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فتـحت مـحكـمة مـيـسان حتـقيـقا
مع مــوظـــفي مــعــمل الــســكــر في
احملـافـظـة عــلى خـلـفـيـة شـبـهـات
فــســاد. وذكــر مــجــلس الــقــضــاء
االعـلى الـقـضــاء في بـيـان تـلـقـته
(الــــزمـــان) امـس إن (مـــحــــكـــمـــة
ـتـخـصـصـة بـالـنـظـر الـتـحـقـيق ا
بــقــضـايــا الــنـزاهــة في مــيــسـان
جتري حتقـيقا مع مـوظفي معمل
السـكر في احملافـظة عـلى خلـفية
ضـبط الـف و 400طن من مـادة
الـسـكـر التـالـفـة وغـيـر الـصـاحلة
لالسـتـهالك الـبـشـري في مـخـازن
ـعــمل) واضــاف ان (احملــكــمـة ا
وبعد انـتقـالها الى مـعمل الـسكر
ضـبــطت االولـيـات الــتي تـخص
ـنـتـسـب ـادة والـتحـقـيق مع ا ا
ـعـرفة ادة  340عـقوبـات  وفق ا
ادة والغرض اخملصص مصدر ا
لـه ومــعـــرفـــة أســـبـــاب الــتـــلف).
وضبطت هـيئة الـنزاهة الـعامة 
متـهـماً  انـتحـل صفـة مـسـتـشار
رئيس الوزراء لـشؤون العـشائر
وذلـك أثــنـــاء مـــراجـــعــتـه إحــدى
مديريــات حتقـيق الهيـئة. وقالت
الـهيـئـة في بيـان تـلقـته (الـزمان)
ــتــهـم قــام بــصــحــبـة امس ان (ا
ـراجعة مـديريـة حتقيق آخرين 
منـتـحالً صفـة مـستـشار نيـنـوى 
رئـــيس الـــوزراء وإبـــراز هـــويــة

(وقـوف مـصـر الـتـام وتـضـامـنـهـا
مـع الـــعـــراق الـــشـــقـــيق في هـــذا
ُــصــاب األلــيم). واكــدت ســفـارة ا
تــونـس في بــغـداد  تــضــامــنــهــا
وتــعــاطـفــهــا مع الــشـعب  بــهـذا
ــآسـاوي مــتــمـنــيـة ان احلــادث ا
يــتــغــمــد الـلـه الـضــحــايــا بــوافـر
رحــــمـــته وان يــــعـــافـي اجلـــرحى
. وابـــدت الــســـفــارة ـــصــابـــ وا
االمـريكية في بغداد  اسـتعدادها
ـسـاعـدة الـتــام لـتـقـد الـعـون وا
لــلـحـكـومـة. وذكــرت الـسـفـارة في
ـتـحدة بـيـان امس ان (الـواليات ا
تـتـقـدم بـأحـر الـتـعـازي لـضـحـايـا
احلـريق وعـائالتهم  وان قـلـوبـنا
وصـلـواتـنـا معـهم ونـأمل الـشـفاء
). كـمـا عـزت الــعـاجل لـلـمـصــابـ
ـانـيا عـبـر سفـارتـها في الـعراق ا
بـالفـاجعة  وقـالت في بيان امس
ـأساوي (لـقـد صدمـنـا باحلـادث ا
الــذي تـســبب في حــزن ومـعــانـاة
إنـــســـانـــيـــة ال تـــوصف نـــتـــقــدم
بــتــعـازيــنــا الـقــلــبــيـة اخلــالــصـة
لــعــائالت الــضــحــايــا و نــتــمــنى
جلـميع اجلرحى الشفاء العاجل).
واعـــربـت ســـفـــارة الـــصـــ لــدى
بــغــداد في بــيـان عـن (صـدمــتــهـا
الــذي أدى الى بــحــادث احلــريق 
وفــــاة وإصــــابــــة الــــكــــثــــيــــر من
ــواطـنـ الـعــراقـيـ مـتــمـنـيـة ا
لــلــمــصـابــ الــشــفــاء الــعـاجل).
وقـــدمت الــســفـــارة الــكــوريــة في
بـــغــداد تــعـــازيــهـــا  لــلــحـــكــومــة
والـشـعب  وقـالت فـي بيـان امس
(تلقينا ببالغ احلزن واالسى وفاة
ــواطــنـ في واصــابــة عـدد من ا
احلــــــــــريـق الـــــــــذي انــــــــــدلـع في
ـســتـشـفى  ونـتـقـدم بـالـتـعـازي ا
لــلــعــوائل الـثــكــلى الــذين فــقـدوا
احــــبــــائــــهم فـي هــــذه احلــــادثـــة
ـأسـاويـة وتـمـنـيـاتـهـا بـالـشـفـاء ا
الــعــاجل لــلـجــرحى). واكــد وزيـر
الـصحة والعالج والتـعليم الطبي
ـكي استـعداد االيـراني سـعيـد 
ــســـاعـــدة عــلى بالده لـــتـــقـــد ا
ـسـتــويـات في مـواجـهـة جــمـيع ا
وبــاء كـورونــا ومــعـاجلــة جـرحى
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اعــادت فـاجــعـة مــسـتــشـفى ابن
ـآسـاويـة الـتي سـقط اخلـطـيب ا
ضـحـيـتـهـا  82شـهـيـداً وأصـيب
الذهــان اكـــثــر من   110آخـــرين
الـــعـــراقـــيـــ جــراح الـــفـــواجع
الـدامـيـة الـتي شـهـدتـهـا مـنـطـقة
ـــــوصل الـــــكـــــرادة وعـــــبـــــارة ا
وقـــبـــلـــهـــمـــا ردهـــة اخلـــدج في
مـــســـتــشـــفى الـــيـــرمــوك الـــتي
اضــحت ظـاهـرة تــتـكـرر كل مـرة
نـتيـجة الفـساد والـرشا وضعف
تـــطــــبـــيق اجــــراءات الـــسالمـــة
ــــــــــقــــــــــصــــــــــريـن من وافـالت ا
وبــــرغم االجــــراءات الــــعـــــقــــاب
الـعاجلة التي اتخذتها احلكومة
لــلــوقــوف عــلى اســبــاب حـدوث
الـــــكـــــارثــــة  اال ان الـــــدعــــوات
الـــشـــعـــبـــيـــة تـــطــالـب بـــأقـــالــة
ـسؤول عـنها انـصافـا لذوي ا
الـــشــهـــداء وضــحـــايــا احلــادث
االلـيم  فـيـما نـأى رئـيس التـيار
الـصدري مـقتدى الـصدر بـنفسه
عـن الـصـراعـات الـتي تـقف وراء
هــــذه احلــــوادث. وقـــرر رئــــيس
مــــجـــلـس الـــوزراء مــــصــــطـــفى
الـكاظمي  تشكيل جلنة وسحب
يـد وزير الصحة حـسن التميمي
ومــحـافـظ بـغــداد مـحــمـد جــابـر
الــعـــطــا ومــديــر صــحــة بــغــداد
الـرصـافـة عـبـدالـغـني الـسـاعدي
وإحـالتـهم للـتحـقيق. وقـال بيان
تـــــلـــــقـــــتـه (الـــــزمـــــان) امس ان
(الــــكـــاظــــمي تــــرأس اجلــــلـــسه
االســتــثــنـائــيــة جملــلس الـوزراء
ــنــاقــشــة احلـادث اخملــصــصــة 
ـــأســاوي في مــســـتــشــفى ابن ا
اخلـطـيب  وقــرر تـشـكـيل جلـنـة
بـرئـاسـة وزير الـداخـلـية عـثـمان
ي وعــــضــــويــــة كل من الــــغــــا
وزيـــري الـــعــــدل والـــتـــخـــطـــيط
ورئـيسي هـيئـة النـزاهة وديوان
ثل ـالـية االحتـاديـو  الـرقـابة ا
عـن مــجــلس الــنــواب  بـــصــفــة
لــلــتــحــقــيق في عــضــو مــراقب 
حــــادث حـــريـق ابن اخلــــطـــيب
ــــــــقــــــــصــــــــرين وحتــــــــديــــــــد ا

ومـحـاسبـتهم) واضـاف ان (رئيس
الـوزراء وجه بسـحب وزير الـصحة
ومـحــافظ بـغـداد ومـديـر عـام دائـرة
صـحـة بـغـداد الـرصـافـة واحـالـتـهم
الـى التحقيق) مـشددا على (اجناز
الـتحقـيق خالل خمسـة ايام ويقدم
ــكن الـــتــقــريـــر امــام اجملـــلس  و
االســـتــعــانـــة بــخــبـــراء في مــجــال
الــداخـلـيـة والـصـحـة) مـشـيـرا الى
(تــكــلــيف الــدائـرة الــقــانــونــيـة في
األمــانـة الـعـامــة لـلـمــجـلس بـاعـداد
مــشـروع قـانـون بـاعــتـبـار ضـحـايـا
الــفــاجــعــة شــهــداء ومــنح ذويــهم
مـبـالغ مـالـيـة). كـمـا عـقـد الـكـاظـمي
ورئــيس مــجــلـس الــنــواب مــحــمـد
ــنــاقــشـة احلــلــبــوسي اجــتــمـاعــا 
ـــفــجـع. وأجــرى رئـــيس احلـــادث ا
حــكـومـة إقــلـيم كـردســتـان مـسـرور
الــبـــارزاني اتــصــاالً هـــاتــفــيــاً مع
الـكـاظـمي أعـرب خالله عـن تعـازيه
وتــعـاطــفه وتـضــامـنه مع ضــحـايـا
ـسـتـشـفى. ـأسـاوي في ا احلـادث ا
واتـخـذت محـكمـة حتقـيق الرصـافة
االجـــراءات الــقـــانــونـــيــة  وقــررت
ـسـتـشفـى الى ح تـوقـيف مـديـر ا
قصرين اكـتمال التحقيق ومعرفة ا
في احلـادثة. وقررت رئـاسة مجلس
الــنــواب تــكـلــيف جلــنــة الــصــحـة

عـرفة الـنـيابـية بـتـقصي احلـقـائق 
اسـباب حدوث فاجعة ابن اخلطيب
ــبـاشـرة مــيـدانـيــاً مع اجلـهـات وا
علومات ـعنية بجمع البيانات وا ا
والــوقـائع وعــرضـهـا عــلى أعـضـاء
ـان في اجللـسـة االسـتثـنـائـية الـبـر
. وطـــالـب رئـــيس الــــيـــوم االثــــنـــ
ـحاسبة اجلـمهوريـة برهم صالح 
واسـتـنـفار ـقـصـرين عن احلـادث  ا
ــعـاجلـة اجلـرحى  اجلــهـود كـافـة 
دني مـشـيـدا بجـهـود فرق الـدفـاع ا
ـــتـــطــوعـــ في انـــقــاذ وجـــمــوع ا
ـصاب واسـعافهم. وفي حـصيلة ا
لــقي  82شــخــصــاً شــبه نــهــائــيــة 
مـصـارعـهم في حـريق هـائل  انـدلع
لـيــلـة اول امس في وحـدة الـعـنـايـة
ـركّزة في مـستـشفى يتـعالج فـيها ا
مـصابـون بكورونـا وعمت الـنيران
والــدخـــان اخلــانق مــعــظم اقــســام
ـسـتـشـفى . وقال شـهـود عـيان إن ا
(احلــريق جنـم عن انــفــجــار سـبــبه
عـــدم االلــتـــزام بـــشــروط الـــسالمــة
ــتــعــلّــقــة بــتــخــزين اســطــوانـات ا
رضة ). بـينمـا زعمت  األوكـسج
اجـرت احـدى الـقـنـوات الـفـضـائـيـة
ـريـضة مـقـابـلـة مـعهـا ان (مـرافـقـة 
اوقــــدت مـــا يــــعـــرف بــــالـــهــــيـــتـــر
الـكهربائي جوار قنـينة اوكسج 

وتــــســــبــــبت بــــأنــــدالع احلــــريق).
وأظـهرت مقـاطع فيديـو على مواقع
الــــتـــواصـل االجـــتــــمــــاعي صـــورا
مـأسـاوية و رجـال إطفـاء يحـاولون
إخــمـاد الــنـيــران في ابن اخلــطـيب
ــرضـى وأقــاربــهم بـــيــنــمـــا كــان ا
ــــبـــنى. يــــحـــاولـــون الــــفـــرار من ا
فـوضيـة الـعلـيا حلـقوق وطـالـبت ا
االنــســان  رئــيس الــوزراء بــأقــالـة
وزيــر الـصـحّـة ووكالئـه وإحـالـتـهم
ـفوضـية في إلى الـتـحقـيق.وقالت ا
بـيان امس إن (هذة احلـادثة أقلّ ما
ــة بــحق يــقــال عـــنــهــا إنّــهــا جــر
ـــرضى الــذيـن اضــطــرّتـــهم شــدّة ا
ــرض إلى مــنح الــثــقـة لــلــصــحـة ا
ومــــؤسّـــســـاتــــهـــا عـــلـى أرواحـــهم
فــكـانت الــنـتــيـجـة أن وأجــسـادهم 
يــحــتـرقــوا فـيــهــا بـدل الــتــشـافي).
ــدني واخـــلت مــديـــريــة الــدفـــاع ا
مــسـؤولـيـة فــرقـهـا عن الــتـأخـر في
الـوصـول الى حـادثـة احلـريق.وقال
ـديــريـة الـعــمـيـد ــتـحـدث بــاسم ا ا
جــودت عـبــد الـرحــمن في تــصـريح
مــتــلــفـز انه (كــان هــنــاك تــأخـر في
ــراكــز الــدفـاع االبـالغ عن احلـادث 
ـــدنـي بـــالـــرقـــعـــة اجلـــغـــرافـــيـــة ا
كـمــا لم تــكن فـيــهـا لــلـمــسـتــشــفى 
احلــمــايــة الــذاتــيــة وهــو مــخــالف

