االصـلـية الـتي وقـفت يـداً بيـد بـوجه احملتل
لـتـعـلن رفـضـهـا لـوجـوده علـى االرض الـعراقـيـة وحتـقق ذلك
بخروج االنكلـيز  وما تالها من ثورات غـيرت مجرى التاريخ

العراقي بشكل عام.. 
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ـشكلـة ليـست باالنـتمـاء النه كان وما زال مـا سبق يـب أن ا
وســيــــظل مــوجـوداً ولــكن احلــكــام الـظــلــمـة الــذين حــكــمـوا
الــعـراق حــالــوا بـ الـــــوطن والــهـويــة الــوطـنــيـة لــلــمـواطن
ـواطن الـعــراقي بـفـكــرة الـوطن الن ثـمــنـهـا كـان فـبـغـضــوا ا
زنــــــازيـن االعـتـقـال والـتـهـجـيـر والــقـتل عـلى الـهـويـة وعـدوا
الـوطن ثــقـافــة من ثـــــــقـافـات الــبـعــثـيــ الـذيـن اوجـدوا هـذا
ـفـهـوم لـيـكـون لـهم شـعـاراً كـذبـاً وزوراً وصـار هـويـة لـهم ا
ومن يختلف معهم بـالكلمة يعد عـميالً للخارج او أنه الينتمي
لـــلـــوطن( خـــائن) وتـــتــالت االحـــداث وقـــست عـــلى الـــشــعب
الـعـراقي مـثـلمـا قـست مـاكـيـنـة الـبـعث اجملـرم الـذي قطع أي
ـواطن نـحو هـويـته الـوطـنـيـة وانتـمـاءه الـطـبـيعي خـيط يـقـود ا

لوطنه . 
ـصـاديق في الـهـويـة الـوطـنـيـة هي الـتي قـدمـهـا ان من اهم ا
مـرجع الـشيـعـة السـيـد الـسيـسـتـاني في لقـاءه الـبـابا عـنـدما
حتــدث بــلــســـان كل الــعــراقـــيــ ومــدح هــذا الـــشــعب بــكل
انـتـمــــــاءاته وحتـدث عن حـقـوق كل مـكـونـاته بالء اسـتـثـناء
لـذلك عـلى الـشـعب الـعراقـي ان يحـمل الـهـويـة الـوطـنـية  الن
احلـقوق لـن تسـتوفى اال بـتلك الـهويـة اجلامـعة والـتي نشـترك
ـكونـات سـتـحـظى باالسـتـقـرار واالمـان يوم فـيـها كـلـنـا الن ا
ـكـونـات ـنع من يـريـد حتـويل هـذه ا يـكـون الـوطن مـوحـداً و
شاريـع اقليـميـة ومذهـبية الى اقـليـات من خالل ربطــــــهم 
كــــمـــا جـــرى فـي بـــعـض الـــدول والـــتـي اضـــــــرت كــــثـــيـــراً
ـشاريعـهم ومصـاحلهم وبالـتالي عـرقلت انتـمائـهم الوطني
وهم بذلك دفعـوا ثمناً بـاهظاً من مصـدر قرارهم ونفوذهم في

العراق .
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اربيل

اضـــــطــــــراب في عـــــمـل الـــــدمـــــاغ
واخـتالل في افـرازات  الـهـرمـونات
وتوقيتات الساعة البيولوجية..ألن
جسم االنسان اعتاد على ان ينشط
وان في الــنـهــار ويـســتــهـلك طــاقـة
الـنـوم في الـلـيل يـعـمل عـلى تـرميم
مـا اهـتـرأ في اجلـسم..مـا يـعني أن
مــضـر وفــقـا لــهــذا الـرأي  الــصـوم
بـجــسم االنـسـان ألنه يـضـطـره الى
ان يسهر في اللـيل وينام كثيرا في
وله وانه يـســبب الـســمـنـة الـنـهــار
انـعـكاسـات نـفسـيـة سلـبـية يـكـفيك
مــنـهـا الــتـوتــر الـعــصـبي وتــعـكـر
ـــزاج والــــنــــرفـــزة والــــصـــداع ا
والـدوخـة الـنـاجـمـة عن انـخـفـاض
نسـبـة السـكر في الـدم واخللل في
ايـقاع الـساعـة البـيولـوجيـة..فضال

وامــــا صـــوم قــــضـــاء الــــشــــهـــوة 
اخلـــصــــوص فـــهــــو كف الــــســـمع
والبـصر والـلسـان والرجل وسـائر
وامـــا صـــوم اجلـــوارح عـن اآلثـــام
خـــصـــوص اخلـــصـــوص فـــصـــوم
الـقلب عن الـهـمم الدنـيـئة واألفـكار
الــــدنـــيــــويـــة.." الــــغــــزالي:اســـرار

ص:40).  الصوم
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  ما يعنينا هنا حتديدا هو
الــــتــــحــــلــــيل الــــســــيــــكــــولــــوجي
نـوجـزه بـوجــود مـوقـفـ لـلـصــوم

متضادين من الصوم:
 أألول يــتـــبــنـــاه كـــتّــاب وأطـــبــاء
يـرون ان الـصوم نـفـسـانيـون عـرب
يـــؤدي الى انـــخــفـــاض مــســـتــوى
فــيــنــجم عــنه خ اجلــلــوكــوز فـي ا

تـــتــــعــــدد وجــــهــــات الـــنــــظــــر في
وال يـعـنـيـنـا هـنـا أمـره من الـصـوم
منـظور األديـان الثالثـة: اليـهودية
ـــســــيـــحــــيـــة واألسـالم الـــتي وا
تـختـلف اختالفـا كـبيـرا في طريـقة
الــــصـــوم ومــــدتـه الـــتـي حــــددهـــا
االسالم بــــشـــهــــر رمـــضــــان بـــكف
النـفس عن اللـذات الثالث) الـطعام
والــشــراب واجلــمــاع) في اوقـات
االمـــســاك والـــتــرخـــيص بـــهــا في
االفـــطــار. واخــتـالفــهــا ايـــضــا في
فلسـفة الصيام الـتي حددها األمام
الـغــزالي بــقـوله:(اعــلم ان الــصـوم
ثـالث درجــــات: صـــوم الــــعــــمـــوم
وصــــــوم اخلــــــصــــــوص وصـــــوم
خــصـوص اخلـصــوص. امـا صـوم
العموم فهو كف البطن والفرج عن
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رفض مــنـحـي ( وغـيــري) مـكــافـأة
نهاية اخلدمة  ما يعني ان وزارة
ـالـيــة لم تـصــدر أيـة تــعـلــيـمـات ا
لــتــسـهــيل تــنـفــيـذ الــقــانـون كــمـا

ادة  41من القانون. الزمتها ا
 قــدمت وفــقــاً لــلــقــانــون بــتــاريخ
7/4/ 2019 اعـتـراضـاً عـلى قـرار
هـيئـة الـتقـاعد الى مـجلس تـدقيق
تـقـاعدين (وهـو مـجلس قـضـايـا ا
وجب مـنـبثق عن الـهيـئـة ذاتهـا 
القانون النافذ يترأسه قاض وفيه
ثالثـــة اعـــضـــاء قــــانـــونـــيـــ من
ـــــــالــــــيـــــــة والـــــــدفــــــاع وزارات ا
والــداخــلــيـــة)  غــيــر أن اجملــلس
وبعـد اطالعه على الـقضـية اصدر
ــرقم (800) في 10/13/ قـــراره ا
2019 مؤيـداً لـقـرار الـهيـئـة بـعدم
استـحقـاقي مكافـأة نهايـة اخلدمة
ـنحي لعـدم وجـود سـنـد قـانـوني 
مــكــافــأة نــهــايـة اخلــدمــة  حــيث
أهمل قرار اجمللس هو األخر نص
ادة 21 أعاله و الفقرة ثـالثاً من ا
لم يحـتسب مدة الـ ( 8أشهر و12
يوم) سنة كامـلة ألغراض الشمول
بـأحـكـام هـذا الـقـانـون كـمـا تـنص
الفـقـرة الـقـانونـيـة بـوضـوح  فلم
يَـعِــدُّهـا اجملــلس ســنـداً قــانـونــيـاً
كافأة نهاية اخلدمة.  لشمولي 
وكــان نص قــرار مــجــلس تــدقــيق

تقاعدين هو التالي :  قضايا ا
ـداولـة وجد ان (لـدى الـتـدقـيـق وا
دة القانونية الطلب مقدم ضـمن ا
قـــرر قــبـــولـه شــكـالً ولــدى عـــطف
ـطـعـون فـيه الـنـظـر عــلى الـقـرار ا
وجد انه صحيح وموافق للقانون
ــعـــتــرض احـــيل عــلى حـــيث ان ا
الـــتــقــاعـــد ألســبــاب صـــحــيــة في
2018/11/14 اسـتــنــاداً ألحــكـام
ـــــــادة (16/اوالً) من قــــــــانـــــــون ا
ــوحــد رقم 9 لـــســنــة الــتـــقــاعــد ا
2014 وبلـغت خدماته 29 سنة و
8 أشـهر و12 يـوم وهي ال تـؤهله
لــنــيـل مــكــافـــأة نــهــايـــة اخلــدمــة
ادة 21/تاسـعاً اسـتنـاداً  لـنص ا
ـوحــد رقم 9 لــســنـة من قــانــون ا
2014 والــــتي تــــنص ( يــــصـــرف
لــلــمــوظـف احملــال الى الــتــقــاعــد
إلكـمـال الـسن الـقـانـونـيـة أو بـنـاء
عــلى طــلــبه أو ألســبــاب صــحــيـة
ولـديه خـدمـة تـقـاعـديـة ال تـقل عن
 30سنـة مـكـافـأة نهـايـة اخلـدمة )
علـيه ولـعـدم وجـود سـنـد قـانوني
نـحه مـكـافـأة نـهايـة اخلـدمـة قرر
رد االعتـراض وتـأيـيـد قـرار هـيـئة
الــتــقــاعــد الــوطــنــيــة وقــيــد رسم
االعـتـراض ايـراد لـلـصـنـدوق بـعد
اكـتـساب الـقرار الـدرجـة القـطعـية
قــراراً قـــابالً لــلـــتــمـــيــيـــز وصــدر

باالتفاق في 2019/10/13).
رفــعت الـــقـــضــيـــة الى مـــحــكـــمــة
الـتمـييـز للـنظـر في انصافـي لنيل
حـقوقي الـقـانونـية ونـقض قراري
اجملــلس والــهــيـــئــة  وقــد قــدمت
بــالــفـــعل بــتــاريخ 2019/11/10
الئـحـة طعن بـقـرار مجـلس تـدقيق

تقاعدين الى احملكمة  قضايا ا
فـاصدرت محـكمـة التمـييـز قرارها
ــدنــيـة في ـرقم 331/الــهـيــئـة ا ا
2020/1/21 بـعــدم اســتـحــقـاقي
ـنصوص مـكافـأة نهـاية اخلـدمة ا

القانون النافذ . 
ونشـير أوالً الى أن الـقضـية التي
ســـنـــعــــرضـــهـــا ال تـــتــــصل فـــقط
ـثل ((شريـحة)) بـصاحـبـها ألنه 
ــتــقــاعــدين لــكل مــنــهم ذات مـن ا
القضية والهم  وهم ضحايا عدم
تـــطـــبـــيق الـــنص الـــقـــانـــوني او
مـخـالفـته أو الـتطـبـيق اجلزئي له
من قـــبل هـــيـــئـــة الـــتـــقـــاعـــد ولم
ينصفهم احد منذ بدء نفاذ قانون
ــوحـد رقم (9) لــسـنـة الـتــقــاعـد ا