الجـــراءات الــوقـــايــة) واضـــاف ان
(احلــريـق أنــدلع في الــطــابق األول
( ــصــابـ الــذي كــان مــكــتــظــاً بــا
مــؤكــدا (عــدم وجــود انــذار مــبــكــر
وعـدم حتديث فرق احلمـاية الذاتية
ـــســـتـــشــفى كـــان ســـبـــبــاً في في ا
صـادر طبـية فأن احلـادث). ووفقـا 
)ثالثــ مـريـضــاً كـانـوا في وحـدة
ركّـزة اخملـصّـصـة لعالج الـعـنـايـة ا
وكان إلى جانبهم اصابات كورونا 
عــشــرات من أقــاربــهم حــ وقــعت
الـكارثـة. وقدمت نـقابـة الصـحفـي
ــواسـاة الــعـراقـيـ  الــتــعــازي وا
لـلشعب ولـذوي ضحايـا فاجعة ابن
اخلـطـيب. واثارت الـفاجـعة سـجاال
في الــبالد وسط مـطــالـبـات بــاقـالـة
ـســؤولـ عـنـهـا. وطـالب مـحـافظ ا
بـــغــداد في وقت ســابق  الــصــحــة
ــعــرفـة بــتــشــكــيل جلــنــة حتــقــيق 
قـصّرين أسـبـاب احلادث وتـقـد ا
إلى الــعـدالـة.ولم يــتـأخـر ردّ رئـيس
الــوزراء إذ أصـدر بــيــانـاً نــعى فـيه
ـأساوي وأعـلن شـهـداء احلـادث ا
ـدة ثالثة ايام فـيه احلداد الـوطني 
 وفـتح حتـقـيـقـا فـي أسـبـاب وقوع
ـعـنــيـ في الـوزارة احلــادث مع ا
ــسـتــشـفى و واســتـقــدام مــديـري ا
ــســـؤولـــ عـن صـــيـــانــة األمـن وا

سـتـشفى لـلـتحـقيق األجـهـزة في ا
الـفوري مـعهم عـلى خـلفـية احلادث
والـــتــحــفّظ عـــلــيــهـم حلــ إكــمــال
الــتــحـقــيــقــات ومــحـاســبــة جــمـيع
ـقـصّـرين قـانونـيـاً). ودعـا اجملمع ا
الــفـقـهي الــعـراقي لــكـبـار الــعـلـمـاء
لــلــدعــوة واالفــتــاء احلــكـومــة الى
ـقصرين في حدوث هذه مـحاسبة ا
ـواطن الـفاجـعة ومـراعاة ارواح ا
مـــقــــدمـــة عـــلـى االســـتـــحــــقـــاقـــات
الـسـيـاسـيـة. ونـأى الـصـدر بـنـفـسه
عـن الصرعـات التي تـقف وراء هذه
احلــوادث . وقـال في تـغــريـدة عـلى
تـويتر (اعـزي ذوي الضحـايا الذين
ذهـبوا ضحية االهمال والفساد في
ـــســتــشــفى بـــيــد اني اخــشى ان ا
يــكــون ذلك احلــادث االلــيم  ضــمن
حـوادث سـتـكـون مـتـتـاليـة من اجل
( اهـداف يـضمـرهـا بعض اخلـرب
مــؤكـدا (لن ازج نـفـسي وال اتـبـاعي
ــثل هـذه احلـرب الـتـي خـبـرنـاهـا
مـع اقـتـراب كـل انـتــخـابـات). ورأى
تــكــرار حــزب الــدعــوة االسالمــيــة 
ــنــشـأت احلــرائق في األســواق  وا
ـسـتشـفـيـات مـدعو والسـيـمـا  في ا
الـى الـــقــــلق  ويـــكــــشف عـن خـــلل
بــــــنــــــيــــــوي واضح فـي تــــــأهــــــيل
ـؤسسات وعـدم اشتراط اجراءات ا

الــــسالمـــة عــــنـــد مــــنح االجـــازات.
حـمّــلت الــنــائــبـة عــالــيـة بــدورهــا 
احلـــكــومـــة مــســـؤولــيــة نـــصــيف 
احلـــريق  مـــؤكــدة ان مـن أســبــاب
هــــذه الـــفــــاجـــعــــة هــــو الـــفــــســـاد
واحملـاصـصة. وحث رئـيس حتالف
عـــراقــيـــون عــمـــار احلــكـــيم عــلى
ضـرورة فتح حتقـيق عاجل وسريع
لـلوقوف على أسباب وقوع احلادث
لـضــمـان عـدم تـكـراره. واكـد رئـيس
كـتـلة الـنهج الـوطـني عمـار طعـمة 
ـنكـوب ان تـضمـيد جـراح أهالي ا
بـفاجعة ابن اخلطـيب يكون بتقد
ــهـمـلـ والــفـاسـدين ــسـؤولـ ا ا
والـفـاشـلـ إلى احملاكـمـة الـعـادلة.
ــتــحــدة في ــثــلــة اال ا وابــدت 
أسفـها الـعراق جـينـ بالسخـارت 
إزاء فـاجـعة ابن اخلـطـيب .  وقالت
بـالســخـــارت ان (الـــصــدمـــة واأللم
كــبـيـران بــسـبب ضـخــامـة احلـادث
ـأسـاوي الذي تـعـرض له مصـابو ا
ـســتـشـفـى  وتـتـقـدم كــورونـا في ا
بأحر التعازي لعائالت الذين فقدوا
حـياتهم وتتـمنى للمصـاب الشفاء
الـتام والـعاجل) داعـية الـى (اتخاذ
تـدابـيـر حـمـاية اقـوى لـضـمـان عدم
تـــكـــرار مـــثل هـــذه الـــكـــارثـــة). في
اعــربت دول عــربــيــة غــضـــون ذلك 

واجـنبـية عن تـعازيـها ومـواساتـها
حلـكـومـة وشـعب العـراق بـضـحـايا
حــريق مــســتــشــفى ابن اخلــطــيب.
وأكــــد الــــنـــاطـق الـــرســــمي بــــاسم
اخلـارجية االردنيـة ضيف الله علي
مـلكـة مع العراق الـفايـز (تضـامن ا
ــصــاب األلــيم الــشــقـــيق في هــذا ا
وتـــعــــازيـــنــــا لـــذوي الـــضــــحـــايـــا
والــتــمــنـــيــات بــالــشــفــاء الــعــاجل
ان ). وعزى رئـيس البـر لـلمـصابـ
الـــعــربي عـــادل بن عـــبــد الـــرحــمن
الـعسومي الـعراق بضـحايا حريق
ابـن اخلـطـيب.وقـال الــعـسـومي في
تــغـريــدة عـلى تــويـتــر انه (خـالص
ـواسـاة ألسـر ضـحـايا الـتـعـازي وا
احلـــــادث  والـــــعـــــزاء مـــــوصـــــول
حلـكـومـة وشـعـب الـعراق  ونـسـأل
الــله أن يـتـغــمـدهم بــواسع رحـمـته
ويـلــهم ذويـهم الـصـبـر والـسـلـوان
ـصـابـ بـالـشـفـاء وأن يّـمـن عـلى ا
الــعـاجل). وقــدمت مـصـر الــتـعـازي
لذوي ضحايا احلادث االليم . وقال
ــصـريـة بــيـان لـوزارة اخلــارجـيـة ا
(نــتــقــدم بـصــادق الــتــعــازي لـذوى
الـضحايا األبـرياء وندعوا في هذا
الــشـــهــر الــفــضــيـل أن يــتــغــمــدهم
بـواسع رحـمـته وأن يَـمُنَّ بـالـشـفاء
) مــؤكــدا ُـصــابـ الــعــاجل عـلـى ا
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ــوظف من الــعـمل عــلى خالف مــا يــظــنه الـبــعض فــأن ســحب يــد ا
ــوكل الــيه ال يـعــد عـقــوبـة انــضــبـاطــيـة من الــعـقــوبـات الــوظــيـفي ا
االنـضـباطـيـة الـتي اوردهـا قـانون انـضـبـاط مـوظفي الـدولـة والـقـطاع
الــعـام رقم 14 لــسـنـة 1991 فـقــد عــدد هـذا الــقـانــون الــعـقــوبـات
ـوظف اخملـالف لـواجـبات االنـضـبـاطيـة الـتي تـتـخـذها االدارة بـحق ا
ادة (8) من الـفصـل الثـالث منه وظـيفـته وعـلى سـبيل احلـصـر في ا

وهي :
1- لفت النظر
2- اإلنذار

دة ال تزيد على عشرة ايام 3- قطع الراتب 
4- التوبيخ

دة 5- إنقاص الراتب بنسبة ال تتجاوز (10%) من راتبه الشهري 
ال تقل عن ستة أشهر وال تزيد على سنت .

6- تنزيل الدرجة
دة حتدد بقرار الفصل). وظف عن الوظيفة  7- الفصل (تنحية ا

.( وظف عن الوظيفة نهائياً 8- العزل ( تنحية ا
ـوظف  امـا سـحب الـيـد فـهـو اجـراء اداري  تـتـخـذه االدارة بـحق ا
ــواد ـــذكـــور أعاله فـي ا ووفق اآللـــيـــة الـــتي شـــرحـــهـــا الـــقــانـــون ا

: (16و17و18 و19)  منه وعلى وجه
الــوجه االول - ســحـب الــيــد الــوجــوبي حــيـث يــتــوجب عــلى دائــرة
ـوظف عـنـد تـوقـيـفـه من جـهـة ذات اخـتـصـاص ان تـسـحب يـده من ا

الوظيفة طيلة مدة توقيفه.
الوجه الـثاني - سـحب الـيد اجلـوازي وهو اجـراء يتـخذه الـوزير او
ـوظف احملـال الى الـتـحـقـيق اإلداري كـإجراء رئـيس الـدائـرة بـحق ا
وظف عـلى سيـر التـحقيق االداري احتـرازي خشـية من تأثـير هـذا ا
عن الفـعل احملـال من اجلـه او ان يكـون وجوده فـي الوظـيـفة مـضرا
ـصلـحة الـعامـة على ان ال يـتجـاوز مدة (60) يـوما وبـعد انـتهاء با
سحوبة يده الى وظيفته السابقة نفسها اال وظف ا دة يعاد ا هذه ا

اذا كان هناك محذور فينسب الى وظيفة أخرى.
{ قاض
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ـعـالم ة غـيــر واضـحـة ا تـعــريـفـيـَّ
ومنـتهـية الـنفـاد يزعم صـدورها
عن جـهـة حتــمل تـسـمـيـة رئـاسـة
ديــــــوان الـــــوزراء) مــــــؤكـــــدا ان
ديرية تهم قصد من مراجعة ا (ا
بــهــذه الــصـفــة االســتــفــسـار عن
قضية قيد التحقيق) مشيرا الى
ــــكــــتب انـه (جــــرى االتــــصـــال 
رئـيس الـوزراء واألمـانـة الـعـامـة
لـالسـتــفـســار وطـلب لــلـمــجـلس 
الــتــحـري والــتــدقــيق في قــاعـدة
الـبـيـانـات اخلـاصـة بـهـمـا بـشان
ـتـهم حـيث نـفى صـحـة ادّعــاء ا
تهم به فضالً كتب ارتباط ا ا
عـن عــــدم وجـــــود دائــــرة بـــــاسم

رئاسة ديوان الوزراء) الفتا الى
(تـنـظـيم مــحـضـر ضـبط أصـولي
ضبوطة في العملية برزات ا با
الــتـي نــفــذت بــنــاء عــلى مــذكــرة
رفــقـة ضــبط قـضــائـيــة وعـرضه 
ــتـهـمــ عـلى قــاضي مـحــكـمـة ا
ُخـتصة بقضايا حتقيق نينوى ا
الــذي قــرر تــوقــيــفــهم الــنــزاهــة 
ـادت  289و استـنـاداً ألحكـام ا
 298مـن قـــانـــون الــــعـــقـــوبـــات
إضـــــافــــــة إلى إحــــــالـــــة األوراق
التحقـيقية إلى مـحكمة الـتحقيق
ُخـتصـة إلكمـال التـحقـيق فيـها ا
حـــسب االخـــتـــصـــاص الــنـــوعي

كاني).  وا
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رصـدت وزارة الـصــحـة والـبـيـئـة
 6034 اصابـة مؤكـدة بفـايروس
كـــورونــا وشـــفــاء  7335 حــالــة
وبواقع  40وفاة جـديـدة. واشار
ـوقف الــوبـائي الــيـومي الـذي ا
اطـلـعت عـليـه (الزمـان) امس الى
ان (عــــدد الــــفـــحــــوصــــات الـــتي
اجرتـهـا مالكـات الوزارة  بلـغت
اكـثـر من  39الف عـيــنـة حلـاالت
مـشـتـبـه اصـابـتـهـا بـالـفـايـروس
حــيـث  رصــد  6034 اصـــابــة

مؤكدة في البالد)
 مؤكـدا ان (الشـفاء  7335 حالة
وبواقع  40وفاة جـديدة) وتابع
ان (اكثر من ستة 6 االف شخص
تلـقـوا جرعـات الـلقـاح في مـراكز
ــنـــتـــشــرة في بـــغــداد الـــوزارة ا
واحملــافــظــات). ووزعت الــوزارة
ـالكــات الــطــبــيـــة والــصــحــيــة ا
ـشمـول بـقانون والتـمريـضية ا

التدرج.
 وذكر بـيان تـلقتـه (الزمان) امس
انه (اســـتــنــاداً الى تـــوجــيــهــات
الـــوزيــر حــسـن مــحــمـــد عــبــاس
ـتـابــعـة واشـراف الـتــمـيــمي و
مــديـــر عـــام دائـــرة الـــتـــخــطـــيط
ـوارد زامل الـعريـبي  وتـنـمـيـة ا
الكـات الطـبية  إكمـال توزيع ا
والــصــحـيــة والــتـمــريــضــيـة من
خريـجي الـعـام الدراسي –2020
ــشــمــولــ بــقــانـون 2019 من ا
ـــــهن الـــــطــــبـــــيــــة تــــدرج ذوي ا
والـصــحـيـة رقم  6لـعـام 2000)

وأضــــاف ان (الــــقـــوائـم ســـيــــتم
إرســالــهــا إلى مــجــلـس اخلــدمـة
صـادقـة على االحتادي لـغـرض ا
). وأعـلن رئـيس الوزراء الـتعـيـ

أرفــيـنــد كــيــجــريـوال الــهــنــدي 
ـدة أسبوع تمديـد اإلغالق العام 
بـــعـــد ارتـــفـــاع إصـــابــات آخـــر  

الفايروس.

وأعــلــنت الــســلـطــات الــصــحــيـة
تسجيل أول إصابة السويسرية 
في الـبالد بــطـفـرة كــورونـا الـتي

تعصف بالهند.
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رجح مـتـنـبىء جوي  مـوجـة غـبـار مع امـطـار مـتفـرقـة وانـخـفـاض بـدرجات
. وكـتب صـادق عـطـيـة في احلـرارة في عـمـوم الـبالد بـدءا مـن اليـوم االثـنـ
ـوجـة غـبـار مع امـطـار صـفـحـته عـلى فـيـســبـوك امس ان (االجـواء تـتـأثـر 
متفرقة  تؤدي الى انخفاض درجات احلرارة بدءا من اليوم ) واضاف ان

(الطقس سيستمر باالعتدال خالل االسبوع اجلاري).
راصد الزلزالية في الـهيئة العامة لالنـواء اجلوية التابعة لوزارة  وسجـلت ا
هـزة أرضـيـة في مـحـافـظـة الـسـلـيـمـانـيـة . وقـال بـيـان لـلـهـيـئـة تـلـقـته الـنـقل 
(الـزمـان) امـس ان (هـزة ارضـيــة بـقـوة  3.6 ضـربت قــضـاء بـنــجـوين في
ـنــطـقـة  دون تـســجـيل خــسـائـر ــواطـنـون فـي ا احملــافـظـة  وشــعـر بــهـا ا

تــــذكر). 

 ∫W×

فريق طبي
ياخذ مسحة
خالل جولة
ميدانية في
صالح الدين
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خــصـصـت وزارة الـعــمل والــشــؤون االجـتــمــاعــيـة 42
ـتـراكـمـة لـثالثـة اعوام لـصرف الـرواتب ا مـلـيـار ديـنـار 
تـفرغ.وقـال الوزير عـ ا والشـمول اجلـديد لـشريحـة ا
عـادل الركابي في تصريح امس ان (التخصيص رصد
ـتــراكـمـة اذ صــرفت  الـوزارة عـام لـصـرف الــرواتب ا
ــشـــمـــولــ  2019رواتب نـــحـــو  13الـف اســرة مـن ا
ئـة منهم ـتفـرغ كمـا تسلم  45بـا ـع ا سـتحـقات ا
مـسـتـحـقـات اعـوام  2016و 2017و2018) واضـاف
ان (الــوزارة تــكـثـف جـهــودهــا من اجل اكــمــال صـرف
ـاليـة فضال عن صـرف الرواتب باقي اسـتحـقاقـاتهم ا
تـراكمة كاملة لنحـو سبعة االف اسرة لألعوام الثالثة ا

ن لـديــهم قــرارات بــالـشــمـول) مــبـيــنـا ان ــذكــورة  ا
ــالــيـة (الــوزارة تــعــمل عــلى صــرف االســتــحــقــاقــات ا
لـلـشـمـول اجلـديـد لـلـمـتـقـدمـ والـبـالغ عـددهم  60الف
ن لم يــــتـــســـلـــمـــوا ـــاضـي  اســـرة ضـــمـن الـــعـــام ا
ـوازنـة) وتـابع ان بـسـبب عــدم اقـرار ا مـســتـحـقـاتــهم 
(رواتب هذه الـشـريـحة مـؤمـنة وسـتـصرف بـأثـر رجعي
ـاضي واالشـهـر الـتي يـسـتـحـقـونـهـا من الـعـام لـلـعـام ا
اجلـــاري) مــشـــيـــرا الى (تــوزيـع سالت غـــذائــيـــة بــ
مسـتفيـدي احلمـاية االجتـماعيـة وذوي االعاقة واالرامل
ـبـادرة خـاصة طـلـقـات في عـدد من مـنـاطق بغـداد  وا
بـشــهـر رمــضـان  بــالـتــعـاون مع اجلــمـعــيـة الــعـراقــيـة

الطبية).
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في فـاجعة جديدة في بغداد  لقي 15 شـخصاً في األقلّ مصـارعهم في حريق اندلع
ركّـزة في مـستـشـفى ببـغـداد يتـعـالج فيـهـا مصـابون لـيلـة األحـد في وحدة لـلـعنـايـة ا
بـكـورونا وفق مـصـادر طبـيـة وأمنـيـة. وعمـت النـيـران والدخـان اخلـانق معـظم اقـسام
ــسـتـشـفى وتـوعـد رئـيس احلــكـومـة مـصـطـفى الـكـاظــمي في اجـتـمـاع طـارىء بـعـد ا

قصرين مهما كانوا. حاسبة ا احلريق مباشرة 
وقـالت مــصـادر طـبـيـة إنّ احلـريق جنم
عن انـفجار سببه (عـدم االلتزام بشروط
ـتـعلّـقة بـتخـزين اسطـوانات الـسالمة ا
). وأظـهـرت مـقـاطع فـيـديو األوكـسـجـ
انــــتـــشــــرت عــــلـى مــــواقع الــــتــــواصل
االجــتـمـاعي صــورا مـأســاويـة و رجـال
إطــفـاء يــحـاولــون إخـمــاد الـنــيـران في
مـســتــشـفى ابن اخلــطــيب بـيــنـمــا كـان
ـرضى وأقـاربهم يـحـاولون الـفرار من ا
ـــبـــنى.وأصـــيب حـــوالى  50 آخـــرين ا
بــجــروح في احلــريق. وقــالـت مــصـادر
طـبـية لـوكـالـة فرانـس برس إنّ الـكـارثة
جنـمت عن انـفجـار سبـبه (عدم االلـتزام
ـتــعـلّــقـة بـتــخـزين بـشــروط الـسالمــة ا
اســطـوانــات األوكـســجـ اخملــصّــصــة

لعالج مرضى كورونا).
bK³ « WM×

ـأسـاة لــتـزيـد مـن مـحـنـة وتـأتـي هـذه ا
الـبــلـد الـبـالـغ عـدد سـكّـانه  40 مــلـيـون
نـسـمـة والــذي أصـيب نـظـامه الـصـحّي
في مـــقــتـل بــســـبب أربـــعـــة عـــقــود من
احلـــــروب. وقـــــال مـــــصـــــدر طـــــبّي في
مــســتـــشــفى ابن اخلـــطــيب إنّ (ثالثــ
ركّزة مـريضاً كانوا في وحدة الـعناية ا
هـــذه اخملـــصّـــصــة لـــعـالج اإلصـــابــات
اخلــطـرة بـكــورونـا وكــان إلى جـانــبـهم
عــــشــــرات من أقــــاربــــهم حــــ وقــــعت
الـكـارثـة.وأفــادت مـصـادر طـبـيـة وكـالـة
فــرانس بــرس أنّ الـكــارثــة أســفـرت في
حـصـيــلـة أولـيـة عن سـقـوط  23 قـتـيالً
).  وقــال الــدفـاع وحــوالى  50جــريــحــاً
ـدني أنّ عـنـاصـره (تـمـكّـنـوا من إنـقاذ ا
شــخــصـاً 120 شــخــصــاً من أصل  90
بـ مرضى وأقارب لهم كـانوا في مكان

).  والـعـراق الـبـالغ ـقـصّـرين قـانـونـيـاً ا
عـدد سـكـانه  40مـلـيـون نـسـمـة يـعـاني
مــــنــــذ عـــقــــود مـن نــــقص فـي األدويـــة
ــســتـشــفــيـات. واألربــعـاء واألطــبـاء وا
جتــاوز عـدد الـذيـن أصـيــبـوا بــكـورونـا
لـيون تـوفي منهـم أكثر من 15 عـتبـة ا
ألـفاً. ويعـزو خبراء صـحيّون احلـصيلة
قـارنة مع ـتدنـيـة نسـبيـاً للـوفـيات بـا ا
ــــصــــابــــ فـي الــــعــــراق إلى أعــــداد ا

الـتركـيبة الـسكّـانية في هـذا البـلد أحد
أكـثـر دول الـعالـم شبـابـاً. وتـقول وزارة
الـصـحة إنّـها جتـري يـوميـاً حوالي 40
ألف فـحص بكورونا وهو رقم منخفض
لـلغـاية في بـلد يـزيد عـدد سكـان الكـثير
من مــدنه عن مــلـيــوني نــسـمــة يــعـيش
كـثـيـرون مـنــهم في أمـاكن مـكـتـظـة وفي
اخـتالط دائم.وفي ظلّ الـنـظـام الـصحّي
عدّات الطبيّة الالزمة ـريض ونقص ا ا

ـستـشـفيـات يفـضّل عـدد كبـير من في ا
ـصـابــ بـكـورونـا تــركـيب أسـطـوانـة ا
أوكـسجـ في منـازلهم بـدالً من الذهاب
ـتـداعـيـة. والـعراق ـسـتـشـفـيـات ا إلى ا
الــذي أطــلق حــمــلــة حتــصــ وطــنــيــة
ـكـافـحـة جــائـحـة  كـورونـا تـلـقّى حـتى
الـيوم مـا يقرب من  650 ألـف جرعة من
الـلّقـاحات اخملـتلـفة غـالبـيتـها العـظمى
عـــلى شـــكل هـــبـــات أو عـــبـــر بـــرنـــامج

وقــوع الـكـارثــة) من دون أن يـدلي بـأي
حصيلة تتعلق بالقتلى واجلرحى.وعند
دني أنّه مـنـتـصف اللـيل أعـلن الـدفـاع ا
سـيطـر على احلـريق في ح لـم يصدر
عن وزارة الــصـحــة أي بـيــان بـشــأن مـا
حـصـل وال صـدرت عـنــهـا أي حـصــيـلـة.
وهـذا احلـريق الـناجم بـحـسب مـصادر
عـدّة عن إهمال غالباً مـا يرتبط بالفساد
ـستـشـري في العـراق أثار جـدالً حادّاً ا
ــفـوضــيــة الـعــلــيـا في الــبالد. وقــالت ا
حلـقـوق اإلنـسـان إنّ (هـذة احلـادثـة أقلّ
ــة+ بـحقّ مــا يـقــال عــنـهــا إنّــهـا +جــر
رض ـرضى الـذين اضـطـرّتـهـم شـدّة ا ا
إلى مـنح الثـقة لـوزارة الصحـة والبـيئة
ومـؤسّساتهـا على أرواحهم وأجسادهم
فـكانت الـنتـيـجة أن يـحتـرقوا فـيهـا بدل

التشافي).  
d¹“Ë W U ≈

وطـالبت الـهـيئـة الكـاظمي (بـإقالـة وزير
الـــصــحّـــة حـــسن الـــتـــمـــيـــمي ووكالئه
وإحـالتهم إلى الـتحقـيق).  بدوره طالب
مــحــافظ بـــغــداد مــحــمــد جــابــر (وزارة
ـعـرفة الـصـحة بـتـشـكيل جلـنـة حتـقيق 
ـقـصّرين إلى أسـبـاب احلـادث وتقـد ا
الـعـدالـة). ولم يتـأخـر ردّ رئـيس الوزراء
إذ أصـــدر بـــيــانـــاً نـــعـى فــيـه (شـــهــداء
ـأساوي) وأعـلن فـيه أنه (أمر احلـادث ا
بـالــتـحـقــيق الـفـوري فـي أسـبـاب وقـوع
ـعـنيـ في الـوزارة وأمر احلـادث مع ا
ستـشفى ومدير األمن بـاستقدام مـدير ا
ــسـؤولــ عن صــيـانــة األجــهـزة في وا
ـستشفى للتحقيق الفوري معهم على ا
خـلـفيـة احلـادث والتـحـفّظ علـيـهم حل
إكـمـال الـتـحـقــيـقـات ومـحـاسـبـة جـمـيع

كـــوفـــاكس الــــدولي الـــذي يـــهـــدف إلى
ضـمان التوزيع العادل لـلّقاحات. ووفقاً
لـوزارة الــصـحـة فـقـد تــلـقّى نـحـو 300
ألف شـخص جـرعـة أولى على األقلّ من
هـذه اللّقـاحات علـماً بأنّ الـوزارة تبذل
جـــهـــوداً حـــثـــيـــثــة إلقـــنـــاع الـــســـكّــان
ــتــشــكّــكـ جــداً مـن الــلّـقــاح والــذين ا
يرفض قسم كبير منهم وضع الكمامات

منذ بداية اجلائحة.