2014 في 2014/1/1
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ـوجب قرار أُحِـلت على الـتقـاعد 
جلـنــة طـبــيـة مــخـتــصـة ألســبـاب
صـحـيـة تـتصـل بـعجـز فـي القـلب
ـــئـــة) بــتـــاريخ بـــنـــســـبــة (80بـــا
11/14/ 2018بـــــــــعــــــــنـــــــــواني
الوظـيفي ( مهـندس زراعي أقدم )
 وقـــــد بـــــلــــغـت مـــــدة خــــدمـــــتي
التقاعدية الكلية (29) سنة و (8)
أشـهـر و(12) يـوم ( أقل من (30)
سـنة بـ (3) اشـهر و (18) يـوماً 
ـفــروض أن اشـمل مع وكــان من ا
كـافـأة نهـاية الـراتب الـتقـاعـدي 
اخلــدمـــة اســتـــنــاداً الى الـــفــقــرة
) بداللـة الفقـرة (ثالثاً) من (تاسـعاً
ــادة  21 من قـــانــون الــتــقــاعــد ا

وحد رقم (9) لسنة 2014. ا
شار اليها وتنص الفقرة تاسعا ا
آنـفـاً من الـقـانـون أعـــاله عـلـى ما

يلي :
(( يـصــرف لـلــمــوظف احملـال الى
الـتـقاعـد إلكمـاله الـسن القـانونـية
أو بناء على طلبه ألسباب صحية
 ولديه خـدمة تـقاعـدية ال تقل عن
(30) ثالثـ سنـة  مكـافأة نـهاية
اخلــدمـة وحتــتــسب عــلى اسـاس
كــــــــــامـل الــــــــــراتـب األخــــــــــيـــــــــر

واخملصصات
ادة فيمـا تنص الفقـرة ثالثاً من ا

اعاله ذاتها على ما يلي : 
((تعد مدة اخلدمة التي ال تقل عن
(6) أشـهــر سـنــة كـامــلـة ألغـراض

الشمول بأحكام هذا القانون)). 
لـكن هــيـئـة الـتــقـاعـد قـررت رفض
مــنـحـي مـكــافــأة نــهـايــة اخلــدمـة
وأبلغتني رفضهـا رسمياً بكتابها
رقم (3941) في  3/ 7 /2019  ا
وبررت ذلك في كتابها بالقول : ((
لــعـــدم اكـــتـــمـــال شـــرط اخلـــدمــة
لــسـنـة اسـتــنــاداً لـقــانـون رقم  9 
2014). ويـبـدو أنـهــا أخـذت فـقط
بـــنص الــفـــقـــرة (تــاســـعــاً) أعاله
وأهــمـلـت نص الـفــقــرة ثـالــثـاً من

ادة ذاتها من القانون أعاله  ا
إن الـنص الوارد في الـفقـرة ثالـثاً
هـو نص واضح وصـريح ومـطلق
((ألغـراض الـشـمـول بـأحـكـام هذا
القانون)) ولم يرسل الى أية جهة
قـضـائيـة لـتـفـسـيره حـتى تـعـتـمد
هـيـئـة الـتـقاعـد قـرارهـا بـتـطـبـيقه
جزئياً طبقاً للتفسير وقد تتبعنا
جريدة الوقائع العراقية الرسمية
بـعـد نـشـر الـقـانـون فـيـهـا بـالـعدد
4314 في 2014/3/10 فلم نعثر
حـتى نـهـايـة عـام  2019عـلى ايـة
ـبهم تـعلـيـمات مـنـشـورة تفـسـر ا
ـا فيـها هذه الـفقرة من الـقانون 
ــنح الـهــيــئـة حق ــا  ثــالــثـاً و 
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الــــطب والــــقــــضــــاء مــــهــــنــــتـــان
انـــســــانـــيـــتـــان حـــســـاســـتـــان و
خــطـيــرتـان  ووجه خــطـورتــهـمـا
انـــهـــمــا يـــتـــصـالن بـــاإلنـــســان 
بحياته ومـصيره وحقوقه  وهذا
يـعـني ان مـسـؤولـيـة العـامـل بأي
مــنــهــا هي مــســؤولــيـة أخـالقــيـة
مــضـاعــفـة أوال وعــلـمــيـة ازاء اي
قـرار يـتـخــذ او فـعل يُـقـدَم عـلـيه 
ولـهــذا فـإن ســبـيل الــوصـول الى
الـعـمل والـتـخـصص بـأي مـنـهـمـا
ــادي به لــيس والــنــجــاح غــيـــر ا
ن يـجـتـهـد سـهال وال مـتـاحـا اال  
ويـبدع ويـضع نـصب عيـنـيه عظم
اجلـانب االنـسـانـي فـيـمـا سـيـقـدم

عليه .
 الـــــــفـــــــارق اجلـــــــوهـــــــري بــــــ

ـارسة الطب - التـخصـص ان 
اجلـراحي مـثال -  تـسمـح بنـسـبة
(مـــا) من اخلـــطـــأ حــتـى في حــال
ضــمـــان جنــاح الــعـــمــلــيــة (100
ـئـة) ذلك ألن تــعـامل الـطب مع بـا
أعــضــاء اجلـسـم الـبــشــري مـازال
يـــــواجـه كـــــثـــــيــــــراً من االســـــرار
فـاجئات والـتفاعالت احلـيوية وا
الــتي مـــازالت مـــجــهــولـــة   لــكن
ــــارســــة الــــعـــمـل الــــقـــضــــائي
وحتــديــدا الــعــمل بــصــفــة قــاضٍ
يــفـصـل فـيــمــا يــعــرض عـلــيه من
خـالف او نـــــــزاع او اخـــــــتالف ال
يـــســـمح بـــأي حـــال من االحـــوال
بـحـصـول اي خـطـأ فـيـمـا يـتـخـذه
ذلـك الن الـــقـــرار الـــقــــضـــائي قـــد
صير انـسان او بحريته يتعـلق 
ــنـصــوص عـلــيـهـا او بــحـقــوقه ا
قانونا  فـالقرار القضـائي يستند
اول مـــا يــســـتــنـــد الى نـــصــوص
الـقـوان الـنـافـذة وهـي نـصوص
(مـقدسة) في الـتطـبيق مـا لم يجر
تعـديـلـهـا أو الغـائـهـا  و من غـير
ـمـكن أن يـسـتـطـيـع أي قاض أو ا
هــيــأة قــضـائــيــة مــخـالــفــتــهـا او
تـــفــســيـــرهــا اجــتـــهــاداً في حــال
ــادة الـقــانـونــيـة وضــوحــهـا  وا
احلـــاكـــمـــة هــنـــا مـــازالت نـــافــذة
دني الـعراقي رقم 40 بـالقـانـون ا
ـادة الـثـانـية لـسـنة 1951 وهي ا
مـــنه الــــتي تــــنص عــــلى انه : (ال
مساغ لالجتـهاد في مورد النص)
 وتـبــقى مـهــمــة تـفــسـيــر الـنص
الـقانـوني في حـال كان مـبهـما او
مــلـتــبــســا لــيس من اخــتــصـاص
الـقـاضي الـذي يـصـدر الـقرار و ال
الـهيـئـة الـقـضائـيـة الـتي تـصادق
عـــلى قـــرار قـــضـــائـي بل هـــو من
اختصاص جـهة قضائيـة عليا قد
تـكـون مـحـكـمـة او هـيـئـة عـلـيا او

غيرهما . 
ـــقــدمـــة الــهـــامــة ×  بــعـــد هــذه ا
..اضـطـررنـا أن نـعـرض الـشـكوى
بـقضـيـتـنـا هنـا أمـام الـرأي الـعام
عــلى اصــحــاب الــرأي الــقـانــوني
أوالً (قــضـاة  مــحــامـ  خــبـراء
قـــانــونـــيــ  .....  .....) والــرأي
الـذي يـهتم بـحقـوق اإلنـسان بـعد
أن عــلــمــنـا أنــنــا اســتــنــفـدنــا كل
الـطـرق الـقــانـونـيـة في احلـصـول
نصوص شروعة ا على حقوقنا ا
عــلــيـهــا ((بــوضــوح شــديــد)) في

ــوحــد رقم 9 قــانــون الــتــقــاعــد ا
لـــســــنـــة 2014. وبــــذلك اقــــفـــلت

القضية . 
مـازلت اطالب اجلـهات الـقضـائية
ـهــتـمـ واخملــتـصـ الــعـلــيـا وا
ــنــاقــشــة بـــالــشــأن الــقــانـــوني 
ــاذا اهـمـلت كل قـضـيــتي وبـيـان 
من هيئـة التقاعـد ومجلس تدقيق
ـتــقــاعــدين ومــحــكــمـة قــضــايــا ا
الـتـميـيـز نص الـفـقـرة (ثـالـثاً) من
ــــادة  21مـن الــــقـــــانــــون اعاله ا
واسـتـنـدوا جمـيـعـاً فقط الى نص
ـادة ذاتها من الفـقرة تـاسعاً من ا

القانون ذاته ?!
 األسئلة العالقة 

نــعــرف إن االعـتــراض بــعــد قـرار
محكـمة التمـييز قد ال يـجدي نفعاً
 لــكـنــنـي كـمــواطـن مـتــضــرر من
حــــــقـي أن ادافـع عن حـــــــقـــــــوقي
ــنـصــوص عـلـيــهـا في الــقـانـون ا
وحـــقــوق الــذين تــشــبه حــاالتــهم
حــالـتي طـوال ست سـنـوات خـلت
بــدءاً من شــروع هــيـئــة الــتـقــاعـد
بتـطبـيق القـانون في 2014/1/1
الحــظــات وعـــلــيه فــإنـي أطــرح ا
الـتـاليـة أمام  اجلـهـات القـضائـية
العليا وأمام مجلس النواب الذي
شـــرع قــانــونـــاً لم تــعــمـل هــيــئــة
الـتـقـاعـد بـإحـدى فـقـراته أو أنـهـا

طبقتها جزئياً .
1- لــدي خـدمـة (29) ســنـة و (8)
ــوجب الــفــقـرة اشــهـر و (12) و
ــادة 21 من قـــانــون ثــالـــثــاً من ا
ــوحـد رقم (9) لــسـنـة الـتــقــاعـد ا
2014 فـــإن األشــــهـــر واأليـــام في
مــدة خــدمـتـي يـجـب أن حتـتــسب
سـنـة كامـلـة استـنـاداً الى وضوح
الــنص الـــذي يــقــول ( تـــعــد مــدة
اخلدمـة الـتي ال تقل عن (6) سـتة
أشـــهـــر ســـنـــة كـــامـــلـــة ألغــراض
الشـمـول بـأحـكام هـذا الـقـانون) 
ولم يـقل في الـقـانـون (الحـتـسـاب
ـعـادلـة احلـسـابـيـة الـراتب وفق ا
ــادة ـــنـــصــوص عـــلــيـــهـــا في ا ا
(21/ثـانـيـاً) من ذات الـقـانـون وال
تـعد سـنـة ألغراض احـتسـاب مدة
مـكـافـأة نهـايـة اخلدمـة ) كـما ورد
في قرار محـكمة التـمييز بل قال (
ألغــراض الــشـمــول بــأحـكــام هـذا
الـقــانـون ) وســكت  ومـا ورد في
قرار مـحـكـمـة التـمـيـيـز لم يرد في
أصـل الــنص الــقـــانــوني  وبــعــد
اطالعي عـــلى بـــعـض الـــقـــوانــ
ادة العـراقيـة النافـذة وجدت أن ا
ـــدني ) من الـــقــــانـــون ا (ثـــانـــيــــاً
الـــعـــراقي رقم 40 لــســـنــة 1951
النـافذ ال جتـيز ألي جهـة قضـائية
ا ليس تفسـير النص القـانوني 
فـيه حــيث تـنص عــلى ( ال مـسـاغ

لإلجتهاد في مورد النص ). 
2- اال يعد نص الـفقرة القـانونية
(ثــالــثـا) أعـاله (سـنــداً قــانـونــيـا)
لنـيل حقوقي في طـلبي للـحصول

على مكافأة نهاية اخلدمة?!  
3- لـلــمـقـارنـة فــقط أشـيـر الى مـا
ــــادة 22/اوالً/ب يــــرد فـي نص ا
من قـانون الـتقـاعد رقم (9) لسـنة
ـوظف الـذي  2014بــخـصــوص ا
تــــقـل خــــدمــــاته عن (15) ســــنـــة
كـافأة التـقاعدية ويسـتحق فقط ا
ـشرع فـيهـا الغرض حـيث يحدد ا
دة الـتي ال تقل عن (6) ستة من ا