دني يكافح النيران ساعدة والدفاع ا o¹dŠ∫ مواطنون يتجمهرون عند بوابة مستشفى إبن اخلطيب لتقد ا
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سيدي الرئيس

الـوزارة حتـتاج الـى اعادة هـيـكـلـة مـا يـحدث مـؤشـر عن تـقـصـيـر مـتراكم يـنم عن
ـراجعـة والـتقـيـيم والتـقـو ونظـام مـتابـعـة صارم والـنـتيـجـة كمـا نـلمـسـها غيـاب ا
ـتكاملـة عن حياة الـشعب بشكل عـلومات ا وقر مؤكـد لديكم ا جنابـك ا كمواطـن

دقيق.
سيدي الرئيس 

ــواطن يـدفع مــرتـ مــرة من مـدخــراته واخـرى من اخلــزيـنــة الـعـامــة لـيــتـشـري ا
اخلدمات العامة.

هل تـعـلـم سـيـدي الـرئـيس انـنـا نـشـتـري الـكـهـربـاء ونـدفع مـرتـ نـشـتـري خـدمـة
نشـتري اخلـدمات الـبلـدية الـعامة من الصـحة داخل وخـارج العراق ونـدفع مرتـ
نـشـتـري خـدمـة الـتـربـية مـاء صالـح للـشـرب وصـرف صـحي وبـيـئـة ونـدفع مـرتـ
ونشـتري األمن مرة للحمـاية االجتماعيـة ومرة للمؤسسات والتعـليم وندفع مرت 
نـشتري االمنـية والدكـة العـشائـرية فـوق رؤوسنـا حق وباطل ال صـناعـة وال زراعة
ابنـائنا بحـاجة الى طاولة دراسيـة ومروحة وشبـابيك زجاجية الغذاء ونـدفع مرت
نـاهـيـكم عن دفع الرشى مـخـدومة نـاهـيـكم عن جودة الـتـعلـيم وهـو حق دسـتوري 
ـوظفـ في ترويـج معـامالتنـا مع سوء الـتـعامل مـعنـا من مواطـن لـلمـبـتزين من ا

مثلنا متسلط بنفوذ الوظيفة التامة.
سيدي الرئيس 

ؤسسات العامة فلي وقر بشكل مباشر كي ال حتسب ازدراء با قامكم ا توجهت 
ـوقرة تـعبت من حتـمـلي وال يتـحمل حق علـيك كمـواطن ولي حق في هـذه الدولـة ا
عـقـلي وقلـبي مـا يـحدث والـيـوم مـا جرى في مـسـتـشفى ابن اخلـطـيب ادمى قـلبي
نهك اصال لقد اعطينا سن اعمارنا للوطن واليوم ليس لدينا ما نعطيه ألنفسنا ا

. ومن بعدك اشكو أمري الى احلق تعالى وهو احكم احلاكم
كـتبـت رسالـتي هـذه كـمـا كـتـبت طـفـلـة رسـالـة لـرئـيـسـهـا في احـدى دول العـالم ال

ارجتي غير االستجابة.
خالص الـشكر لـتحمـلي وشكـرا لوقتـك لقراءة رسـالتي هـذه ودموعي حترق ايـنما
ـا اصـابـنـا ولـكن هـو الـقـلب سـرت لـيس يـأسـا او ضـعــفـا 

. فجوع الذي يخفق حبا بالوطن واهلنا ا
واطن. ا

سيدي الرئيس فاتني الكثير ولكن هذا ما يحضرني.
دنية العراقي حسب هوية االحوال ا

{ عن مجموعة واتساب

الرحمـة والغفران لضحايا مستشفى ابن اخلطيب الذين قضوا حرقاً أو خنقاً في
زاوية من زوايا اإلهمال وعدم اإلهتمام  بأرواح الناس كما ينبغي ذلك..

ـأسـاوي الذي تـتـحـمله والـصبـر والـسـلوان لـذويـهم الـذين فـجِعـوا بـهـذا احلادث ا
عنية ومدير ومالكات مستشفى ابن اخلطيب. وزارة الصحة ودائرة الصحة ا

ـعـذبـ بــنـقصٍ فــاحشٍ في اخلـدمـات وفي الـصــبـر والـســلـوان لـكل الــعـراقـيــ ا
يـزانيات إنـفجاريـة وفساد إنـفجاري مقدمـتها اخلـدمات الصـحية في بـلد مـتخم 
آخــر عـلى الــرغم من األمـوال الــطـائــلـة الــتي رُصـدت وأُنــفـقت عــلى هـذا الــقـطـاع
احلـيوي لـكـنـهـا لم تأًتِ أُكـلـهـا وذهـبت بـإجتاه جـيـوب الـفـاسديـن الذين يـتـحـمـلون

جريرة األرواح التي تُزهق بسبب سوء اخلدمات الصحية.
يوم أمس عـرجت أرواح كوكبة من العراقي إلى السـماء تشكوا ظُالمتها إلى الله

تبارك وتعالى..
عَرَجت أرواح ثلـة من العراقي على الطريـقة العراقية "باجلمـلة" كما يَتَسبب بذلك

اإلرهاب وكما تسببت بذلك زمرة داعش اإلرهابية التكفيرية.
ـناسـبة اخملـزنة جداً أن نـتالوم ويـحمل بـعضـنا البـعض اآلخر وال نريـد في هذه ا
ـسؤولـية وأقـصـد بالـبعض والـبعـض اآلخر كل الـطبـقة الـسـياسـية الـعراقـية بال ا
ـسؤولـية إسـتثـنـاء على إعـتبـار أن جـميع هـؤالء من األولـ واآلخرين يـتحـمـلون ا
وإن كان ذلك بـنسب متفاوتة فـهناك مَن يتحمل وزر مـأساة ابن اخلطيب أكثر من

غيره!
ـأساة لـنـراجع ونـقـيم مـسـتـوى األداء وطـريـقة لـكنـنـا يـجب أن نـتـوقف عـنـد هـذه ا
فـجع.. نتـوقف ب يـدي الله في شـهر الله اإلدارة التي أوصـلتـنا إلى هذا احلـد ا
لنرى مـاذا قدمـنا وماذا فـعلنـا بعـباد الله ومـا هي النـتائج واألربـاح التي حصـلنا
عليهـا طوال الفترة السابقة التي كانت تكفي لبناء البلد لو أننا قدمنا مصلحة هذا

البلد على عقدنا ومصاحلنا الشخصية.. 
عاناتهم بإحتياجاتهم بآمالهم وطموحاتهم..  لو اننا شعرنا بآالم الناس 

ـتـظـاهـرين" أقف ألُسـجل ثالث "مـؤآخـذات" واضـحة مع هـذه احلـكـومـة "حـكومـة ا
: جداً

َن يسب النبي (ص) ويعتدي األولى مع معـالي وزير الثقافة الذي يُكَرم ويَـحتفي 
عــلى عـرضه (ص) في سـابـقــة لم تـكن لـتـمــرر لـو كـنـا في بـلــد آخـر غـيـر الـعـراق
عـالي من مـنصـبه وال تقـبل بـكل تبـريراته ولـطالـبت كل الـقوى الـسيـاسـية بـإقالـة ا

خصوصاً تلك التي قدمها في رسالة اإلعتذار اخلاصة به. 
الثانية خاصة بقتل متظاهر ناحية الوحدة الشاب البريء! 

تظاهرين?  ماذا يجري يا حكومة ا
تظاهرين أصبحت عادة عراقية مزمنة تتوارثها احلكومات?  هل إن قتل ا

ـسـلـحـة ومـعـالـي وزراء الـدفـاع والـداخـلـيـة وكل ومـا دور الــقـائـد الـعـام لـلـقــوات ا
السادة من مسؤولي األجهزة األمنية? 

تظـاهرين في السابق وها أنتم تنكلون بهم في اذا كنـتم تشجبون اإلعتداء على ا
الشوارع والساحات ويُقتل بعضهم ب أيديكم كما في ناحية الوحدة? 

وت بـاجلـملـة التـي تقـتضي إقـالـة معـالي وزير الـثالـثـة مع ابن اخلطـيب وفـاجعـة ا
جـرد وقوع هـذا احلادث الـصـحة عـلى الفـور أو أن يبـادر هـو بتـقد إسـتقـالـته 

كما فعلها وزير الصحة األُردني على ما أعتقد.. 
ـان أو على الـقوى الـسـياسـيـة التي شـكلت كـان يـجب على احلـكومـة أو عـلى البـر
ان أن تـبادر عـلى إقالـة معـالي الـوزير وإبدالـه بغـيره -ولو احلـكومـة وتشـكل البـر

من نفس الكتلة التي رشحته- يا عمي شوية حتنحنوا خلاطر هاي الناس.. 
شوية اهتزوا خلاطر هاي الناس.. 

والله حوبتهم چبيرة بيكم.. 
وتون شوي?  ستشفى  يا عمي صايرة دايرة بهذا الفلك مرضى راقدين 

شوكت تهتز الشوارب واللحايا? 
َن أتوجه له..  قال أتوجه بالسؤال  چنت قبل هذا ا

لكن يبدو أن هذه األسئلة عُدت كفراً وإحلاداً وتعدياً ووو...!
قال أُعاتب مَن أُعاتب..  وچنت قبل هذا ا

 ! ... لكن يبدو أن بعض األقارب واألباعد عد هذا العتاب كفراً ايضاً
ــطــرب الــعــراقي لــكــني ســوف أُحــجم عن الـــســؤال وعن الــعــتــاب وأتــوجه إلى ا
اخملضـرم األخ احلاج ياس خـضر "دام عـزه" متـذكراً إحدى أغـانيه اجلـميـلة التي
ـقـام فهل يـتـذكر أهل ذك الـزمن هذه يَـصـلُلح شـطر بـيت مـنهـا كـشاهـد في هذا ا

األغنية? 
مَن كَتَبَ كلماتها?

مَن حلنها? 
وال يفـوتني أن أتقـدم بالنـصح لألخ احلاج ياس خـضر "دام عزه" وأقـول له: خوية

أبو مازن رجاء أخوي بعد ال تغني.. 
مـو ألن حرام وروح أرجع رادود حسـيني مثل قـبل ال وعيونك بس

ألن صوتك تعب وأغانيك األخيرة مو حلوة بصراحة.. 
ة اجلميلة.  حبيبي أعتزل وخلينا نتذكر أغانيك القد

وكل يغني على لياله.. 
وا وياله..

{ عن مجموعة واتساب
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ــرة األولى واألخـيــرة تـلك الــتي زرت فـيــهـا مــسـتــشـفى كــانت ا
رضى السل التـويثة (إبن اخلـطيب) اخملصص لـلعزل الصـحي 
ـعـديـة ومـنهـا كـورونـا الـزائـر احلـديث الـذي نفض واألمـراض ا
سمى بذلك ة ومنها التويثة ا شافي القد الغبـار عن ذكريات ا
نسـبة الى اجلـغرافـية الـتي بني فـيهـا والذي يـحمل مـسمى إبن
اخلــطـيب الـذي صـار مـكـانـا إلسـتـقـبـال ضـحـايـا الـوبـاء الـعـابـر
لـلـحـدود وكان يـحـمل إسم األمـيـر عبـداإلله الـوصي عـلى عرش
شروع عام العراق يوم إفتتاحه العام  1951 وقد بدأت فكرة ا

.1944 
ــرة قـبــيل إنـدالع احلــرب الـعــراقـيــة اإليـرانــيـة عـام كــانت تـلك ا
 1980 وكانت جـدتي تـعـاني من مـرض في اجلـهاز الـتـنـفسي
وكــانـت اخلــشــيــة من الـــعــدوى ولم تــكن تـــلك األمــراض بــرغم
وجودهـا حتمل خـطورة عـالـية كـما هـو احلال في الـوقت الراهن
حـيث حتـظى أمـراض مــثل كـورونـا بـشـعـبــيـة واسـعـة وتـصـيب
ـاليــ وهـي من جنــوم أعـــداد هـــائــلـــة من الـــبـــشـــر وتــقـــتل ا
التلـفزيـون وتويتـر وفيـسبوك وتـخيف الـصغار والـكبـار وتعطل
حــركـة احلـيـاة واإلقــتـصـاد وتـرهـق مـيـزانـيــات الـدول الـكـبـرى
وتـنـشـر الـرعب والـقـلق وتـتـطـلب إجـراءات عـاجـلـة وقـاسـيـة من
احلكـومات التي تـداعت لوضع حلـول ناجعـة للحـد من اإلنتشار

الرهيب للفيروس. 
ـصاب سـتشـفيات إلسـتقـبال ا في بغـداد أنشأت الـعديـد من ا
عـطلة لـتتحول الى ؤسـسات ا بالـفيروس و إستـغالل بعض ا
ـعـدات وكـوادر وعالجـات طـبـيـة وجرى مـسـتـشـفـيات جـهـزت 
وقف وتداعيات األزمة واجهة تطـورات ا وضع برامج خـاصة 
وكان مسـتشفى عبداإلله إبن اخلـطيب التويثة مـخصصا بالفعل
إلستـقبـال مرضى كـورونا وكـانت الـصدمـة ح شـبت النـيران
ــقــيــمــ من في أجــزاء مــنـه مــاأدى الى وفــاة الــعــشــرات من ا
شفى وتـدمير أقسـام عدة وتعرضت صـاب والعامـل في ا ا
ردهــة اإلنــعــاش الى دمــار كــبـيــر وإذا كــان من مــســؤول فــهـو
اإلهـمـال والالمـبـاالة التـي تطـبع سـلـوك الـعـراقـيـ كـسـيـاسـي
ومسؤول في قطاعات عدة ومنها الصحة وإتكاء البعض على

الــبــعض وضــيــاع الــدولــة وحتــولــهــا الى
مقـاطعات ومكامن نفوذ وهيمنة وإذا كان
مـن عقـوبـة ومحـاسـبة فـاالـذين يـستـحـقون
العـقوبـة كـثر والعـزاء للـمسـتـضعـف في