أشهر بالقول:
( حتـتسـب كـسـور السـنـة الـتي ال
تــقل عن (6) ســـتــة اشــهـــر ســنــة
كـافأة كـاملـة ألغراض احـتسـاب ا
الــتـقـاعـديــة)  بـيـنـمــا في الـفـقـرة
ادة تعلقة بـقضيتي (ثالثاً من ا ا
ــشــرع ( تـــعــد مــدة  (21يــقـــول ا
اخلدمة التي ال تقل عن (6) اشهر
ســنـة كــامــلــة ألغــراض الــشــمـول
بــأحــكـام هــذا الــقـانــون) فــأعـطى

ادة (21/تاسـعا) ألن علـيهـا في ا
خـدمــاتي الـتــقـاعــديـة اقل من 30
سـنة  وكـان نص القـرار كمـا يلي

 :
داولـة وجد إن ( لـدى التـدقـيق وا
دة الطعن التمييزي مقدم ضمن ا
الـقانـونيـة قرر قـبوله شـكالً ولدى
ـمــيـز عــطف الــنــظـر في الــقــرار ا
وجــــــد أنه صــــــحــــــيح ومــــــوافق
لــــلـــقــــانـــون ذلـك إن الـــثــــابت من
االضــــبـــــارة الـــــتــــقـــــاعـــــديــــة ان
ـعــتـرض يــطـلب مــنـحه ــمـيــز/ا ا
مكافأة نهـاية اخلدمة عن مجموع
خــدمـاتـه الـبــالــغـة 29 ســنـة و 8
شــهـر و 12 يــوم والـذي تـبـ ان
إحـالـته الى التـقـاعد كـان ألسـباب
ـادة صــحــيـة اســتـنــاداً ألحـكــام ا
(16/أوال) من قــانـــون الـــتــقـــاعــد
عدل وحد رقم 9 لسنة 2014 ا ا
وحـيث ان خدمـاته التـقاعـدية أقل
من (30) ســنــة فــإنه ال يــســتــحق
ـنصوص مكـافأة نـهاية اخلـدمة ا
ـادة (21/تــاســعـا) عــلــيـهــا فـي ا
الـــــتي نـــــصـت عـــــلى (يـــــصـــــرف
لــلــمــوظف احملــال الى الــتــقــاعــد
إلكمـاله الـسن الـقـانونـيـة أو بـناء
عــلى طــلــبه أو ألســبــاب صــحــيـة
ولـديه خـدمـة تقـاعـديـة ال تـقل عن
(30) ســـنـــة ..الخ) كـــمـــا إن مـــدة
خـــدمــته (8) أشـــهــر و (12) يــوم
تـــعــتــبــر ســنـــة كــامــلــة ألغــراض
الـشـمـول بــأحـكـام الـقـانـون أعاله
ــعـادلـة الحـتــسـاب الــراتب وفق ا
ـنصـوص عـليـها في احلـسـابيـة ا
ــــــادة (21/ثــــــانــــــيــــــاً) من ذات ا
الـقــانـون وال تــعـد ســنـة ألغـراض
احــتــســاب مــدة مــكــافــأة نــهــايــة
اخلدمـة  هذا من جـهة ومـن جهة
ثانية إن تعديل البند (تاسعاً) من
ادة  21الـوارد في الـقـانون رقم ا
26 لـسـنة 2019 قـانـون الـتـعديل
وحد رقم االول لقـانون الـتقاعـد ا
9 لـسـنة 2014 الـذي حـدد مدة ال
تـــقل عن (25) خـــمس وعـــشـــرين
سنة لصرف مكافأة نهاية اخلدمة
تــســري عــلى احلــاالت من تــاريخ
نـفـاذ الـتعـديل في 2019/12/31
وإن الـــســريـــان بــاثـــر رجــعي من
1/1/ 2014الـــوارد فـي الــــبــــنـــد
ــــادة ((21 /تــــاســـــعـــــاً /ب من ا
ــوظف ــعــدلــة يــقـتــصــر عــلى ا ا
ن لــديه ـــتــوفى فـي اخلــدمـــة  ا
خـدمــة تـقــاعـديــة ال تـقل عن (25)
خمس وعشـرين سنة ولـعدم توفر
ــشــار الــيـهــا في تــلك الــشــروط ا
ـعــتـرض فــتـكـون ــمـيــز/ا طــلب ا
طـالـبة ال سـنـد لـها في الـقـانون ا
ــمــيــز الــتـزم وحــيـث ان الـقــرار ا
بوجهـة النظر الـقانونية الـسليمة
لــذا قـــرر تــصـــديــقه ورد الـــطــعن
الــتـمــيـيــزي وصـدر بـاالتــفـاق في
2020/1/21). مــنـــذ الــبــدايــة لم
يــخـبــرني أحــد بـضــرورة تــوكـيل
مـحامي بـقضـيتي وقـد قيل لي ان

القانون معك ! .
بعـد قرار محـكمة الـتميـيز قال لي
احـد القانـونيـ  : ثمـة امل اخير
لـك هـــو ان تـــقــــدم الئـــحــــة طـــلب
ـا تــصـحـيح الــقـرارالـتـمــيـيـزي و
سألته عن امكانـية توكيل محامي
قـــال لي لـم يــعـــد يـــســـتــطـــيع أي
مـحامي فـعل شيء حيـال قضـيتك
فقد تأخرت !  قدمت الالئحة وقد
اسـتـعـرضت فــيـهـا كل مـا يـتـعـلق
بـقـضــيـتي ومالبـســاتـهـا ولم أكن
أدري أن الــــوصــــول الـى الال أمل
سيـستغرق قـرابة عامـ كامل !
. فــكـان قـرار الـهـيـئــة الـتـمـيـيـزيـة
الـــتـي نـــظـــرت في الئــــحـــة طـــلب
الـــتــصـــحــيح أن قـــرار مــحـــكــمــة
الـتـمـيـيــز غـيـر قـابل لــلـتـصـحـيح
اســتـنـاداً لـلـمـادة (30)/ثـالـثـاً من

صـــفــة االطالق بـــالـــشــمـــول بــكل
احكام القـانون ولم يحدد الغرض
ــدة الـــتي ال تـــقل عن ســـتــة مـن ا

أشهر 
4- يـرد في قرار مـحـكمـة التـميـيز
اشـارة الى تـعـديـل الـبـنـد تـاسـعـاً
ـــادة 21 بـــخـــصـــوص مـــدة من ا
اخلـدمة الـتقـاعديـة وجعـلها (25)
بدل (30)  سـنة في قـانون تـعديل
ـوحد رقم (26) قـانـون الـتـقـاعـد ا
لسنة 2019 وهو أمر ال يخصني
 ولم يـــكـن وارداً في طـــلـــبي ألني
احلت للـتقاعد في 2018/11/14
قـــبل أكــثـــر من عــام عـــلى صــدور
التـعديل االول لـلقـانون ولم أطلب

شمولي بأثر رجعي .
ـــــادة 21/ ـــــشـــــرع في ا 5- ان ا
ثــالـثــاً من قـانــون الـتـقــاعـد أعاله
أراد مــعــاجلــة اشــكــالــيــة كــسـور
ـوظـف احملال الـسـنـة في خـدمـة ا
عــلى الـتــقــاعــد عـنــدمــا تــقل مـدة
خــدمـته (6) اشـهــر فــمــا دون عن
(30) سنة وأعطاها صفة اإلطالق
حــ اعـــتــبـــرهــا (ســـنــة كـــامــلــة
ألغــراض الــشـمــول بــأحـكــام هـذا
القـانون) كـما هـو وارد في النص
 في حــ انه خـــصص الــغــرض
ــــادة 22/ ــــدة فـي ا مـن نــــفـس ا
ــتــعــلــقـة / ب من الــقــانــون ا أوالً
ـوظـف الـذي تـقل مــدة خـدمـته بـا
عن (15) سـنــة والـتي تـنص عـلى

ما يلي :
6- إن قضـيـتـنا هـي قضـيـة عـامة
وليـس خاصة فـيها ظـلم لشـريحة
ـتقـاعـدين الذين ال حـول لهم من ا
وال قــــوة أمـــــام ســــطـــــوة الــــرأي
اإلداري السـائد في هيـئة التـقاعد
ـتـقـاعـدين من دون الـعامـة عـلى ا
أيـة تـعـلــيـمـات وزاريـة تـتـيح لـهم
اتـــخـــاذ الـــقـــرار بـــاحلـــرمـــان من
مـكـافأة نـهـايـة اخلـدمـة وبـالـتالي
ــدرجـة ســلب حق من حــقـوقــهم ا
وحد رقم (9) في قانون التقاعد ا
لــسـنـة 2014 من دون وجه حق 
وال قـــــدرة أو مـــــعــــــرفـــــة ألغـــــلب
ـتـقـاعديـن في اسـتـيـعاب بـعض ا
اســـرار الـــقــانـــون والــتـــبـــاســاته
ـتــقــاعـد  الى الــرضـا فـيــضـطــر ا
بــقــرار الــهـــيــئــة ولــو كــانت مــدة
خدمـته تقل يـوماً واحداً عن (30)

سنة .
ـشكـلة بـقيت قـائمـة حتى 7- ان ا
بـــعـــد تــخـــفـــيـض مـــدة اخلـــدمــة
الـتـقـاعـديـة الى 25 سـنـة بـدال من
30 طـبـقـاً لـقـانون الـتـعـديل االول
ـوحد رقم (26) لـقانـون التـقاعد ا
لــســنــة 2019 لــغــرض الــشــمـول
ــكــافـأة نــهـايــة اخلــدمـة ألن من
لديه خدمة تـقاعدية تبلغ 24 سنة
و6 اشـهر فـما فـوق لغـاية اقل من
25 سنة بـيوم واحد غيـر مشمول
كافـأة كما يـبدو طبـقا لتـفسير بـا
هيئة التقاعـد ومجلسها ومحكمة

التمييز .
8- إن كـانت هيـأة الـتقـاعد تـطبق
اجــــتـــــهــــادهــــا هــــذا فـي الــــنص
الـقانوني الـوارد في الفـقرة ثـالثاً
ــادة 21 من الــقـــانــون مــنــذ من ا
الــشــروع بـتــطــبـيق الــقــانـون في
2014/1/1 فـإنــهـا ظـلـمت كل من
كـانت مــدة خــدمـتـه تـقل عن (30)
سـنـة بـسـتـة اشـهـر فـمـا دون  أو
ـاليـة التي انـها مـالت مع االزمة ا
تــعـــاني مـــنــهـــا الــدولـــة بـــســبب
انـــخـــفـــاض وارداتـــهـــا وهـــبــوط
اســـعــــار الــــنـــفط .. وفـي كـــلــــتـــا
احلــالــتـــ فــإنــهـــا خــالــفت نص
الــــقـــــانـــــون وجتــــنـت عـــــلى حق

ستفيد منه . ا
أ ترون  أننا سنـجد  من  ينصفنا
 في حقوقـنا  وسط  هذا  اخلضم

 والفوضى  ?!