األرض.
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ـتـضمن ـرقمـة أعاله ا بـتـاريخ ٢٠٢١/٣/١٨ أصـدرت هذه احملـكـمـة قرار حـكـمـها الـغـيـابي بالـدعـوى ا
احلـكم إلزامك بتأديتك مبـلغاً قدره أربعمـائة مليون دينـار عن أصل القرض وفوائده اإلتفـاقية للمدعي
مـدير عـام مصـرف الـرافدين/ إضـافة لـوظـيفـته وكيـله احلـقوقي عـدي عبـد احلسـن وحتمـيلك الـرسوم
ـدعي وصدر احلـكم إستـناداً لـلمواد صاريف ومـبلغ خـمسـمائـة ألف دينـار أتعـاب محامـاة وكيل ا وا
ـواد ٢١ و ٢٢ و ١٤٠ من قــانـون اإلثـبـات و ١٥٩ و ١٦١ و ١٦٦ مـرافـعـات ـدني وا ١٧٤ من الــقـانـون ا
ـدعى عـلـيه قـابالً لإلعـتـراض ـدعي وغـيـابـيـاً بـحـق ا مـدنـيـة و ٢٢ مـحـامـاة حـكـمـاً حـضــوريـاً بـحق ا
واإلسـتـئـنـاف والـتـمـيـيـز وأفـهم عـلـنـاً في ٢٠٢١/٣/١٨ وجملـهـولـية مـحـل إقامـتـك حسـب شـرح القـائم
بـالـتبـلـيغ تـقـرر تـبـليـغك إعالن بـصـحـيـفـت يـومـيـتـ وعـند عـدم مـراجـعـتك طـرق الطـعن الـقـانـونـية

سيكتسب قرار احلكم الدرجة القطعية وفق القانون.
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رجال اإلطفاء يخمدون حريق مستشفى إبن اخلطيب

ـصابون ألف اخـتبـار يوميـا. ويفضل ا
بـــكــورونـــا في الــكـــثــيــر مـن األحــيــان
احلــصـول عـلى اســطـوانـات أكــسـجـ
ــنـــزل بـــدالً من لـــتـــلـــقي الـــعالج فـي ا
ستشـفيات.وكانت البالد الـذهاب إلى ا
اضي أطـلقـت حمـلة الـتلـقيح الـشهـر ا
وحــصـلت عـلى مـا يـقـرب من  650 ألف
جـــرعــة مـن الــلـــقــاحـــات اخملـــتــلـــفــة -
مـعظمهـا عن طريق التبرع أو من خالل
بـرنـامج كـوفـاكس الذي يـسـاعـد الدول
ـتـوسط عـلى ـنـخـفض وا ذات الـدخل ا
شــراء الــلــقــاحـات. وقــالت الــوزارة إنه
حـــتى يـــوم األربـــعـــاء تــلـــقى 274343
شـخـصـا جرعـة واحـدة من اللـقـاح على
األقل.وتـــواجه الــســلــطــات الــصــحــيــة
مـعـركـة شاقـة إلقـناع الـعـراقـي بـتـلقي
الـلـقـاح وسط شـكـوك واسـعـة الـنـطـاق
بــشــأنه وتــردد الــعــراقــيــ فـي ارتـداء

أقنعة الوجه منذ بداية الوباء.

الـــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــدالـــــــــــــــــــــــــــــة). 
Í—u  oOI%

وردّ الــكــاظـمي بــالـدعــوة إلى (حتــقـيق
ـــســــؤولـــ في الـــوزارة) فــــوري مع ا
ـــســتــشــفى وطــالـب بــإرســال (مــديــر ا
ورئـيس األمن وفـريق الـصيـانـة الفـنـية
إلـى احملـقــقـ وعــدم اإلفـراج عــنـهم إال
ـذنـبـ إلى احملـاكـمـة). بـعــد إحـضـار ا
ومـع حلول الـساعـات األولى من صباح
دني أمس األحـد وبـينـما قـال الدفـاع ا
إن احلــريق أصـبح حتت الـسـيـطـرة لم
تـصدر وزارة الصـحة أي بيـان أو تعلن
عـدد الـقـتـلى أو اجلـرحى. وكـانت أولى
اإلصـابـات بكـورونـا ظهـرت في الـعراق
فـي شــــبـــاط   2020. وســــجــــلت وزارة
الــصـحـة مـنـذ ذلك احلــ مـا مـجـمـوعه
أكـــثـــر من مـــلـــيــون و 25ألـف إصـــابــة
بــــاإلضـــاف إلى  15217 حــــالـــة وفـــاة.
وقـالـت الوزارة إنـهـا جتـري حـوالي 40

عـــدد حـــاالت اإلصـــابـــة بـــكــورونـــا في
ـلـيـون حـالـة وهـو الـعــراق األربـعـاء ا
أعـلى عـدد يـسـجل في أي دولـة عـربـية.
صادر أثـار احلريق - الـذي نتـج وفقـاً 
عـن إهــمـــال - الـــغـــضب عـــلى وســـائل
الـتـواصل االجـتـمـاعي. وطـالب مـحافظ
بــغـداد مــحـمــد جـابــر وزارة الـصــحـة
بـ(تـشكـيل جلنـة حتقـيق من أجل تقد

الـذين لم يقوموا بعمـلهم أمام العدالة).
وقـــالت مـــفــوضـــيــة حـــقــوق اإلنـــســان
ة احلـكومية في بـيان إن احلادث (جر
ـرضى الــذين أنـهـكــهم فـيـروس بــحق ا
كــورونـا والــذين وضـعــوا حـيــاتـهم في
أيـدي وزارة الصحة ومؤسساتها وبدالً
مـن تـقي الــعالج مــاتـوا جــراء ألـســنـة

النيران). 
ـــفـــوضــــيـــة رئــــيس الـــوزراء ودعـت ا
مــصــطـفى الــكــاظـمي إلـى إقـالــة وزيـر
ه إلى الـصـحة حـسن التـمـيمي و(تـقد

األكــســجــ بــيــنــمــا اخــتــنق آخــرون
بـسـبب الدخـان. وراح النـاس يـبحـثون
ــســتــشـفى عن أقــاربــهم في أجــنــحـة ا
ــتــفــحـمــة. وقــال شــخص إن الــنـاس ا
كـانـوا يـقـفزون مـن النـوافـذ لـلـهرب من
ألـسـنـة الـنـيـران.وأثـار احلـريق غـضـبا
شـعبيا وطالب كثيرون باستقالة وزير

الصحة.
Ê«dOM « œULš≈

وأظـهـرت لقـطـات مصـورة نـشرت عـبر
وســائل الــتـواصل االجــتـمــاعي رجـال
اإلطـفاء وهم يحـاولون إخمـاد النيران
فـــــيــــمـــــا كــــان الـــــنــــاس يـــــفــــرون من
ـرضى الذين ـبنى.ونـقل اجلرحى وا ا
لـم يصابـوا بأذى في سيـارات إسعاف
إلى مــسـتـشــفـيـات أخـرى قــريـبـة.وقـال
ــدنـي الــلــواء رئـــيس وحــدة الـــدفــاع ا
كـاظم بوهـان إنه أُنقذ  90 شـخصا من
أصل  120مـريـضـا وأقـاربـهـم. وجتاوز

أكسج في قسم العناية الفائقة الذي
وصـولون بـأجهزة رضـى ا يـرقد فـيه ا
الـتـنـفس وغـير الـقـادرين عـلى احلـركة
هــو مــا أدى إلى انــدالع احلــريق.وأفـاد
مــســؤولــون فـي خــدمــة الــطــوار بـأن
كـــثــيـــرين مــاتـــوا في مـــســتـــشــفى ابن
اخلــطـيـب بـســبب فـصــلـهم عن مــصـدر

ÊU e « ≠œ«bGÐ

اســـتــشـــهــد 82 شـــخــصـــا عــلى األقل
وأُصــــيب  110 آخــــرون جــــراء انـــدالع
حـريق فـي مـستـشـفى مـخـصص لـعالج
مــرضى كــورونــا في بــغـداد حــســبــمـا

أعلنت وزارة الداخلية. 
وذكــرت تـقـاريــر أن انـفـجــار اسـطـوانـة
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تــتـجه جلــنـة الــتــعـلــيم الـنــيـابــيـة
لـــتــــخـــفـــيض األجـــور وتـــشـــجـــيع
ــوازي ــتـــفــوقــ عــبـــر قــانــون ا ا
الصباحي وأكدت وجود معاجلات
وازنة تـتضمن لواقع الـتعلـيم في ا
دعم الــبـحث الــعـلـمي وتــخـصـيص

مبالغ مالية.
وكـــشف رئـــيس الــلـــجـــنــة مـــقــداد
اجلميلي عن إن (الـظروف التي مر
بـهـا الـعــراق ألـقت بـظاللــهـا سـلـبـاً
عـلى واقع اجلـامـعـات من نـاحـيـتي
التـوسع عمـودياً وأفـقيـاً فضالً عن
موقع اجلامعات ضمـن التصنيفات

ية). العا
wLK  Y

وأضــاف أنـه (ال يــخـــفى أن هـــنــاك
ـنظومة العـلمية جراء تراجعاً في ا
أربـعــة أسـبـاب هي الـتـبـاطـؤ وعـدم
تـشـجـيع الـبـحـث الـعلـمـي وثـانـيـها
الـــقـــرارات الـــطـــارئـــة  مـــثل قـــرار
الـتـحـمـيل والـعـبـور والـدور الثـاني
والــثــالث والــرابع وثــالــثــهــا عــدم
االهـــتـــمـــام بــالـــنـــشـــر في اجملالت
ـيــة الــرصـيــنـة  إضــافـة الى الـعــا
سبب رابع هـو استـحداث جـامعات
مــنـاطـقــيـة) مـشــيـراً الى أن (جلـنـة
الـتـعلـيم الـنـيـابيـة شـخـصت اخللل
ووضـعت مــعـاجلـات له في مـوازنـة
 2021بتشجيع البحث العلمي

ودعـم الـوزارة بــتـخــصـيص مــبـالغ
مالية).

ولــفت اجلــمـيــلي إلى أن (الــتـعــلـيم
ـــوازي جـــاء بــقـــرار مـن مــجـــلس ا
النواب العام 2017 وطبقته وزارة

ـز وأظـهــرت نـتـائج تـصـنـيف الـتـا
ستدامة للعام البريطاني للتنـمية ا
اجلــاري ســبــعـــا وثالثــ جــامــعــة
وكلية عراقية حـكومية وأهلية وفقا
تـحدة في اإلشراف ألهداف األ ا
والــتـــوعــيــة والــتــعـــلــيم بــأهــداف

ستدامة. التنمية ا
ز فإن وقع الرسمي للتا وحسب ا
هذا التـصنيف في نـسختـه احلالية
دولـة أظــهـر 1115 جــامــعـة من 94 
فــيـمــا ســجـلت 37 جــامــعـة وكــلــيـة
حكـوميـة وأهليـة عراقـية حـضورها
ضـمن هـذا الـتـصنـيف بـزيـادة سـتة
عـشـر جـامـعـة بـالـقـياس الـى نتـائج

Æ2020 عام
ــوقع الى مـــجيء جــامــعــة وأشــر ا
الــبـصــرة ضــمـن الــفــئـة 301-400
ــركــز األول مـحــلــيـا ــيــا وفي ا عـا
ـركـز الـثــاني مـحـلـيـا وتـلـيـهــا في ا
جـامـعـة األنبـار وبـالـفـئة 401-600
ـستـقبل يـا فـيمـا جاءت كـليـة ا عـا
ـركز الـثـالث مـحـلـيا اجلـامـعـة في ا

يا.  وبالفئة 800-601 عا
جتـــدر اإلشـــارة الـى أن تـــصـــنـــيف
ــز الــبــريــطــاني لــلــتــنــمــيــة الــتــا
ـــســـتــدامـــة يــعـــمل عــلـى تــقـــيــيم ا
اجلــامــعــات من خالل حتــقــيق عـدد
ـتــحـدة من أصل من أهــداف األ ا

 17هدفا منها التعليم اجليد
والــصـحـة والـشـراكــات والـصـنـاعـة
ــــنــــاخي واالبــــتــــكــــار والــــعــــمـل ا

. ساواة ب اجلنس وا
وعـقـد كـرسي الــيـونـسـكــو لـلـحـوار
دني بـالـتـعـاون مع قـسم اجملـتمـع ا
في كـلـيـة اآلداب في جامـعـة الـكـوفة
ندوة علمية الكـترونية  إستضافت

ـسـتــشـار الـقــانـوني مـحــمـد عـبـد ا
االمــيــر عــنــوز   وقــد أدار الــنـدوة
مـــديـــر كــرسـي الــيـــونـــســـكــو عالء
شـطــنـان وقــدم شـرحــاً عن مـفــهـوم
ــدني  وتــأريـخ نـشــأته اجملــتــمع ا
ــدني ودور مــنــظـــمــات اجملــتـــمع ا
الساند  في بـناء الدول على طريق
االستقرار السياسي و اجملتمعي .
وألـقى مـحـمد عـنـوز  مـحـاضرة عن
ـدني في دور مــنـظـمــات اجملـتــمع ا
الـــعــراق مـــابــعــد 2003 واهم تــلك
ــنـظــمــات الــتي عُــنــيت بــاحلـوار ا
الـوطــني ومــيــدان عـمــلــهـا  و اهم
ـعـوقـات الـتي واجـهـتـهـا و غـياب ا