عـن ان الــصــوم يــؤدي الى ضــعف
األداء الـــوظــــيــــفي وانــــخــــفـــاض
األنــتــاجـيــة عــلى مــسـتــوى الــفـرد
ـــــؤســـــســـــات احلـــــكـــــومـــــيـــــة وا
واألهــلــيــة..وقـضــايــا اجــتـمــاعــيـة
اوجـعـهـا حـسـرات اطـفـال الـفـقـراء

واليتامى في العيد.
ــا قــاله ــوقف الــثـــاني نــبــدأه  ا
احلائز على جـائزة نوبل في الطب
الـدكتـور ألكـسيس كـاريك بكـتابه (
اإلنـســان ذلك اجملـهـول ) مـا نـصه:
(إن كــــثــــرة وجـــــبــــات الـــــطــــعــــام
وانتظـامها ووفـرتها تعـطّل وظيفة
أدت دورا عـــــظـــــيــــمـــــا في بـــــقــــاء
وهـي وظـيـفـة األجـنـاس الــبـشـريـة
ـعنى الـتكيـف على قـلّة الـطعام)..
ان الـصــوم يــدرّب جــسم االنــسـان
عـــــلـى الــــــتــــــكـــــيّـف فـي األزمـــــات
ـا يــراه هـذا األقـتــصـاديــة.ووفـقــا 
الطبيب فان خلف الشعور باجلوع
حتــدث ظـــاهــرة اهم هـي ان ســكــر
وتـتــحــرك مـعه الــكــبـد ســيـتــحــرك
أيـــضـــا الـــدهـــون اخملــزونـــة حتت
اجللد وبروتينات العضل والغدد
وخاليا الكبد..ليـتحقق في النهاية
الـــوصــــول الى كــــمـــال الــــوســـيط
الـوظـيفي لالعـضـاء..ويـخلص الى
الــقـول بـأن الـصـوم يـنـظّف ويـبـدّل

أنسجتنا ويضمن سالمة القلب.
وحديـثا يـرى علـماء نـفس وأطباء
نـفـسـانـيـون في امـيـركـا واجنـلـترا
واوربـــا ان بــقـــاء االنـــســـان عــلى
نـفس الــروتــ وااليــقـاع فـي عـمل

اجلسم يـؤدي الى الكـسل واخلدر
فـيـمـا الـتـغـيـير ـوت قـبـل اآلوان وا
ـنحه يـؤدي الى تـنـشيط الـبـدن و
حــيــويــة تــطــيل الــعــمـر. وتــوصل
آخـرون الى نـتــائج سـيـكــولـوجـيـة
مـدهــشـة بـأن الــصـوم يــنـمّي قـدرة
االنــــســـــان عـــــلـى الـــــتـــــحـــــكّم في
ويـــدرّبه عـــلى تـــرك عــادات الـــذات
ــنــحه الــفــرصــة عــلى ســيـــئــة و
اكـــتـــســــاب ضـــوابط جــــديـــدة في
الـســلـوك تــنـعـكس ايــجـابــيـا عـلى

شخصيته هو  واجملتمع ايضا.
ان الصائم الذي اعتاد   مثال ذلك 
عـلى تدخـ علـبـة كامـلة في الـيوم
فـأن تدربه عـلى االمـتنـاع عنـها في
الـنـهـار قـد يـدفع به الى تـركه. وقل
الشيء ذاته عن آخر اعتاد على ان
يــغــتــاب او يـكــذب ودرّبـه صـيــامه
على االمتناع عنـهما شهرا ال يوما
مـعـلـلــ ذلك بـقـانـون او اسـبـوعــا
هـو: ان كـثرة الـتـدريب على نـفسي
سلـوك جديد يـؤدي الى ثباته..وأن
وســيــلــة ـــفــهــوم بــهــذا ا الــصــوم
ن يـعانون القـلق النفسي عالجية 
واالكتئاب..واألغـتراب األجتماعي
والسيـاسي ايضا!..غـير ان ذلك قد
ـصريـ وال ينـطبق يـنطـبق على ا

. ! على العراقي
  في الـسـيـاق ذاته تـخـلص دراسة
الــــدكـــتـــور (بــــاري شـــوارتـــز) الى
نــتــيــجــة أخــرى مــدهــشــة هي أن
نـفسـية االكتـئاب واإلحـباط تـرتبط
بــاإلفـراط في االنــســيــاق مع تــيـار

االســتــهالك الــذي اصــبح ظــاهــرة
بــالـعـصـر احلـديث وصـفـهـا ايـريك
فــروم و هـربــرت مـاركــيــوز بـأنــهـا
سلـبـيـة خطـيـرة تـنـخر في نـفـسـية
وأن كـــبـح الـــشــــهـــوات االنـــســــان
الغريزيـة والسيطـرة على الرغبات
عـن طـــــريق الـــــصــــوم يـــــؤدي الى
خـفــضــهـا. ولـك ان تـطــلع عــلى مـا
يدهشك في كتب: "الصوم" لهربرت
شــــيـــلــــتـــون  و "اجلــــوع من أجل
الـصــحـة" لـنــيـكـواليف بــيـلـوي " و
"الـــــــصـــــــوم" جلـــــــيـــــــســـــــبـــــــيــــــر
"..مـسـتنـدين الى مـا أكدته بـوليـنغ
أبـحـاث أنثـربـولـوجيـا األديـان بأن
فـعل الــصـوم يـكــاد يـكـون ســلـوكـا

لل الدينية. مشتركا ب جميع ا
ـــــدهـش اكـــــثــــــر أن مـــــجــــــلـــــة وا
(ســيـــكــولــوجــست) تــؤكــد ظــهــور
ـراكــز الــطـبــيـة في دول عـشــرات ا
ـــيـــة (اجلـــمـــعـــيـــة الـــعـــا الـــعـــالم
وجــمــعــيــة الــطــبــيــعــة لــلــصــحـــة
واجلـــمــعـــيــة والـــصــحـــة بـــكــنـــدا
األمــــــيــــــركـــــــيــــــة لــــــلـــــــصــــــحــــــة
واخــرى في الــيــابـان الــطــبــيــعـيــة
..) اعتمدت الصوم والهند والص
وسـيـلـة عالجـيـة..تـسهم فـي ضبط
الـشـهـوات والـتـحـكم بـاالنـفـعاالت(
الــغــضب مــثال)..وضــبط الــلــسـان
حــ يـهم بــقـضم ســمـعـة فالنه او
هل تـنـطـبق هـذه عـلى فالن.  تـرى 
الـعراقـي ? وهل تـفـيد مـعهم وهم
الذين صاموا عن التسامح اربع

سنة?!

 ”ÒbI*« hM « ‚u  Êu×ł—Q²¹ ÊËbŽUI²
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 bL×  vKO

ـمثـلـة الـعـراقيـة مـنـحت درع مـهرجـان االبـداع الـعراقي ا
ـلحن الذي اقامه نـادي العلـوية ببغـداد باشراف شيخ ا

محسن فرحان.
 e¹eF «b³Ž ÂöÝ

عن دار الــروائــيــــــــة الــســعــوديّــة صــدرت لــهــا حــديــثــا
الــبـيــروني لــلـنــشـــــر والـتــــــــــــــوزيع في عــمّــان روايـة
بــعـنــوان (الــريح في األرض الــبــعـيــدة) وهـــي روايــتــهـا

الثالثة .

مـديـر قنـاة دجـلة الـفضـائـية نـعته
االوسـاط االعالمـيـة والـفـنـيـة بـعد
ــــــــوت االثـــــــنـــــــ ان غـــــــيـــــــبـه ا
سـائــلـ الــله تــعـالى ان ــاضي ا

يسكنه فسيح جناته.

qO−Ł wKŽ

قـيم في والية الـينوي بـامريـكا صدرت الشاعـرالعـراقي ا
ــالــكي لــلـــنــشــر والــتـــوزيع بــبــغــداد له عن دار أحــمـــد ا
عـنونـة (سنـلتـقي ذاتَ قُبـلة) مـجمـوعته الـشعـريـة األولى ا

وتضم واحد وست نصاً .

 WLEF « dÝU¹

الـفنـان الـسـوري اعـلن ان مـسـلسـل (السـنـونـو) سـيـكون
ــقـرر أن ــوسم الــرمــضــاني بــعــد أن كــان من ا خــارج ا
يتواجـد ضمن دراما رمضان اال ان عملـيات فنية تسببت

في تأجيله.
‚«“d « b³Ž Õö  œULŽ

الـتـدريــــــــــسي فـي كـلـيـة الــعـلـوم الـســيـاسـيـة بــجـامـعـة
الــنـهــــــرين يــقــــــــــدم ورشــة تـدريــبــيـة يــقـيــمــهـا الــيـوم
ــسـتــمـر في اجلــامـعـة اخلـمـــــــــــــيس مـركــز الـتـعــلـيم ا
بـعـنــــــــوان (حـقـــــــــــوق االنـســان والـتـنــمـيــة الـبــشـريـة

ستدامة). ا

 pOÐ 5 % s¹œU½

وسم الرمـضاني احلالي عبر مـثلة السوريـة تطل في ا ا
مسلسل (حارة القبة) تأليف أسامة كوكش وإخراج رشا

شربتجي.

رقم لـيـس من الـسـهل دائـمًـا أن تـكـون صـريـحًـا جـدًا
احلظ9.

qL(«

رقم حتـافظ عـلى صـحـتك بـاتـبــاع نـظـام لـيـاقـة بـدنـيـة
احلظ8.

Ê«eO*«

قـوة إخالصك الــيـوم تـثـيــر إعـجـاب صــديـقك وتـقـوي
صداقتكما.رقم احلظ .2

—u¦ «

انت ال تهتم باإلجهاد الذي يعاني منه عقلك يجب أن
تبحث عن االسترخاء.

»dIF «

ـتــعـلــقـة يـوم جــيــد لـلــتـعــامل مع األعــمـال الــورقـيــة ا
الية. بالشؤون ا

¡«“u'«

قم بـالـتـسـجـيل في بـعض األنـشـطـة الـتـرفـيـهـيـة الـتي
ستكون غذاء لعقلك.

”uI «

يـوم مثالي لـلقيـام برحلة طـويلة.قـد تأتي أخبـار مفيدة
من نوع ما .

ÊUÞd «

أدخل التـغـيـير فـي روتيـنك الـيـومي قد يـجـذبك نـظام
اللياقة البدنية.

Íb'«

ناسب لالسـتثمار أو الـبدء في خطة هذا هو الـوقت ا
ادخار جديدة.

bÝô«

تـقــوم بـعــمل جـيــد ودقـيق هــذا سـوف يــلـفت انــتـبـاه
رؤسائك .

Ë«b «

فـكـر في االهـتـمـام بصـحـة عـقـلك جـنـبًا إلى جـنب مع
جسمك.

¡«—cF «

انـتبه وال تـتهـور بقـول أوفعل.واسـتفد مـن قدرتك على
إدارة األزمات.

 u(«
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كن مجموعة من الـكلمات التي 

كـتـابـتـها أفـقـيـا ورأسـيا في ذات

الـوقت وهـو مـا يـظهـر من خالل

كتـابة مرادفـات ومعاني الـكلمات

االتية:
1- من اسماء اخليل عند العرب

2- عاصمة التشيك

3- عكس مجني عليه

4- قوت الشعب

ÀÒb×²ð UÐUÝ

U½Ë—uJÐ UN²ÐU ≈ sŽ

يـة العـراقـية ضـيفـتهـا امس االربـعاء دار الـثقـافة االكـاد
والنشـر الكردية بنـدوة عنوانها (ثـقافة التسـامح وتأثيرها

على اجملتمع).

ÊU e «≠  ËdOÐ

طـمـأنت الـفـنـانـة الـلـبـنـانـيـة نـيـكـول سـابا مـحـبـيـهـا عن
وضعـها الـصحي بـعـد إصابـتهـا بفـايروس كـورونا
وقع الـفن (احلمد لله أنا بـصحة جيدة وقالت وفقا 
وأصبـحت بـآخـر أيـام الفـايـروس وغـداً سـأخضع
صر للفحص  وأعتقد أنه سـيكون سلبي. كنت 
ـهــمـة عـمـل حـ أُصــبت بـالــفـايـروس عــلى مـا
يــــبــــدو وحــــ وصــــلت الـى لــــبــــنــــان ظــــهـــرت

األعراض).
وتـابــعت (احلـمــدلـله كــانت األعــراض خـفــيـفـة
بشكل عـام ولم أعان أول يومـ فقط شعرت
بـتـعب جـسـدي كـبـيـر احلـرارة خـفيـفـة ولـكن
فاصل كان موجـود. بشكل عام مرت وجع ا

على خير وأتمنى الصحة للجميع).

الفجر :4.05
الظهر:12.07
غرب:6.36 ا

ÊUC — WO U ≈

(الـلـهـم بـعـلــمك الـغــيب وقـدرتك عــلى اخلـلق أحــيـني مــا عـلـمتَ
احلـيــاة خـيــراً لي وتـوفــني إذا عــلـمت الــوفـاة خــيـراً لي الــلـهم
وأسألك خـشـيتك في الـغيب والـشـهادة وأسـألك كلـمة احلق في
الرضـا والـغـضب وأسـألك الـقصـد في الـفـقـر والـغـنى وأسألك
نعـيمـاً ال ينـفـد وأسألك قـرة ع ال تـنقـطع وأسألك الـرضاء
ـوت وأسـألك لذة بعـد الـقـضاء وأسـألك بَـرْد الـعـيش بعـد ا
النـظر إلى وجهك والشوق إلى لقـائك في غير ضراء مضرة
ـان واجـعـلـنـا هداة وال فـتـنـة مـضـلـة الـلـهم زيـنـا بـزيـنـة اإل

مهتدين).

¡UŽœ

يــعــــــــــد الــصــداع الـــشــكــوى
األكـــثـــر شــــيـــوعــــاً في األيـــام
األولـى من شــــهــــر رمــــضــــان
خــــصـــــوصــــا أن الــــصـــائم ال
يــتـمــكـن من تــنــاول أي أدويـة
لــتـخــفـيف األلم خـالل سـاعـات

النهار.
وهـــــنا يـؤكد خـبراء الـتغـذية
أن (الــصـداع أمــر طـبــيـعي إذ
يــنـــتــقل اجلــسـم إلى مــرحــلــة
أخـرى بـالصـيـام تتـغـير فـيـها
عـــــاداته الغذائية وغيرها ما
يــسـتـوجب الـتـأقـلم ومـحـاولـة
جتـــنب مـــســـبــبـــات الـــصــداع

بـــاســـتــــشـــارة الـــطــــبـــيب عن
مــواعـــــيـد األدويــة والـتـوقف
عن تــــــــــــــــنــــاول الـــــقــــهــــوة
والــشـاي تـمـامـاً وعـدم تـنـاول
ـشــروبـات دفــعـة األطـعــمــة وا
واحــــــــــــدة أثــــنـــاء اإلفــــطـــار
جتــنــــــــــــبـــاً لــلـــتـــخـــمــة مع
مــــحــــاولـــة احلــــصــــول عــــلى
قـــســـــط من الـــراحـــة نـــهــاراً
وعــدم الــســهــر لـيـالً وتــنـاول
ـيـاه بـ كـمـيــات كـافـيـة مـن ا
اإلفــطـــار والــســحــور جتــنــبــاً
ــســبــبــات األلم ومن أهــمــهــا

اجلفاف).
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19:00  كمامات وطن

20:00  على نياتكم ترزقون

( 20:30 مسلسل (العدل

21:00 هوى بغداد

22:00 كوفيد هاوس

نطقة احلمراء 23:00 ا

01:00 مسلسل (الكندوش)
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ــــائـــدة ال تــــســـــــمى ا
مـــــائـــــــــــــــــدة اال ان
كـــــــــــان عــــلــــيــــهـــــــا

طعام.
فــان لم يـكن عــلــيـهــا طـعــام فـهي

خوان (طاولة).
وال تــــــــسـمى الـكـأس كـأسـا اال
ان كـــــــــان فـيــــهـا شـراب فـان
لم يـــكـــــــن فــيـــهــا شـــراب فــهي

قدح.

WGK « nz«dÞ
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اخـتـتـمت فـي الـسـادس من الـشـهـر اجلـاري
فـعــالـيـات مـهــرجـان بـابل الـدولي لــسـيـنـمـا
ـــدة يـــومــ ــيـــشن  الـــتي تـــواصـــلت  اال
ــشــاركـة  40فــيــلـمــا من  25دولـة عــلى و
مسرح كلية الفنون اجلميلة بجامعة بابل و
ي عــامـر ـهــرجــان الـفــنــان االكـاد تــرأس ا
ـــرزوك واداره الـــفـــنـــان حـــســ صـــبـــاح ا
العـكيـلي.وحـضر نـقيب الـفنـان الـعراقـي
جـبار جـودي وبـرفـقة نـائب نـقـيب الفـنـان
الـفـنـانـة اسـيـا كـمـال والـفـنـان ضـيـاء الـدين
ــسـرحـيـة افـتـتـاح سـامي رئــيس الـشـعـبـة ا
ـهـرجـان.  واسـتـهـلت واخـتـتـام فــعـالـيـات ا
الــفـعـالـيـات بـالــنـشـيـد الـوطـنـي تـلـته كـلـمـة
ـهرجـان عـميـد كلـيـة الفـنون عـامر لـرئيس ا
ــرزوك ومن ثم كـلــمـة حملــافظ بــابل حـسن ا
منديل اللذين اكـدا (على اهمية الـسينما في
اشـاعــة روح احملـبــة والـسالم والــتـسـامح).
بـعــدهـا  عـرض مـشـهـد مــسـرحي لـلـفـنـان
حـس مـالـتوس. مع عـرض فـيلم (كـلـكامش

ÎULKO  ¥∞ ÷dF¹ sAO/_« ULMO  qÐUÐ
وسـوي. وتـضمن الـعظـيم) لـلمـخـرج انس ا
ــهــرجـان مــســابـقــتــ الفالم االنـيــمــيـشن ا
االولى لـالفالم الـــعــربـــيــة واالخـــرى لالفالم
االجنـبيـة وتكر لـلمـخرج فـيصل الـياسري
صــاحب اطـــول فــيـــلم انــيـــمــيـــشن عــراقي
وسوي صاحب ثاني وتكر اخملرج انس ا
اطول فـيـلم انيـمـيشن وتـوقـيع كتـاب (نحن
وافالم االنـيـمـيــشن) لـلـنـاقـد مـهـدي عـبـاس.
ــهــرجـان مــدارس الــتــحـريك واســتــضـاف ا
الفرنسية واالسبانية وشارك فيه من الدول
العـربيـة العـراق واالردن والسـعوديـة وقطر
واجلــزائـر ومــصـر  ومـن الـدول االجــنـبــيـة
تحدة شاركت الص والتشـيك والواليات ا
وروســيـا وفــرنـســا وبـلــجـيــكـا والــبـرتــغـال
ـهـرجـان وبـريـطـانـيــا والـبـرازيل.وتـضـمن ا
ـيشن ايضـا جلـسة حـوارية عن سـينـما اال
ي قــدمــهــا االكــاد

أحمد ضياء .
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طـربـة اللـبنـانيـة نـانسي عـجرم عايـدت ا
ــنــاسـبــة حــلــول الــشــهـر مــتـابــعــيــهــا 
ـنشـور كـتبـته في صفـحتـها الفـضيل 
اخلـــــاصــــــة عـــــلى مــــــوقع الــــــتـــــواصل
(رمــضـان كـر إن اإلجـتـمــاعي قـائــلـةً
شـالـلـه هـالـشــهـر الـفــضـيل يــحـمل مـعه
الـــسالم لـــكل مــــتـــعب الـــصـــحـــة لـــكل
مـريض األمل لـكل يـائس و الـفـرح لـكل
الـعـالم. و لــو قـد مـا قـســيت الـظـروف و
احليـاة علـينـا ما رح تـقدر تـغلـبنـا. خلّوا

انكن كبير. صوم مبارك للجميع). ا
ـية قد أعـلنت وكانت مـجلـة فوربس الـعا
أن عجـرم هي الـفـنـانـة الـلبـنـانـيـة األكـثر
مــتــابــعــة عــلـى كــافــة مــواقع الــتــواصل
اإلجـتـمـاعي مـتـفــوقـة عـلى كل زمالئـهـا
ـهــنـة وذلك ضــمن الـدراســة الـتي في ا
تــكـــشــــف عـــنـــهــا كـل فــتـــرة.وأشــارت
فـوربس في تـقـريـرها الـى أن عجـرم في
قـــائــمـــة الـــفـــنـــانــ
الــعـــرب األكــثــر
إسـتمـاعـاً عـلى
الـتــطــبـيــقـات
ــوســيــقــيـة ا

. أيضاً

فـــرقــتـــكم).وأردف نـــاظم (عــلـــيــكم أن ال
تــنـــزعــجــوا مـن قــضـــيــة االخـــتــبــارات
السـنـوية الـتي جتـرى فاالخـتـبار شيء
عـرفة الـقدرة اإلبـداعية ملحّ وضـروري 
لـكل شخص وهـذا ال يـخـصـكم وحدكم
فـهــو يـشـمل كـل الـعـامـلــ في احلـقـول
اإلبداعية كون االختبار يرفع الظلم عن
اآلخرين لكن هناك استثناءات في ذلك
يّز عيب أن نختـبر من هو فذّ و فمن ا
ومـبدع كـبـيـر في احلـقل اإلبـداعي الذي
يـــشــــتـــغل عــــلـــيـه).واســـتـــطــــرد نـــاظم
بـالــقـول(أريـد مـنـكم أن ال تــسـتـصـغـروا
الشـبـاب وال تسـتـحقـرونهـم بل إعمـلوا
بدع منهم في مجلس إدارة على زجّ ا
ــواهب الــفــرقــة والــبــحث الــدائم عن ا
الــتي تــد عــمل الــفــرقــة وكـذلـك أريـد
مــنـكم أن تـمــنـحــوا الـنـســاء اجلـديـرات

فرصة التواجد في اجمللس).
وفي خـتـام الـلـقـاء طـالب نـاظم (أعـضاء
الـفرقـة السـمـفونـيـة العـراقـية بـضرورة
اإلســـهـــام في ذكـــرى مـــئـــويـــة الـــدولـــة
الـعـراقـيـة وتـقـد عـمل إبـداعي كـبـيـر
يـلـيق بـسـمـعـة ومـكـانـة الـفـرقـة وكـذلك
يليق باحلـدث الكبير).كـما استمع ناظم
الى مـداخالت وأسـئــلـة أعـضـاء الـفـرقـة

مجيباً عليها.
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عــرضت مــسـرحــيــة (نـذرتك لــلــوطن يـا
الئـكة أبـني) عـلى قـاعـة مـنـتـدى نـازك ا
في جمعية الثقافـة للجميع مساء االحد
ــاضي وهي من تــالــيف و هي لــفــرقـة ا
اخـــراج عــلـي كــاظم و مـــســـرج دجــلـــة 
تـــتـــنـــاول بــطـــوالت اجلـــيش الـــعــراقي
واحلشد الشعبي والعرض هو جزء من
ـسرح بـالـتـعريـف بقـضـايا مـسؤولـيـة ا
الـــعــــراق وهـــو يــــخـــوض حــــرب ضـــد
االرهـاب كـمـا اوضح اخملـرج لـ(الـزمـان)
ـسـرحـيـة هـو مـضـيـفــاً ان ( مـضـمـون ا

هــادف ويــتــغــنى بــعــشق وحب الــوطن
الذي يضحي من اجله الرجال من ابناء
ـمـثـلة لـيـلى هادي عن الـوطن). وقالت ا
ــســرحـــيــة ( دوري هــو ام دورهــا فـي ا
الشـهـيد الـذي نـذرنفـسه وروحه لـلوطن
ــعـركــة الــتي من خـالل مـشــاركــته فـي ا
يخوضها ضد االرهاب واعداء الوطن).
ياء  وحتدثت مديرة فرقة مسرح دجلة 
االمــيــر قــائـلــة ( تــاسـسـت الـفــرقــة عـام
هرجانات  2014وشاركت بالعديد من ا
احملــلـيــة والــعـربــيـة وحــصـدت جــوائـز
وشـهادات تـقـديـرية ).فـيـمـا قال  الـنـاقد
ــسـرحـيــة ( الـعـرض مــحـمـد عــمـر عن ا

بسـيط والـسيـنـاريو واضـح وموضـوعة
الــعـمل هـي نـتــاج فـكــر مـتــجـدد كــونـهـا
مـوضــوعـة مـتـداولــة اي اعـادة الـعـرض
ــــاحـــصل عن الـــواقـع الـــعـــراقي الـــذي
نعيشه بطرق فنية وكان على اخملرج ان
ـتـلقي ـمـتنع ودفع ا يـستـخـدم السـهل ا
تابعة العـرض الى النهاية ) واضاف (
الـعـمل مـهم كـونه ينـاقش قـضـيـة مـهـمة
ـكن الحـد ان مـرت بـتـاريـخ الـعـراق وال
يــصف االحـــســاس وااللم الــذي وجــدت