الدور احلكومي في دعمها .
وتـــــطــــرق عــــنــــوز  الـى (مــــشــــاكل
ــشـاكل الـقــانـونـيـة و الــتـمـويل و ا
الـتنـظـيمـية الـتي واجـهت و تواجه
ــنــظــمـات و كــيــفــيـة نــشــاط هـذه ا

ايجاد احللول لها).
ونـاقش مــجــلس الـتــعـلــيم الــعـالي
األهــلي تــطــويــر الــبــحث الــعــلــمي
ي واستـحداث وآليـات الـنشـر العـا
األقسام ذات التخصصات النادرة.
وقـــــال رئـــــيس جـــــهـــــاز االشــــراف
والـتـقـو الـعـلـمي الـدكـتـور صالح
الــفـــتالوي الـــذي تــرأس اجـــتــمــاع
مــجـلـس الـتــعــلــيم الــعـالـي األهـلي
وبـــحـــضـــور رؤســـاء اجلـــامـــعـــات
وعمـداء الـكلـيات إن وزارة الـتعـليم
الــعـالي والـبـحث الــعـلـمي مـاضـيـة
بـتـطـويـر مـسـارات الـبـحث الـعلـمي
ـسـتـوعـبـات ومــراعـاة الـنـشـر فـي ا
ــيـة مــؤكـدا ضــرورة دعم هـذا الــعـا
هم والـعمل واالهـتمام به فـصل ا ا
بـشكل يـنسـجم ومكـانة الـتعــــــــليم

والـعـالم يعـاني لـلـسـنة الـثـانـيـة من وباء
كـورونــا (كـوفــيـد-19) تــذكـرنــا مــنـظــمـة
الصـحة الـدولية ان 25 نيـسان- اجلاري
ي الــذي صـــادف امس هــو الــيـــوم الــعــا

رض الكوليرا.
لم اجــد في الـلــغـة الـعــربـيـة  اصل كــلـمـة
مالريا ومـا اذا كانت عـربيـة او اجنـبية

ولكننـا نطلق علـيه اسم (الهيضة)
و(ابو زواع) في الـعراق  لكن
الريـــــا ـــــهـم ان مـــــرض ا ا
الـــــــذي اطـــــــلــــــــقت اال
تحدة يوم 25 نيسان ا
يــومـا دولــيــا له مـازال
ـنا رغم يـعـيش في عـا
االكـتـشـافـات الـهـائـلة

لعالجه.
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واخلــــــبــــــر اجلــــــيـــــد
نـاسـبـة ان الـعراق بـا
من ب 24 بــــلــــداً في
العالم ثـبت عدم وجود
ـنشأ أي حاالت مـحلـية ا
الريــا خالل لإلصــابـــة بــا
السنوات الثالث االخيرة.

ـــرض الــكــولــيـــرا قــصــة في و
تاريـخ العـراق هي  ان اجلـنـرال مود

قـائـد الـقـوات الــبـريـطـانـيـة الـتي احـتـلت
مــديــنــة بـغــداد في 11 اذار 1917 تـوفي
ـرض الكـولـيـرا بـبـغداد في 18 تشـرين
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الثاني 1917 فقد حضر مود حفلة عشاء
مـســاء يـوم 14 تــشــرين الــثـانـي من عـام
1917 فـي مــــدرســـة االلــــيــــانس والــــتي
أقـامــتـهـا الـطــائـفـة الـيـهــوديـة في بـغـداد
ه وفيـهـا شرب لـتقـد الـشكـر له وتـكـر
ــزوجـة بــاحلــلـيـب الـبــارد غــيـر قــهــوة 
ــغـلي وتــمـرض صــبـاح الــيـوم ا
الـتـالي حـيث شـعـر بتـوعك
صـحــته وتـبــ انه قـد
أصـــــــــــــيـب بـــــــــــــداء
الـــكـــولـــيــرا وأدى
ذلـك إلـى وفـــــــــاته

بعد أيام.
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وقـــــــد أشــــــارت
الـتـقـديـرات إلى
229 وجــــــــــــود 
مـــلــيـــون حـــالــة
ـالريا إصـابـة با
و409 آالف
حــــــــالــــــــة وفـــــــاة
الريـا مـرتــبـطــة بـا
في 87 بــلــداً في عــام
2019. وظل األطـــــفـــــال
دون سـن اخلــــامـــــســــة في
أفريقيا جنـوب الصحراء الكبرى
ثلون مـا يناهز ثـلثي الوفيـات الناجمة

رض في العالم. عن هذا ا
وحتمّل اإلقـليم األفـريقي لـلمـنظـمة 94%

ـالريـا من مــجــمــوع حــاالت اإلصــابــة بــا
والوفاة الـناجمـة عنها فـي العالم في عام

2019.
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ية تتصدي وما تزال منظمة الصحة العا
للمالريا في هذه االيام الـتي يتفشى فيها

ةباء كورونا في العالم.
طرح ظـهـور كوفـيد-19 حتديـات خطـيرة
في إطار التـصدي للمـالريا في العالم في
عام 2020. ومـنذ بـدايـة اجلـائـحـة حثت
ــنــظــمــة الــبــلـــدان عــلى احلــفــاظ عــلى ا
ـا فيـها اخلدمـات الـصحـية األسـاسـية 
الريـا بـاحلـرص في خـدمـات مـكــافـحـة ا
الـــوقت ذاته عــلى حـــمــايــة اجملــتــمــعــات
احمللـية والـعـاملـ الصـحيـ من انتـقال

كوفيد-19.
وتــلــبــيــةً لــلـــنــداء اتــخــذت عــدة بــلــدان
الريـــا إجـــراءات مــثـــيــرة تــتـــوطـــنــهـــا ا
لإلعجـاب لالستـجابـة للـجائـحة بـتكـييف

الريا فيها طرق توفير خدمات مـكافحة ا
مع الــقـيــود الــتي فـرضــتـهــا احلـكــومـات
بسبب كـوفيد-19. وبفضل هـذه اجلهود
بـذولة تسـنى على األرجـح جتنب أسوأ ا
ســيـنـاريــو مـحــدد في حتـلـيـل لـلـنــمـذجـة
ـنـظمـة. وتـبـيّن من الـتـحـليل أنه أجـرته ا
من احملــتــمل أن يــتــضــاعـف عــدد حـاالت
الريـا في أفـريـقـيا الـوفـاة النـاجـمـة عن ا
جنـوب الصـحراء مـقارنـة بعام 2018 إذا
تـــــقــــــلـــــصت فـــــرص احلــــــصـــــول عـــــلى
ـضـادة للـمالريا النـامـوسيـات واألدوية ا

تقلصاً شديداً.
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أشارت التقديرات إلى وجود 229 مليون
ـالريا و 409 الف حـالة حـالـة إصـابـة با
الريـا في 87 بـلـداً في وفـاة مـرتـبــطـة بـا
عــــــام 2019. وظـل األطـــــــفـــــــال دون سن
اخلـامـسة في أفـريـقـيـا جنـوب الـصـحراء
ـثلون مـا ينـاهز ثـلثي الـوفيات الكـبرى 

اسقاط تمثال مود 1958

مــنـاســبـة هــذا الــشـهــر)  مــطـالــبـا
ركزي بضرورة (احلكومة والبـنك ا
ـــا تــــخـــفــــيض ســـعــــر الـــدوالر و
ــــــواطن يـــــتــــــمــــــاشى مـع قـــــوت ا

البسيط).
…dO  UOL

واطن مـيثم الشمري في ح قال ا
ـواطن في شـهر (نـنتـظـر ما يـفرح ا
رمــضـــان من خـالل طــرح كـــمـــيــات
ـا ــواد الــغـذائــيــة و كـبــيــرة من ا
يـجـعل االسـعـار تـعـود الى حـالـتـها
الـــطـــبــــيـــعـــيـــة) مــــشـــيـــرا الى ان
(العشرات من العوائل العراقية اذا
ئـات اصبـحت غيـر قادرة ما قـلنـا ا
على تـأم قـوتهـا وهذا مـا يتـطلب
واطن من وزارة التجارة تـزويد ا
بـــحــــصص مــــفـــردات الــــبـــطــــاقـــة
الـتمـوينـية وفـي حال عـدم تأمـينـها
ـا تسجل سوف تكـون االسعار ور

قرر). زيادة اكثر من ا
ــواد الـى ذلك اكــد صـــاحب مـــحل ا
الـغــذائــيــة عــلي كــاظم لـ (الــزمـان)
امـس الى (مـــــســــاعــــدة الـــــعــــوائل
وتــزويـــدهم لــلــمـــواد الــغــــــذائــيــة
بأسعار مـقبولة وبـعيدا عن الزيارة
بــــاالضـــافـــة الـى تـــخــــصـــــــــــيص
حصص غـذائيـة للـعوائل احملـتاجة

مجانا).
عــلى صـعـيـد مـتــصل دعت مـديـريـة
ــقــاهي شــرطـة كــربـالء اصــحـاب ا
ــطـاعم بــضـرورة االلــتـزام خالل وا
ـــطـــاعم شـــهـــر رمـــضـــان مـــاعــدا ا
اجملــازة. وقــال مــســؤول الـعـالقـات
واالعـالم في مـــــديـــــريـــــة شـــــرطـــــة
احملــافـــظــة الــعــمـــيــد عالء عــبــاس
ي لـ (الــزمـان) امس (نــهـيب الــغـا
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شهـدت احملـال الغـذائيـة في كربالء
واد تـزايد حـركـة الـعوائل لـشـراء ا
الـغـذائيـة وكل مـا يـلزمـهـا من مواد

اخرى استعداد لشهر رمضان.
ـواطن ابو مـحمـد لـ(الزمان) وقال ا
امس (جئت الى سوق الدهان الذي
يعد من االسواق الذي يـشهد اقباالً
واطـن لـلتـبضع واسعـاً من قـبل ا
ــواد الـــغـــذائــيـــة كـــالــرز وشـــراء ا
والــسـكــر والــعــدس والـفــاصــولــيـا
والــبـاقالء بــاالضـافــة الى احلـمص
ــعـــكــرونــة ومــواد (الـــكــاســتــر) وا

والــنــشــأ لــكـي تــدخل تــلك

ــواد في (صـيـنــيـة رمـضـان) وقت ا
الـفـطـور وكمـا هـو مـعتـاد عـلـها في

كل يوم).
واضـــــاف ابــــو مــــحــــمــــد (وجــــدت
االسعـار في تزايد مـستمـر وارتفاع
ــواد الــغــذائــيـة اســعــار عــدد من ا
حيث شهد سعر كـيلو الرز اكثر من
الفي دينـار بينمـا وصل سعر (بطل
الـزيت) الى اكـثـر من 3 االف و500
ديـــنـــار فـي حـــ وصـــلت اســـعـــار
الــبــقــولــيـــات الى اكــثــر من الــفــ
ونــصف ديــنــار) مــبــيــنــا ان (هـذه
االسـعـار بـدأت تشـكل ضـرار كـبـيرا
ـواطـنـ في قـوت ا
وان ذلك يــــــــعـــــــود
بــــحـــسـب مــــا اكـــد
الينـا احد اصحاب
احملالت الـغــذائـيـة
الى ارتـفـاع صرف
اســـعــار الــدوالر)
واطن فيـما دعـا ا
عـــــبــــــد الـــــقـــــادر
ابـــــــــــــراهـــــــــــــيـم
احلكومة احمللية
الــى (ضــــــــــرورة
مــراقــبــة حــركــة
الـــــــــــــســـــــــــــوق
ومتابعة اسعار
واد الغـذائية ا
خــــــــوفـــــــــا من
استـغاللها من
قــبل اصــحـاب
الــــــنــــــفــــــوس
الـــضـــعـــيـــفــة
والـذين دائـما
يـــســـتــغـــلــون

لــضـرورات امــنــيــة وحــفــاظـا عــلى
.( واطن حماية ا

من جــــانب اخــــر بــــدأت الـــعــــوائل
الـكـربالئيـة الـتسـابق في مـا بيـنـها
من اجل اعــداد االطـعــمــة (كـالــكــيـة
ــشـويـات وضع والــكـبـاب واعـداد ا
الـعــصــائــر والـشــرابت اســتــعـدادا

لشهر رمضان). 
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وقـالت ام بـهـاء لـ(الزمـان) امس من
منـطقـة اجلمـعيـة (معـروف عن ايام
رمــضــان هي من االيــام اجلــمــيــلــة
واجلـمـيع يـسـعى قـبل بـدء رمـضان
وخاللـه وخــصـــوصـــا بــعـــد فـــتــرة
الظهيرة الى القيام بصنع (االكالت
كــالـكـيـة بـانـواعـهـا واعـداد شـوربـة

فضـلة لدى (احلسـاء) والتي تعـد ا
الـــصــائــمــ فـي قــائــمـــة الــفــطــور
بـاالضافـة الى الـبـرياني الـتي تـبدأ
العوائل في اعداد طـبخة في مهارة

عالية).
فـيــمــا ابــدت ام قـادر(اســتــعــدادهـا
ــسـاعـدة الــعـوائل الـفــقـيـرة  خالل
شــهـر رمــضـان وتــزويـدهم بــاطـيب
االكالت ) مشيرة الى ان (من اليوم
اقـــوم بـــطـــبـخ االكالت لـــعـــائـــلـــتي
ولــلــمــحـتــاجــ لــكــون ان الــشــهـر
ساعـدة العوائل الفـضيل يلـزمنـا 
وســـوف اســـــــــــعـى بـــتـــقـــد حل
كن ان مالدي لهم)  مؤكدة انه (ال
نــتـــنـــاول لـــقـــمــة الـــفـــطـــور بــدون

مشاركتهم).