نفسي فيه وانا اتابع العرض ) .
ـســرحـيـة من تــمـثـيل حـســ زنـكـنـة  ا
لــيـلى هــادي  حـيــدر يـوسف والــشـاعـر
عــبــد الـكــر الــطـائي وضــيف الــشـرف
ـطـرب الـشـاب ثـامـر الـغـالي الـذي ادى ا
مـجمـوعـة من االغـاني احلـمـاسـية. وفي
نـــهـــايــة الـــعــرض  تـــوزيع شـــهــادات
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الـى ذلك الـتــقى زيــر الــثـقــافــة الـثــقــافـة
والـسـياحـة واآلثـار حـسن نـاظم أعـضاء
الـفـرقة الـسـمـفـونـية الـعـراقـيـة و دعاهم
ئـوية لـلمـساهـمـة الفـاعـلة في الـذكـرى ا
لــتـــأســـيس الـــدولــة الـــعـــراقـــيــة.ووجّه
تميزين والنساء بضرورة زجّ الشباب ا
اجلـديــرات في الـهـيـكـل اجلـديـد جملـلس

إدارة الفـرقة.جـاء ذلك خالل لقـاء جمعه
بـإعــضـاء الــفـرقـة.وقــال نـاظم أن(وضع
الفرقـة يحزنـني حتمـاً ولكن العزاء في
ذلك أنـها لـيـست الـوحيـدة الـتي تـأثرت
بــأحــداث مـع مــابــعــد عــام  2003كـون
ــصــاعب طــالت جــمـيع الــتــحـديــات وا
مفاصل احلياة وكذلك أغلب مؤسسات
الــــــوطـن اإلبـــــداعــــــيــــــة مــــــنــــــهـــــا أو
اإلداريــة).وأكـد نــاظم (أنــتم مــطـالــبـون
الــيـــوم بــتــحــويل غــضــبــكم الى طــاقــة
إيجابية كونكم تنتمون الى عالم الفن
ــمـيّـز بــصـنـاعــة اجلـمـال هــذا الـعـالم ا
واإلبداع لذلك أطلب منـكم عدم التركيز
عــلـى اجلــانب اإلداري وتـــركــزون عــلى
ــهم الـذي تــتـخــصـصـون بـه وأقـصـد ا
التـطوير اإلبـداعي).وأضاف (أنـا متابع
لـكل تـفاصـيل الـفـرقة الـسـمـفونـيـة مـنذ
أشـــهـــر وأعـــرف ثـــمـــة انـــقـــســـامـــات
وتــــتـــواجــــد بــــيــــنـــكـم بـــعـض الـــرؤى
ــتـقــاطــعـة لــكـني أشــعـر أيــضـاً ثــمـة ا
إيـجـابيـات كـثـيـرة في عـمل الـفـرقة فال
تتقـاطعوا حـول الرؤى اإلدارية وركزوا
عـلى الـعـمل اإلبـداعي فـلـلعـمل اإلداري
أنـاس يتـخـصـصون بـه فال تسـتـغـرقوا
به كـون مهـمـتكـم احلقـيـقة هي تـطـوير
إبـــــــــداعـــــــــكـم وحتــــــــســـــــــ صــــــــورة
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{ وارسـو (أ ف ب)  –إزاء ارتـفـاع
عـدد حـاالت الـعـنـف األسـري أثـناء
ــرتـــبط فـــتـــرة اإلغالق الـــشــامـل ا
بـتـفـشي فـيـروس كـورونـا أنـشـأت
الـبولنديـة كريسيـا باشكو الـبالغة
ـد  18عـامـا مـوقـعـا إلـكـتـرونـيـاً 
ـساعـدة سـريّة ويـقدّم الـضـحايـا 
ستحضرات نفسه على أنه متجر 

جتميل.
وتــقـول الـطـالـبــة الـتي تـعـيش في
وارســــو لـــوكـــالــــة فـــرانس بـــرس
»اســتـوحــيت الـفــكـرة من فــرنـسـا
حـيث تذهب النساء إلى الصيدلية
لــطــلب الــقــنــاع رقم  19كــطــريــقـة

لإلبالغ عن تعرضهن لالعتداء.«
وتـعـتـبر أن بـولـنـدا بحـاجـة أيـضا
إلـى هــــكـــذا نــــوع مـن الــــرســـاالت
ـشـفّـرة في زمـن الوبـاء إذ تـبـقى ا
ـنازل على مدار 24 الـعائالت في ا
سـاعـة حتت سـقف واحد مـا يـزيد

من مخاطر حصول توتر وعنف.
خـالل فــتـــرة اإلغالق األولى الحظ
ـرأة وهـو مـنـظـمة مـركـز حـقـوق ا
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تنظيم عروضها افتراضيا.
وأقـيمت الـنسخـتان األخـيرتان من
ـــــــــــوضــــــــــة فـي أســـــــــــبـــــــــــوع ا
أيـلـول/سـبـتـمـبـر وشـبـاط/فـبـراير
ـــاضــيــ بــصـــورة عــامــة عــلى ا
اإلنــــتـــرنت بــــاســـتـــثــــنـــاء بـــعض
ـصـمـمـ الذين اخـتـاروا تـنـظيم ا
عـــــروضـــــهم حـــــضـــــوريــــا مـــــثل
كــريـسـتــيـان ســيـريـانــو وريـبــيـكـا

مينكوف.
وخالل هـات النـسختـ شجعت

محالت جتارية مزينة باالضواء احتفاالً بشهر رمضان في بغداد

اخلالصة “أُبـلغت إلى السعودي
في ايلول/سبتمبر .”2019

ـز” أمــا صـحـيـفـة “نــيـويـورك تـا
األمـيـركيـة فكـشفت في مـقال نُـشر
االثن أن “الـلوفـر أكد أن الـلوحة
مـن أعـمـال لــيـونـاردو لــكـنه أبـقى
االستنتاجات سرية بعد خالف مع

أصحاب ”القطعة الفنية.
فـي كـــتــاب صـــادر عن دار “آزان”
و”مـنشورات الـلوفر ?”أكـد رئيس
ـــتــحـف جــان لـــوك مــارتـــيــنـــيــز ا
ـــعـــارض فـــيـــنـــســـان ومـــنـــسـق ا
ديــلـيــوفـان أن الــلـوحـة تــعـود إلى

سيد عصر النهضة اإليطالي. 

دة لـكنّ هذا الـكتـاب عُرض لـلبـيع 
تحف يـوم واحد فقط في مكـتبة ا
قــبل أن يُـســحَب عـلى عــجل وفـقًـا
جرد تالشي أي لـديديـيه ريكنـر 
أمـل في احلــــصـــــول عــــلى إعــــارة
ــمــلـــكــة الــعـــربــيــة لـــلــوحــة مـن ا
الـسعودية. واستنكر مخرج الفيلم
الــوثـائــقي أنـطــوان فـيــتـكــ عـدم
تــــمـــكـــنه “مـن االطالع عـــلى هـــذه
الـوثـيـقة ?”مـشـيراً إلـى أن اللـوفر
نــــفى وجـــودهــــا وعـــدم تـــزويـــده
”خالصات ”الـتحـليـل الذي أجري
لــلـوحـة.  وأضـاف “لـم يُـكـشَف عن
الـوثيقة بأكملها إال اليوم في إطار
تـــنـــاول وســـائـل اإلعالم فـــيـــلـــمي

الوثائقي .”
وأشار فيلم فيتك إلى أن شروطاً
وضــعــتــهـا الــســعــوديـة هـي الـتي
حــــالت دون إدراج “ســــلــــفــــاتـــور
عرض الكبير عن موندي ”ضمن ا
دا فـــيــنـــتــشي فـي شــتــاء -2019

2020. 
وأفــاد بـأن ولي الـعـهـد الـسـعـودي
األمــيــر مــحــمــد بن ســلــمـان طــلب
عــــــرض الـــــلــــــوحــــــة إلى جــــــانب

وناليزا. ا
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ـصمـم على “سي اف دي ايه ”ا
تـنظيم العروض افتراضيا لتفادي

مخاطر تفشي فيروس كورونا.
وفـي مـنــاســبــة نــادرة ســتـتــزامن
ــــوضــــة في نــــهــــايــــة أســــبــــوع ا
نيويورك مع حفلة “ميت غاال ”في
 13أيــلـول/سـبـتــمـبـر وهـو حـدث
ـــــوضـــــة في بـــــارز فـي مــــجـــــال ا
نـــــيـــــويـــــورك يـــــتـــــنـــــافـس خالله
ـــصــمــمـــون عــلى تـــقــد أغــرب ا

التصاميم للمشاهير.
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ـيـة هي رئة الفـعـاليـات الـثقـافـيـة واالدبيـة والـفنـيـة واالكاد
اجملتـمع ودلـيل عـلى سالمـته. لـو تـفـكر الـدول الـعـربـية في
ـوازنـات والـدعم  حـصـراً دمج تـلك الـفـعـالـيـات من حـيث ا
باجلهد االقتصادي و العسكري واألمني مثالً الستطاعت
أن حتصل على نتائج ايجابيـة في احلياة العامة ال توفرها
اجــراءات أمــنـيــة أو حــكــومــيــة قــســريــة . مــا مـوجــود من
مـسـمـيـات فـي مـجـال الـثـقــافـة والـفن واالدب من احتـادات
وجمعـيات وملـتقيـات مسـته ريح السيـاسة الصـفراء وهذا
يتـكرر فـي جمـيع العـهـود السـيـاسيـة  ويدعـو عـدداً كبـيراً
بدع الى الهجرة او االعتـكاف واالعتزال احتجاجاً من ا
صريـحـاً أو ضمـنيـاً عـلى سطـوة سـياسـيـة ليس لـلـمبـدع

احلقيق الرغبة في مجاراتها او مواجهتها.
في عقـود بعـيدة  كـانت طبـاعـة الكـتب شحـيحـة في البـلد
ـبــدعـون من شـعــراء وقـاصـ وروائـيــ وبـاحـثـ وكـان ا
يعانون كثـيراً من اجل احلصـول على تعضيـد مالي بسيط
من وزارة الــثـقــافــة او جــهــات حـكــومــيــة من اجل طــبــاعـة
فضلة . اليوم اعمالهم في اخلارجة وكانت لبنان الوجهة ا
. وال يزال الـكتاب النشـر احلكومي لم يـتطـور منذ سـنوات
ـحـاولته ـا يـسـمح  العـراقي مـغـيـبـاً عن الـترقـيم الـدولي 
وقـبوله فـي اية مـكـتـبـة  بـالعـالم تـعـتـمـد الفـهـرسـة احلـديـثة
تعارف عـليهـا.هذا الواقع غـ كتباً كـثيرة لـها اهمـيتها  ا
كمـا انه نفس الـواقع الـذي مرت من خالله كـتب وفـعالـيات
وانـشــطـة ومــهـرجــانــات ال تـمــتـلك مــقـومــات الـوجــود لـوال

العنوان السياسي الذي يحتضنها .
اليوم اجلـامعات تـنتشر فـي مدن عراقـية عديدة ولـيس كما
كان االمـر في عـقـود مـاضيـة حـ اقـتصـر وجـودهـا على
ـوصل والـبـصـرة والـســلـيـمـانـيـة. هـذا االنـتـشـار بـغـداد وا
فـروض ان يوفـر رئات جـديدة لـيتـنفس مـنها ايجـابي من ا

اجملتمع في العلم والثقافة والفن.
هل تقوم اجلـامعـات بتـخصـيص جزء يسـير من مـداخيـلها
لطبـاعة الكـتب او تمـويل معارض تـشكيـليـة تخضع لـتقو
من جلان نـوعيـة او اقامـة مـعارض كـتب دوليـة في رحابـها
من خالل االنفتـاح على العـالم العربي  وعـدم الركون الى
تـخــصـصــات مـعــيــنـة في تــشـكــيالت احلــكـومــة. حـتى ان
تـوظـيف خـريـجي كـلـيـات الـزراعة فـي اقـامـة حديـقـة داخل
غابـاتـنا االسـمنـتـية هـو فـعل يعـزز ثـقافـة اجملتـمع والـسلم
وصل في فيه  كما كانت حديقة الشهداء في قلب مدينة ا

دينة. اخلمسينات حتى دمار ا
ؤسـسات ثمـة مجـال لـلعـمل وامـكانـات ماديـة لـكثـيـر من ا
لكن نحتاج الى التوعـية والتخطيط والتـحفيز . لنسرع قبل

أن نختنق.
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العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

أيام زمـان كـان رمـضان يـأتـيـنـا في عزّ الـقـيظ. وكـان احلر
يلـفح في وجـوهنـا ونـحن جنـد في هذا احلـر مـتعـة عـظمى.
وكانت فرحتنـا برمضان في آب الـلهّاب أعظم ألف مرة من
. ح كنّا نتقـافز إلى النهر ونتمرغل فرحتنا ببرد الكـوان
أل األجراف بالضجيج والقهقهات. ولم تكن على الرمل و
ــراوح الـبـســيـطـة أو لـديـنــا من وسـائل الــتـكـيّــيف سـوى ا

مهافيف اخلوص والناس يبدون في سعادة واضحة. 
كــان دانــتي يــقــول: (لــيس من حــزن أعــظم مـن أن تــتــذكـر
السعـادة في زمن البؤس).وكـلما أطلّ شـهر رمضـان رحنا
نـســتــعـيــد في الــذاكــرة تـلـك الـلــيــالي الـســاهــرة واألنـوار
وائـد الـعامـرة واألسواق البـاهـرة والعـطـور السـاحـرة وا
ــشـمش ــزدحـمــة بــبــائــعي جــمـيـع أنـواع الــعــصــائــر: ا ا
والزبيـب والليـمون وقـمر الـدين وجوز الـهنـد والبـرتقال.
ـفــتــوحــة واجملــالس الــزاخــرة في كـل مــكـان والــبــيــوت ا
ـآذن تــصـدح بـأحلــان الـسـمـاء من ـضـاءة وا والـقـنـاديـل ا
التالوات والتكبيرات والتـواشيح وحتلّق بالقلوب في شوق
إلى الـسمـوات الـعال.  هـذا تـرتيـل للـحـافظ خـلـيل من مـقام
الصـبـا وهـذا من تـسجـيالت احلـاج مـحـمود عـبـد الـوهاب.
والــنـــاس يــصـــعــدون عـــلى الــســـطــوح يـــراقــبـــون الــهالل
ـسـجــد في مـواقـيت الـصالة والـقـلـوب ويـتـدافـعـون عـلى ا
خـاشــعــة واألطـفــال يـحــمــلـون الــفــوانـيس مــبــتـهــجـ في
الـشـوارع والــشـبـاب يُـقــبـلـون عـلـى قـراءة كـتب الـتــفـسـيـر
واألحـاديث الــنـبــويـة وقــصص الـســيـرة ومــنـهـم يـخــتـمـون
. صـحف الشـريف مرة ومـرت وثالثـاً في الشـهر الـكر ا
أمّـا مـدفع اإلفـطـار فـكـنّـا نـســمـعه من اإلذاعـة فـلم يـكن في
بـيــوتــنــا تــلـفــزيــون. وكــان الـنــاس في الــقــرى واألريـاف ال
يعـرفون الـسهـر إال في شهـر رمضـان. فهم يـنامـون مبـكراً
ـساء ويـستـيقـظون قـبل صيـاح الديك. مع النـخل إذا جاء ا
ثم انـقـلـبت الـدنـيـا رأسـاً عـلى عـقب فـأصـبـحـوا يـسـهـرون
الليالي حـتى مطلع الفـجر في جميع الـشهور أكثر من أهل
دن. واخـتـفى من حيـاتـنا إال من بـعض األحـياء الـشـعبـية ا
ـصـري ـسـحـراتي) بـلـغـة أهل الـشـام وا ـة ذلك (ا الـقـد

. حـ كـان يـتـحـزم بـالـطـبل و(أبـو الـطـبل) بـلـغـة الـعـراقـيـ
أمـامه ويــجــوب الـشــوارع يـوقظ الــنــائـمــ إلى الـســحـور.
سحراتية) أو (أهل الطبل) كانوا الطريف أن أكثر هؤالء (ا
من العمـيان!.  أذكر في بـلدتنـا حديثـة كان هنـاك اثنان من
الــعــمــيـان يــضــربــان الــطــبل فـي رمـضــان. كــان األول في
(احلويجة) والثاني في (الشامية).وكان اإلثنان من الظرفاء
فارقـات أن ملحن يحفـظان كل حفـرة عن ظهر قـلب. ومن ا
ـسـحـراتي ومـغـنّي أشـهـر أغـنـيـة رمـضــانـيـة تـتـحـدث عن ا
) سـيد مـكـاوي كـان أعـمى هو .. وحّـد الـدا (اصح يا نـا
اآلخـر. هـذا احلــنـ بــالـتـذكّــر يـوجع الــقـلب ويــأخـذنـا إلى
ه رمضان آخـر ال عالقة له برمـضان أيـام زمان. تكـاد معا
تختـفي. كلـما اشتـدت القـباحـة في هذا الزمن رحـنا نـتذكر
األيـام اخلـالـيـة في ذلك الـزمـن. هل كـان زمـنـاً جـمـيالً لـكي
نـبــكي عــلى جـدار لــيـلـى? كـانت الــدنــيـا كــبـيــرة والـبــيـوت
شاسعـة تفتح أبـوابهـا للغـريب والقـريب والقلـوب واسعة
ة والـناس تـعـيش في فرح واألشجـار وارفـة لهـا ظالل حـا
وبهـجـة.  ال تسـألـني كيـف كنّـا جنـتمع حتت جنـمـة واحدة
كنك أن تتخيّل فأصبح كل واحد منّا ينـام حتت جنمة?. و
كــيف كـــنّــا نــصـــوم حتت هالل واحــد?
وكــيـف كــنّـــا نــفـــطــر عـــلى (سُـــفــرةٍ)
واحـدة? وكـيف كــانت الـدنـيــا تـنـتـهي
عـنــد أطـراف أصــابـعــنـا? فــمـا الـذي
جرى للدنيا? ومـاذا جرى لنا? وكيف
جـرى وكـان? وأين رمـضـان زمـان?!.

{ روما (أ ف ب)  –قـلبي في حالة
حب :”بـهـذه الـكـلـمـات طـلب كـاهن
رعـية تودي في وسط إيـطاليا دون
ريـكـاردو تـشـيـكـوبـيلـي من رئـيسه
فـي نـهـايــة الـقـداس أن يــنـزع عـنه

الصفة الكهنوتية.
وقــــال دون ريــــكــــاردو لـــرئــــيــــسه
األســـــــقـف غــــــــوالـــــــتــــــــيـــــــيـــــــرو
سـيـجـيسـمـوندي  قـلـبي في حـالة
حـب  حتى لو لم يتـسن لي مطلقاً
إمـــكـــان احلــــنث بـــالـــنـــذور الـــتي
قـطعتهـا أريد أن أحاول أن أعيش
احلـب بـــحــــسـب بـــيــــان أصــــدرته

األبرشية. 
وتـناقـلت الصحف اإليـطاليـة قصة
دون ريـــكـــاردو الـــثـالثـــاء فـــيـــمــا
اوضـح الـــبـــيـــان أن الـــســـلـــطـــات
الــكـنــــــــــيـســة عـلّــقت خــدمـته في
ســــلك الــــكــــهـــنــــوت وشــــرعت في
إجـراءات إعـادة الصـفة الـعلـمانـية

إليه. 
ونسـنيور سـيجيـسموندي وقـال ا
“كـل امــتـــــــنــانـي لــدون ريــكـاردو
عــلى اخلــدمــة الـتـي قـدمــهــا حـتى

اآلن. 
وقـبل كل شيء أتمـنى مخـلصاً أن
يــوفــر له هــذا اخلــيــار الــذي أقـدم
عـليه بحريـة كاملة كـما قال لي هو

نفسه السالم والصفاء.”
وأكــد الـــــكــاهن أن هـذا االخــتـيـار
كـان صـعـبًـا بـالـنـسـبـة إلـيه نـظـراً
إلـى كــــونه يـــــحب الــــكـــــنــــيــــســــة

ويحترمها.

ن{ يـــــويـــــورك (أ ف ب)  –أعـــــلن
مـتحف متـروبوليتـان في نيويورك
االثــنـ في بـيـان أن حـفـلـة “مـيت
غـــاال ”الـــســـنــويـــة ســتُـــقـــام عــلى
مـرحلـت في  13أيـلـول/سبـتمـبر
ثـم في الــــثــــاني من أيــــار/مــــايـــو
2022. وســيــقــام اجلــزء األول من
هـذه احلفلة الـتي جتمع بعضا من
ـشـاهـيـر في إطـار مـوضوع أبـرز ا
وضة عرض اخلاص با مـرتبط با
فـي مــتــحف “مـــتــروبــولـــيــتــان?”
بـنسق “حـمـيمي أكـثر ”مـع التزام
“الـقواعد الـصحية ”الـتي ستكون
مـــطـــبـــقـــة في مـــوعــد احلـــدث في
أيـلول/سـبتمـبر قـبل أن تعود إلى
شـكـلـها االعـتـيادي في ربـيع الـعام

قبل. ا
وفـي الـعــادة تــقــام حــفــلـة “مــيت
غـاال ”في مـطـلع أيار/مـايو. لـكنـها
ألــغـيت في 2020 بــسـبب جـائـحـة

كوفيد-19.
ويُــنـظـم احلـدث تــقـلــيــدا لـتــمـويل
مـؤسـسـة “كـاسـتـم إنـسـتـيـتـيوت”
ـتحف “مـتـروبـولـيـتان” الـتـابـعـة 

واخملـصصـة للمـوضة مع ميـزانية
ـــتــحـف.وكــانت مـــســـتــقـــلـــة عن ا
الـصحـافية الـشهـيرة النـاشطة في
وضة آنا ويـنتور العضو مـجال ا
فـي مــــــجـــــــلس إدارة “كـــــــاســــــتم
إنـسـتـيـتـيوت ?”قـد تـسـلمت إدارة
هــــــــذا احلــــــــدث مـــــــــنــــــــذ أواسط
الـتسعينات وأدخلت عليه حتوالت
كــثـيــرة. وبـعــدمـا كــان مـخــصـصـا
للنخبة في نيويورك انفتح احلفل
الـــســـنــوي الـــشــهـــيـــر عــلـى عــالم
االســتــعــراض وبــات يــســتـضــيف
عــــارضـــــات أزيــــاء وجنــــومــــا في
الـــتـــمـــثــيـل والـــغــنـــاء وحـــتى في
تــــلـــفـــزيــــون الـــواقع عــــلى غـــرار

األخوات كارداشيان.
وقـد جـعلت ويـنـتور وهـي رئيـسة
ـوضـة الــشـهـيـرة حتــريـر مـجـلــة ا
(فـوغ) من هذه احلـفلة حـدثا بارزا
ـشاهـيـر يتـناسب مع فـي أوساط ا
مـــتـــطــلـــبـــات عــصـــر الـــشــبـــكــات
وضـة على االجـتـماعـية وتـعمـيم ا
فـئات اجملتمع اخملتلفة لدرجة أنه
بــات يــنــافس “األوســكــار .”كــذلك

يشكل حفل “ميت غاال ”في العادة
ـعـهـد ـعـرض الـسـنـوي  انـطـالق ا

“كاستم إنستيتيوت.”
ـــتــحـف هــذه الـــســنــة واخـــتــار ا
تــنــظــيم مــعــرض بــجــزئـ األول
يـــنــطـــلق في أيـــلــول/ســـبــتـــمــبــر

والثاني في أيار/مايو 2022.
ويــقــام اجلــزء األول بــعــنــوان (إن
أمــيـــركــا: إيه لــيـــكــســيــكــون أوف
فــــاشـن) (في أمــــيـــــركــــا: مــــعــــجم
لـلمـوضة) ب 18 أيـلول/سـبتـمبر
 2021و 5أيـلول/سبـتمبر ?2022
وهــو سـيـحــتـفل بـذكـرى 75 عــامـا
عـلى افتتـاح (كاستـم إنستـيتيوت)
ـوضة كـمـا سيـستـكشف مـفردات ا