سوق الدهان في كربالء
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هام واألهداف ا يحقق ا األهلي و
نـــــــصوص علـيهـا في قانون رقم ا

25 لسنة 2016.
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وقـال بيـان تـلقـته (الـزمان) امس ان
(اجملـتـمعـ نـاقشـوا تـطويـر آلـيات
االســــتــــحــــداث وصــــيــــاغــــة دلــــيل
اســـتـــرشـــادي بـــهـــذا اخلـــصـــوص
ووضع رؤيــــة شـــامـــلــــة عن طـــريق
لف عنية  اللجنة االستراتـيجية ا
االســـتـــحــــداثـــات اعـــتــــمـــادا عـــلى
مــحـــددات الــكـــثــافـــة الــســـكــانـــيــة
ومــؤشـرات ســوق الــعــمـل وحــاجـة
اجملــــــــتــــــــمـع الـى اخلـــــــــــــدمـــــــات

التعليمي).
واضــاف (مـجـلـس الـتـعــلـيم األهـلي
اســتـكــمل جـدول أعــمـال االجــتـمـاع
الــذي تــضــمـن فــقــرات عــدة مــنــهــا
ثلي اجلامعـات والكليات تسميـة 
ــــعــــاهــــد األهـــــلــــيــــة في جلــــان وا
عــــــــــــــمـــــــداء الــــــكـــــــلــــــيـــــــات في

التخصصات كافة).
وصـدر عن كـلـيـة الـهـنـدسـة جـامـعـة
الــكــوفــة الــعــدد الــرابع من اجملــلــد
احلـــادي عــــشـــر جملــــلـــة الــــكـــوفـــة
الـهـندسـيـة  متـضـمنـا سـتة بـحوث
لبـاحثـ من مخـتلف الـتخـصصات
العلمية والهـندسية  ومن جامعات

ومؤسسات عدة.
وأكـد عــمـيـد الــكـلــيـة حــسن مـهـدي
اخلــطـيب ان (اجملــلـة حـصــلت عـلى
مـعــايـيــر إعـتـمــاد مـعــامل الـتــاثـيـر
Arc- واالستشـهاد الـعربي ارسيف

ية  عايير العا توافقة مع ا if ا
والـتي يبـلغ عـددها مـا يـزيد عن 31

معياراً ).

مشيـراً الى أن (اجمللة تهـتم بتقد
الـكثـير من اخلـدمـات العـلمـية  من
خالل عـرض الــدراسـات والـبـحـوث
الـعـلـمـية اخملـتـلـفـة  الغـرض مـنـها
ـعـرفـة في مــجـال الـهـنـدسـة نــشـر ا

والتكنولوجيا والعلوم) .
فـيمـا أوضح مديـر الـتحـرير عـباس
طالب الهدابي اهتـمام اجمللة بنشر
الـــبــــحــــوث في مــــجـــال الــــعــــلـــوم
الهـندسيـة وبكافـة اختصـاصاتها 
بعـد أن تخضع إلى أصـول التـقييم
العلـمي في مجال الـنشر والـتوثيق
من  قـبل ذوي االخـتـصـاص  حـيث
إن اجملـلــة مـحــكـمـة ومــعـتــمـدة في

الترقيات العلمية .
وقـرر احتــاد اجلـامــعـات الــعـربــيـة
اخـــتــيـــار رئــيس جـــامــعـــة كــربالء
ـثال للـعـراق في اجمللس عضـوا و
الـــتـــنـــفـــيــذي لـالحتـــاد عــلـى مــدى
الـــدورتــ الـــثــالـــثــة واخلـــمــســ

. والرابعة واخلمس
وحـــسب كـــتــاب مــوجـه الى رئــيس
اجلامعة باسم خلـيل السعيدي فإن
قــرار االخــتـيــار جــاء اسـتــنـادا الى
ـــادة  11من الــــنــــظــــام األســـاس ا
ـثل لالحتــاد الـتي تـنـص عـلى أن 
ـؤسـسـات الـتـعـلــيـمـيـة لـكل دولـة ا
عـضـو علـى وفق تسـلـسل انـتـساب
جــامـــعــات تــلك الـــدول لــعــضــويــة

االحتاد. 
وأعــربت األمـــانــة الــعـــامــة الحتــاد
اجلـامـعـات الـعـربـيــة عن تـهـانـيـهـا
ـشاركة في حتمل بهذا االخـتيار وا
ـــســــــؤولــيــة ودعت إلى حتــقــيق ا
أهـــــــداف االحتـــــــــــــاد وغــــــايــــــاته

ية. األكاد

رض في العالم. الناجمة عن هذا ا
وعـلى الـرغم مـن تـوقف الـتـقـدم احملـرز
في الـتــصـدي لـلـمالريـا عــلى الـصـعـيـد
ي في الــســنــوات األخــيــرة فـإن الــعــا
هنـاك عدداً مـتنـاميـاً من البـلدان حتقق
ـتمـثـلة في الـقـضاء ـنشـودة ا الـغايـة ا
ـالريــا ويـــتــوصل إلى عـــلى انــتـــقــال ا

حتقيقها.
«dO uJ « s  WO U  WO d  ‰Ëœ 7

ــنـظـمـة الــدولـيـة فـان 24 بـلـداً وحـسب ا
ثبت في الـفتـرة ب عامي 2000 و2020
ــنــشـأ عــدم وجــود أي حــاالت مــحــلــيــة ا
الريــا خالل 3 ســنــوات أو لإلصــابـــة بــا
أكثر. وهذه البلدان هي العراق واجلزائر
ـــغــــرب وعـــمــــان وســـوريـــة ومـــصــــر وا
ــــتــــحــــــــــــدة واإلمــــارات الــــعـــربــــيــــة ا
واألرجنـي وأرمـينـيا وأذربـيجـان وكابو
فـيردي والـصـ والـسـلفـادور وجـورجـيا
وإيــران  وكـازاخـســتـان وقــيـرغـيــزسـتـان
ومــالـــيـــزيــا وبـــاراغـــواي وســري النـــكــا
وطـاجـيـكــسـتـان وتـركـيـا وتـركـمـانـسـتـان

وأوزبكستان
هل نـقول مـبـروك ونضـيف الى ذلك االمل
في الــقــضـاء عــلى وبــاء كـورونــا بــفـضل
جـهود الـعـلمـاء واالطـبـاء والتـزام الـناس

بنصائحهم في هذه الظروف.
نامل ذلك?
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صـاب و ـهـدي مئـات الـقتـلى و الـوف ا ان كـانت كلـفـة استـقـالة عـادل عـبدا
عـدم محاكـمته و محـاكمة اجلـهات العـسكريـة الرسمـية و غيـر الرسمـية التي
قـتلت و خطـفت فأن عـشرين محـترق في ابن اخلطـيب لن تكـون دافعا كـافيا
السـتقـالة الـوزير و ال اقالـته بل سـيفصـل الغضـب على من ال ظـهر يـحميه..
عـاقبة من ال يقف خـلفه حائط يسـتند علـيه و يسنده وكل االمـور جتري اما 
ـفاضـلة بـ من يـقتـل اكثـر و ب عـبر امـوال الـوزارة و اما جتـري بـفكـرة ا
ـتسبب بقتل اقل فيكون قاتل االقل افضل و ب من يسرق مليارات و ب ا

" احسن". الي سارق مالي وطبعا فأن ابا ا
ومـا دام ان التحقـيق قد فتح كمـا فتحت حتقـيقات قبل و تـفتح بعد و ما دام
ـنح احملـروقـ حق الـشـهـداء فلـيس لـلـنـفـوس ان تـغضب االمـر قـد صدر 
ن قتـلـهم قاسم و سالم عـارف و البـكـر صحـيح انهم فـجنـات الله مـفـتوحـة 
بـعد صدام قد جرى اعـتبارهم كما اعـتبار قتلى كفـار قريش وكذلك اجلنات
مفتوحات لضحايا اغتياالت حرب السنة و الشيعة و ضحايا خطط رؤوساء
ـنـتفـجـي الذي يـواجـه دعاوى الـوزارات وقـبل اخـيـرهـا ضـحـايـا ابـو هـاشم ا
بـفرنـسـا التي لم تـعـلمه اال ثـقافـة جالدي سـجن البـاسـتيل و الـيـوم ضحـايا
هـدر اموال الـصـحـة مثـل هدر امـوال الـكـهربـاء و مـثل هـدر اموال الـتـعـليم و

تفجرات التي توفي احد ابطالها مأخوذا بكورونا. اجهزة كشف ا
ايام و سيجبر الناس على الصمت و النسيان.

امـا اذا اسـتـقـال الــوزيـر او جـرت اقـالـته او طـلب الـيه
ن حـزبه ان يـستـقـيل فـهي دعايـة حـزبيـة سـتـحسب 
يـفعلـها معه و يجـعله خارج الـوزارة و ان بقي فهو
اهم من الـضحايا هو وزير و الضحايا دوما خلگ
واطن? تـقولـون نعم و مـواطن فهل يـقاس الـوزير بـا

هم يقولون ال.
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اطـاً متعددة تتخذ عـمليات الـنصب واالحتيـال في اجملتمعـات اشكاالً وا
وفي سبيل ذلك يتطلب احلد منـها الى رادع قوي يـجعل هـؤالء يشـعرون
بأنـهم مراقـبون عـلى الـدوام وانهم حتت طـائلـة الـقانـون تعـبيـراً عن وجود
الدولة الـقانونـية كونـها احدى الوسـائل الضـرورية إلحقاق الـعدالة وفي
سـبــيل ذلك تـتــخـذ الـدولــة اجـراءات قــانـونـيــة بـحق من يــخـالف الــقـانـون
والتـعـلـيـمات او الـتـعـمـد في ايـذاء األخرين او الـتـسـبب في مـضـرتهم من
اجل منافع شخصية على حـساب ضرر مواطن اخر وعادة ما يكون ذلك
الضرر مبـاشراً في شخصه او غـير مبـاشر والذي يتـحقق نتيـجة إصابة
ـدني ـادة (203) من الـقــانــون ا شـخص آخــر وهــذا مـا نــصت عــلــيه ا

العراقي.
ومع ذلك ظـهـرت بــعض الـشـركــات الـعـقـاريــة الـتي تـتـخــذ مـقـرات فـارهه
ولة تـهتم في انشاء وحتمل عناوين كـبيرة وفي مـناطق راقية واعالنـات 
ريح وبعروض مغريـة جداً ونتيجة لذلك يتجه الدور السكنية بالتـقسيط ا
ن حـصـلوا عـلى قطـعة ـواطـن من ذوي الـدخل احملدود و العـديد من ا
ارض بـشق األنـفس ودفــعـوا الـغـالـي والـنـفـيس فـي سـبـيل ذلك لــلـتـعـامل
معهم وال يعلمون انـهم قد وصلوا الى شركات نصب واحـتيال مستغل
سـتجدة على مجتمعنا قلة معرفتهم بأمور الـتعاقدات كونها من األمور ا
هـارة واالختصاص جمـوعة من ذوي ا الى ان يصطدمـوا بواقع مريـر و
سـاعدة البعض من ذوي اخلبرة القانونية في عمليات التحايل والغش و

الذين يقومون بتوقيعهم على عقود وهمية ومغالطة.
كـافـحة هـذه الـظاهـرة ورصد وهنـا اصبـح من واجب اجلهـات اخملـتصـة 
واحصـاء مـثل هـذه الشـركـات لتـكـرار هـذه احلالـة في اكـثـر من محـافـظة
مكن أن ساو والعيوب الكثير وأن وجودها من ا كونها ظاهرة لها من ا
ـواطن بـعــدم كـفـايـة يـهـدد االســتـقـرار اجملـتــمـعي ويـولــد شـعـوراً لــدى ا
الوسائل التقليـدية في رقابة وحمايـة حقوقهم اضافة للـعيوب التي تكتنف
تلك الـوسـائل السيـمـا تعـقـيد االجـراءات وبـطئـهـا وتأثـرها بـعـوامل اخرى

. اهما نفوذ اصحاب هذه الشركات الذين عثوا في األرض فساداً
ذِينَ آمَـنُـواْ الَ تَـخُـونُــواْ الـلّهَ وَالـرَّسُـولَ وَتَـخُـونُـواْ هَــا الـَّ قـال تـعـالى: {يَـا أَيـُّ

أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ} (األنفال27).
وقد ال يقتصـر احلال على الشركـات العقارية ولـكن هناك العديـد والكثير

من شركات متخصصه بأمور معينة وتنهج ذات النهج.
ومن هنا اصـباح تـظافر اجلـهود احلكـوميـة واجملتمـعية
لـفـرض طـوق عـلى هـذه الـشـركـات واعـادة احلـقوق
ــا يــضـــمن سالمــة الـــتــعــامالت ألصــحــابـــهــا و
التعاقدية ضمن دولة قانونية جرمت قوانينها ذلك

ونبذت اعرافها وتقاليدها هذه الظواهر.
{ لواء دكـتور

بـجـمــيع مـواطـنــيـنـا فـي احملـافـظـة
بــضــرورة االلــتــزام بــهــذا الــشــهــر
ـفـطـرات الــفـضـيل واالبــتـعـاد عـن ا

وما يليق بقدسيته).
واضــاف انـه ( تــشـــكـــيل مـــفــارز
ـقـاهي ـطـاعـم وا ــراقـبــة ا جــوالـة 
وفي حـــال عــدم الـــتـــزامـــهم ســوف
نـــقـــوم بـــحـــجـــز اخملـــالف وفـــرض

غرامات قانونية بهذا الشأن).
وعن اخلــطــة االمــنــيـة خـالل شــهـر
ي (وضعنا خطة رمضان قال الغا
امــنــيــة من اجلــيش والــشــرطـة من
اجـل حـمــايــة الــزوار الــقــادمـ من
احملافظات الى كربالء كما  تبليغ
ــــوالت والــــســــنــــاتـــر اصــــحــــاب ا
بــضـرورة وضع كــامـيـرات مــراقـبـة