. عاصرة  وفق بيان االثن ا
أمـا اجلـزء الـثـاني فـسـيـقـام ب 5
أيــــــــــــــار/مــــــــــــــايـــــــــــــو 2022 و5
أيـلـول/سـبـتـمـبـر من الـعـام عـيـنه
بــــــعــــــنــــــوان (إن أمــــــيــــــركـــــا: أن
أنــــتـــثـــولـــوجـي أوف فـــاشن) (في
أمــــــيــــــركـــــا: أنــــــثــــــولــــــوجــــــيـــــا
لــلـمـوضـة).وسـيــغـوص في تـطـور
ــــــــوضــــــــة األمــــــــيــــــــركــــــــيــــــــة. ا
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{ واشــنـطن (أ ف ب)  –يــسـتــعـد
ـشاغب للزوج (مـيجور) الكلب ا
ــغــادرة الــبــيت األبــيض بــايـــدن 
ـرة تــدريـبـا مــجـددا لــيـتـبع هــذه ا
ـــســاعـــدته عــلـى حتــســ يـــرمي 
سـلوكه بعدما أظهـر سلوكا عدائيا
فـي األســـــابــــيـع األولى حلـــــيـــــاته

قر الرئاسي. اجلديدة في ا
وأكــد مـايـكل الروزا الـنـاطق بـاسم
الــســيــدة األولى األمـيــركــيــة جـيل
بــايـدن أن الـكــلب (مـيــجـور) وهـو
ــــــــــاني مـن نـــــــــوع الـــــــــراعـي األ
“ســــيـــخــــضع لــــتـــدريـب إضـــافي
ـسـاعدته عـلى الـتكـيف مع حـياته
فـي البـيت األبيض .وأشـار إلى أن
التدريب سيستمر بضعة أسابيع.
ولـم يـكن الــتــكــيف مع احلــيـاة في
ــقــر الـرئــاسي األمــيـركـي مـهــمـة ا
سـهلـة للـكلب الذي تـبنـاه الزوجان
جو وجيل بايدن من ملجأ للكالب.
فـفي آذار/مـارس أُخرج (مـيـجور)
ـقـر الـرئـاسي لــفـتـرة مـوقـتــة من ا
ونـقل إلى دارة بـايدن الـعائلـية في
واليـــة ديالويـــر في شـــمـــال شــرق
تحدة بعد حادثة عض الواليات ا
واحـــــدة عـــــلى األقـل في الـــــبـــــيت

األبيض. 

{ لـــــنــــدن -(أ ف ب)  –أطــــلـــــقت
الشـرطـة الـبـريـطـانيـة نـداء لـلـشـهود
بـعد سرقة “أكـبر أرنب في العالم”
بـحـسب الـتـوصـيف الـوارد عـنه في
مـوسوعة غـينيس لألرقـام القياسي
ن فــيــمــا رصــد صــاحـبـه مــكـافــأة 
يـسـاعـد فـي الـعـثـور عــلـيه. وذكـرت
قـــــــوات األمن أن األرنـب داريــــــوس
الـبـالغ طـوله 1,29 مـتـر سُـرق من
حظـيرة كـان يعيش فـيها في حـديقة
ــنــطــقـة أصــحــابه في ســتــولـتــون 

روشستر ليل السبت األحد.
وعـلى تويتر وعـدت صاحبة األرنب
كـافأة مـاليـة قدرها أنـيت إدواردز 
ألف جـــنـــيـه اســـتـــرلـــيـــني (1376
ـن يـــســــاعــــد في إعــــادته دوالرا) 
مــوضــحــة أن احلــيــوان الـبــالغ 11
سنـة وفق الصـحافة الـبريطـانية قد

تخطى سن التكاثر.

{  نــيــويــورك (أ ف ب)  –أعــلــنت
ـوضة األمـيركـية (سي اف نـقـابة ا
وضة دي ايـه) االثن أن أسبوع ا
فـي نـيــويــورك ســيــشــهــد عـروض
أزياء غير افتراضية خالل نسخته
قبلة ب  8و 12أيلول/سبتمبر. ا
وأوضـحت النـقابة أن هـذه العودة
إلى األحداث احلضورية ستحصل
عـمول بها وفق الـقيود الصـحية ا
فـي واليـــة نــــيـــويـــورك مـع تـــوقع
اســـتــمــرار بــعض دور األزيــاء في

بــولــنــديـة غــيــر حــكـومــيــة زيـادة
ـئـة فـي االتـصاالت بـنـسـبـة 50 بـا
إلـى رقم الــــــطـــــوار اخلـــــاص به
ن يــتــعـرض والــذي يــقــدّم دعــمــا 

لعنف منزلي. 
كــمـــا الحــظت مــنــظـــمــة الــصــحــة
ـيـة زيـادة في هـذا الـنـوع من الـعـا

االعتداءات في أوروبا.
وكــانت كـريـســيـا بـاشــكـو أنـشـأت
مـتجر «الـبابوجن وزهـرة بانسي«
عـلى فـيـسـبـوك في نـيـسـان/أبـريل
 .2020وحــمّــلت كــريـســيــا صـورا
لـصابـون الالفنـدر وأقنـعة تـنظيف
ـزيف ـتــجــر ا الــبــشـرة لــيــبــدو ا

حقيقيا.
وبـدال من الـتـواصـل مع الـبـائـع

يــقــوم فــريق مــتــطــوع من عــلــمـاء
ــرأة الـــنــفس من مـــركــز حــقــوق ا
بــالــتـواصـل مع الــنـســاء الــلـواتي

تعرضن لالعتداءات.
وتوضح كريسيا »إذا قدّم شخص
مــا طـلــبـا مــرفــقـا بــعـنــوانه فـذلك
إشـارة لفـريق العـمل باحلـاجة إلى

حترك رجال الشرطة على الفور.«
أمـــا األشـــخـــاص الـــذين يـــريــدون
الـتحدث عن مشاكلـهم فقط فعليهم
ـعـلــومـات حـول ـزيــد من ا طــلب ا
مـنـتج مـا كإشـارة لـعـلمـاء الـنفس
لـطـرح أسـئـلـة مـشـفـرة مثل »كـيف
يتفاعل جلد الشخص مع الكحول?
أو هـل مــســـتـــحـــضـــرات جتــمـــيل

األطفال ضرورية أيضاً?.«
واسـتـطـاع الـفـريق مـسـاعـدة نـحو
350 شــخـصـا حــتى اآلن وتـقـد
مـــشـــورة قــــانـــونـــيـــة مـــجـــانـــيـــة

واقتراحات حلول.
في هـذا الـسـيـاق تُـشـيـر كـريـسـيـا
بــــاشـــكــــو إلى أنه »كــــلـــمـــا زادت
الــقــيــود زادت صــعــوبــة مــغـادرة
ـنـزل ورؤية صـديق مثال فـيزداد ا
عـدد األشخـاص الذيـن يتـواصلون

مع الفريق .«
وتــــضـــيف »فـي أغـــلب األحـــيـــان
ـعتـدون أكـثر نـشـاطا في يـصـبح ا
األوقـات الصعـبة عنـد ارتفاع عدد
اإلصـابـات (بـالـفـيـروس) وتـشـديـد

ـفـروضة وتـزايـد اخلوف الـقـيود ا
من الوباء.«

غــالــبـــيــة الــذين يــتــواصــلــون مع
ـتجر هن نساء دون سن الثالث ا
تـعـرضن لـالعـتـداء إمـا جـسـدياً أو
مـــعـــنــــويـــاً من الـــشـــريك أو أحـــد
األقــارب. ودفـعـت مـا بـ  10و20
ـئــةمن احلــاالت إلى اسـتــدعـاء بــا

الشرطة للمساعدة.
وتـذكـر بـاشـكـو »امـرأة شـابـة كـان
يـراقبها شـريكها باسـتمرار لدرجة
أنـــهــا لم تـــســتــطع الـــتــواصل مع
الــفــريـق إال عــنــدمــا كــانت تُــحــمّم
ـرأة فسخ طـفـلـها .«وقـد حـاولت ا
عالقــتـهـا بــشـريـكــهـا سـابــقـا لـكن
دمن عـلى الكـحول رفض األخـيـر ا

نزل. مغادرة ا
ـــتـــجـــر وبـــفـــضـل تـــدخل فـــريق ا
الـوهمي جاءت الشرطة و«سلمت
ـرأة كـمـا ـعــتـدي الى ا مــفـاتـيح ا
أبـلغته بالـعواقب في حال عاد إلى

نزل .« ا
وتـقـول بـاشـكو »حلـسن احلظ 

وضـع حـــدّ لــــلــــعـــنف كــــتــــقــــديـــر
جلـهودها حصلت كريسيا باشكو
عــــلـى جـــائــــزة االحتــــاد األوروبي
ــدني وهي مــكــافـأة لــلــتـضــامن ا
قـــــــدرهــــــا عـــــــشــــــرة آالف يــــــورو

تعلقة بكوفيد. للمبادرات ا

وأعــربت الــشــابــة عن أســفــهـا ألن
ـنزلـي في بولـندا مـشـكلـة الـعنف ا
»يـتم جتـاهلـها وإهـمـالهـا إلى حدّ
مــا (…) وهـنـاك حــاجـة لـلــحـصـول
عــــــــلى مــــــــزيــــــــد من الــــــــدعـم من

احلكومة.«

{ باريس (أ ف ب)  –يـشهد عالم
الـفن منذ أيام جـدالً في شأن لوحة
“سـالـفاتـور مـوندي ”الـتي تُـعتـبر
األغلى في العالم وتكثر التكهنات
في مـا يتعلق بـصاحبها وهل هي
فـعالُ بريـشة ليـوناردو دا فيـنتشي
شـــخــصــيــاً.وأكـــد فــيــلـم وثــائــقي
يُـــعــرض الـــثالثـــاء عــلـى مــحـــطــة
“فــرانس  ”5أن مـــتــحف الــلــوفــر
بـات يصـنف اللوحـة على أنه عمل
ـرسَم لـيـونـاردو دا فـيـنتـشي ولم
يــكن لـلـفــنـان اإليـطـالي شــخـصـيـاً

سوى دور محدود فيها. 
لـكنّ حتقيقات عدة نشرتها وسائل
اإلعـالم في الـــســاعـــات الـــثــمـــاني
واألربـعـ األخـيـرة أكـدت فـرضـية
مــعـــاكــســة اســتــنــاداً الى وثــائق

سرية.
وأشــار تـقــريـر (فـرانس 5) إلى أن
ـمـلـكة الـعـربـيـة السـعـوديـة التي ا
تـملك “سـالـفاتـور مـوندي ”طـلبت
ـا إذا كانت مـن فرنـسـا الـتـحـقُق 
الـلوحة لـدا فينـتشي قبـل إعارتها
إلـى متحف اللـوفر إلدراجها ضمن
ــــعـــرض الــــكـــبــــيــــر اخملـــصص ا
لـلـيـونـاردو دا فيـنـتـشي في نـهـاية

(مـن تشـرين األول/أكـتـوبر 2019
إلى شباط/فبراير 2020).

ويضم متحف اللوفر مختبر “سي
ــتـــطــور لــتــحــلــيل  2إر إم إف ”ا
األعـمال الفـنية. وقـد بقيت الـلوحة

فيه ثالثة أشهر.
وكـتب ديديـيه ريكـنر في مـجلة “ال
تـريبون دو الر ”الـتي كشـفت عدداً
ـسألة أن علـومات عـن هذه ا مـن ا
“الــلـــوفــر واخملــتــبــر تــوصال إلى
نـتـيجـة هي غـير تـلك الـتي أوردها
الـــفـــيــــلم الـــوثـــائـــقي إذ أكـــدا أن
الـــلــوحـــة بــريـــشــة دا فـــيــنـــتــشي
وحــــــده .”وأشـــــــار إلـى أن هــــــذه
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