مقداد اجلميلي

الــتـعـلــيم الـعـالي وتــقـاضت أجـوراً
باهـظة نـظيـر منـحهـا فرق درجة أو
درجتـ لـلطـلبـة  ما شـكل إيرادات
لـلـكلـيـات كان بـاإلمـكـان استـغاللـها
في تـوسـيع األقـسـام واخملـتـبرات)
مـبيـنـاً أن "مشـروع قانـون الـتعـليم
ـوازي الصـبـاحي اخلـاص ما زال ا
في طور اإلعداد حالياً وسيتم دفعه
لـلـقـراءة في مـجـلس الـنـواب بـغـية
تــــخـــفــــيـض األجــــور وتـــشــــجــــيع
ــتــفــوقــ عــبــر إعــفــاء الــطــلــبـة ا
األوائـل الـثالثــة عـلـى الـكــلـيــة عـلى

ثال). سبيل ا
ولـفت الى أن (الـعـائديـن من دراسة
اجملــمــوعــة الـــطــبــيــة في اخلــارج
ــراحل يـــدخــلـــون امــتـــحــانـــاً مع ا
الـنهـائيـة من نـظرائـهم في الـتعـليم
ـــوازي فـي جـــامـــعــــات الـــعـــراق ا

ويعاملون إسوة بهم).
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بـقـلـوب يـعـتـصـرهـا األلم  وبـالـدمـوع احلـمـراء نـبـكي ثُـلـةً طـيّبـة مـن االخوة
الـعـراقــيـ الـذين دَاهَـمَـتْــهُم الـنـيـران إثْــرَ انـفـجـار قـنـيــنـةِ االوكـسـجـ في
مـسـتشـفى ابن اخلـطيب فـالـتهـمتْ مـنهم مَنْ الـتَـهمتْ وحـوّلـتهم الى أشالء
مـتـناثـرة وأجـسـادٍ ملـتـصقه بـأسِـرَتِـها  ولم يـعـودون يُـعرفـون وقـضتْ على
دة آخـرين في حـادث دامٍ مـريـر اسـتـوجَبَ إقـامـة احلـداد الـوطـني عـلـيـهـم 

آ في أعماق القلوب . ثالثة أيام  بعد أنْ أُقيمتْ عليهم ا
ـمتحن ة ثانـيا  وشَعْـبَنا ا وَأُسَرَهم الكـر وانـنا اذ نعـزي أنفسـنا بـهم أوالً 
ـتعـاقبة ثـالثـا  نبتـهل اليه سـبحانه أنْ يـعوّضـهم عما بـاخلطـوب والكوارث ا

القوه بجناته العريضة وأنْ يسبغ عليهم رحمته ورضوانه .
انا لله وانا اليه راجعون 

ولسان حالنا يقول :
ولو كانَ سَهْماً واحداً ال تَقَيْتُه 

ولكنّه سهم وثانٍ وثالثُ 
ـؤسسـات الصـحية الـعراقـية في ظلّ عـصابـات النـهب والسلب  –التي انّ ا
تـدّعي شــراء الـكـمـامـة الـواحــدة بـعـشـرين ألف ديـنـار  –أصــبـحت مـضـرب
ـصاب وال رضى وا االمـثال في تـدني اخلدمـات والتـجهيـزات  وإهمـال ا
يُــلـتَـفـتُ الى احـدهم االّ اذا دفع لِــمَنْ أُوكـلْـت الـيه مــهـمـةُ خِــدْمَـتهِ ورعــايـتْهِ 

فأصبحت احدى مواطن االبتزاز  –لالسف الشديد . –
ــكن من الـغــنـائم وانـشــغـال الــسـلــطـويــ بـاحلـصــول عـلى أكــبـر مــقـدارٍ 
ـتعـمـد أحـيـانا ـال الـعـام دعاهـم الى االهمـال بل االهـمـال ا ـكـتـسبـات وا وا

واطن العراقي . ة بحق ا والذي يصل احيانا الى درجة اجلر
كـما انـنا نضـرع الى الله سـبحـانه أنْ يَمُّنَ بـالشفـاء والسالمـة على أعـزائنا

ُرَّوِع األليم  صاب في هذا احلادث ا من اجلرحى وا
ـســؤولـ عن وقـوع احلـادث انّ اول الـغــيث هـو الـتــصـدي الى مـحــاسـبـة ا
عادالت التي ما وإحـالتهم الى القضاء بعيداً عن حـسابات احملاصصة وا

أنزل الله بها من سلطان .
طلـوب حتديداً  حيث ال ساءلـة هو ا انّ الـضرب بيدٍ من حـديد في قضـية ا

تسبب . عزل عن محاسبة ا يعقل أنْ تزهق االرواح البريئة 
ــواطن الــعــراقـي مِنْ مــجــمل ـــســؤولــ أنْ يــدركــوأنَّ مــعـــانــاة ا انّ عــلى ا
ـؤسسـات اخلَدَمِـيّة  اصـبحت ال تُـطاق  فـفي شهـر الصـيام كَـثُر انـقطاع ا
سـتضعفـ والفقـراء تَبَعـاً النخفـاض سِعْر الـعملة الـكهربـاء وازداد عدد ا
شـكالت احلياتـية يوماً الـعراقيـة مقابل الدوالر  وهـكذا تزداد وتـتضاعف ا

بعد يوم .
ـأســاوي ال يـتم إالّ بـايــثـار الـصــالح الـعـام واحلُبّ انّ تـغــيـيـر هــذا الـواقع ا

الصادق للشعب والوطن .
ومن هـنـا فالبُـدَّ من الـقـضـاء عـلى الـفـسـاد ورمـوزه وابـعاد

ـواقع التي تـسلـلوا الـيها الـقراصـنة والـلصوص عن ا
ستعان . في غفلة من الزمن والله ا

الــرحـمــة والـغــفـران لــلـراحــلـ االعــزاء والـصــحـة
. صاب والسالمة للجرحى وا

فجوعة . واساة للعوائل ا والعزاء وا
وال حول وال قوة اال بالله العلي العظيم .
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اتقدم بالشــــكر
والتـقـديـــر الى
مـدير مستشفى
الــزعــفــــرانــيــة
الــــــــــــــعـــــــــــــــام
الـــــدكــــــتـــــــــور
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ــبـاركـة في عـلى جــهـوده الـكــبـيـرة وا
ــســتــشــفى ومــتــابــعــة حـاالت ادارة ا
ــصـابــ بـوبـاء ـرضى وال ســيـمـا ا ا
ــوفـقــيـة كــورونـا مــتــمـنــيـا له دوام ا

والنجاح.
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حتية طيبة ..
بـلغ اليـنا ؤرخ في ٢٠٢٠/١٢/١  ا ـرقم (٢٠٢٠/٩/٣) وا اشارة الى قـرار مجـلس شركـتنا ا

وجب كتابهم ذي العدد أ / ٨٢٢ في ٢٠٢٠/١٢/٦ .
وجملهولية محل اقامتكم لتبليغكم تقرر ما يلي:

وجب كـتابـنا ذي ـبلغ الـيـكم  ـوافقـات االصولـية عـلى الـغاء الـتبـليـغ باالحـالة ا حصـلت ا
ـرقــمـــــة (٢٠١٨/٢) تــوسـيـع شـبــكـة ــنـاقــصــة ا ــشـروع ا الـعــدد ٥٤٣١ في ٢٠١٩/١٢/٣١ 

رحلة اخلامسة. التراسل الوطني- ا
للتفضل باالطالع مع التقدير

ÊöŽ«

دعـي (حسـ خضـير عـبـاس) طلـباً يـروم فيه تـسـجيل (الـلقب) من قـدم ا
(فـراغ) الى (الـواسـطي) فـمن لـديه اعـتـراض عـلى الـدعـوى مـراجـعـة هذه
ـــديــريــة خالل مــدة أقــصــاهــا (عــشــرة أيــام) وبــعــكــسه ســوف يــنــظــر ا
ادة (٢٤) من قـانون البـطاقـة الوطـنية رقم (٣) بـالــــــدعـوى وفق أحكـام ا

لسنة ٢٠١٦.
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 ١- يسر ديوان محافظة بغداد اإلعالن عن مشروع  / تبليط طريق الشارع الثالث قرية البو حصوة طول ٢٥٠٠ م اليوسفية  /  تبليط طريق الشيخ سلمان احلسن الزوبعي ١ كم اليوسفية
شروع أدناه وحسب الوثائق القياسية (وثيقة إشغال صغيرة) ؤهل وذوي اخلبرة تقد عطاءاتهم لتنفيذ ا عطاءات ا وازنة االستثمارية لسنة ٢٠١٩ فعلى كافة  مقدمي ا باجلدول أدناه ضمن  ا

ـشـروع وجـداول الكـمـيات مـراجـعـة محـافـظـة بغـــــداد الـطـابق الثـامن / قـسم الـعـقود خالل أوقـات الـدوام الـرســـــمي من ؤهـلـ والـراغبـ في احلـصـول علـى الوثـائق اخلـاصـة با  ٢- عـلى مـقدمي الـعـطـاءات ا
الســــاعـــــة ٨   صباحا ولغاية الساعة ٢ ظهرا  .

 ٣- تضمن العرض ثالث ظروف/ ظرف العرض التجاري
                                       ظرف العرض الفني

ـارسة مهنه هوية تصـنيف بدرجة ( تاسـعة) إنشائـية نافذة صادرة من وزارة طلوبـة  (شهادة تأسيس عقد تأسيس  محـضر اجتماع  إجازة                                         ظرف يتـضمن متطـلبات التأهـيل ا
انعة صادر من الهـيئة العامة للضـرائب نافذ ومعنونة إلى فوض  تقد ما يـؤيد حجب البطاقـة التموينية  كتـاب عدم  دير ا ستفيدة تقد مستمـسكات ا اثله مصدقة من اجلـهة ا التخطيط تقد أعمـال 
تقدمة  تقد جدول تقدم عمل  تكون مـدة نفاذية العطاء ٩٠ يوما  تقوم محافـظه بغداد نسخة اصلية وصل الشراء الـنسخة األصلية  يتم التوقيع واخلتم عـلى كافة صفحات جداول الكمـيات من قبل الشركة ا
ـوقع االلكتروني  اخلاص بها   يجب إن تكون األرقـام مدونة رقما وكتابـة وان تكون الكتابة واضحـة وخالية من احلك والشطب ومـقترن بتوقيع مقدم كـتبها مع أرقام الهواتف وا الشركة بتثبـيت عنوان متكامل 
نـاقصة تقـد شهادة تأسيـس وكافة مستـمسكاتـها مترجـمة مصدقـة من السفارة الـعراقية في بـلد التأسيس  تلتـزم الشركة بـتقد األسعـار النهائـية  غير العطاء  عـلى الشركات األجـنبية الـراغبة باالشـتراك با

القابلة للتفاوض  تقد جدول الكميات مختوم باخلتم احلراري حملافظة بغداد )
ناقصة بعد تقد طلب حتريري إلى العنوان التالي (محافظة بغداد/ قسم العقود) وبعد دفع قيمة البيع للوثائق لقاء مبلغ قدره (١٥٠٫٠٠٠) مائة وخمسون إلف هتم شراء وثائـق ا  ٤- بإمكان مقدمي العطاء ا

دينار عراقي )  غير قابله للرد.
≤∞≤±ØμØπ bŠô« ـدينة بغداد يوم  ٥- يتم تسليـم العطاءات / إلى العنـوان التالي محافـظة بغداد / االستعالمـات االلكترونيـة /الطابق األول   وأخر موعد لـتسليم العـطاءات الساعة ١٢ ظهـرا  من التوقيت احمللي 
ثليـهم الراغبـ باحلضـور في محافـظة بغداد / قـسم العقـود الساعـة ١٢ ظهرا من يوم »ØμØπ bŠô±≥∞≥ »و وعد وسـيتم فتح الـعطاءات بحـضور مقـدمي العطـاءات او  ـتأخرة عن هـذا ا سوف ترفـض العطاءات ا

اليوم الذي يليه
ركزي وباسم أي من الشركاء . عتمدة لدى البنك ا  ٦- يجب إن تتضمن العطاءات ضمان للعطاء على شكل( خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة)   من احد مصارف بغداد ا

شار إليها في القوان   واألنظمة  والتعليمات  العراقية تعاقدة  كافة الرسوم والضرائب ا  ٧- يستقطع من مستحقات الشركة ا
ناقصة عطلة رسمية فيكون موعد الغلق باليوم التالي  ٨- أذا صادف موعد غلق ا

شـترك دون النظر إلى الشريك األخر إال إذا نص في الـوثيقة نسب وشروط معينـة ينبغي توفرها في الشريك طلـوبة و استيفاءها من قبـله فيتم قبول العطاء ا عايير ا  ٩- في حال تقد احد الـشركاء ألي من ا
عند ذلك يعتمد ما  تثبيته في الوثيقة  

 ١٠- جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات الغير مستجيبة
ماثلة)   ١١- يستبعد أي عطاء لم ينظم حسب الوثيقة القياسية وبضمنها (السيولة النقدية اإلعمال ا

ـستحقات واالستمرار بالعمل واجنازه ضمن ـشروع وبعدم التوقف نتيجة عدم صرف ا طالبة بأي تـعويضات عن  إضرار االندثار أو احلراسات التي قد حتصل في ا ناقصة بعدم ا  ١٢- يتعهد من ترسو عـليه ا
الية التي تطلبها الشركة. ستحقات ا تعاقد بغض النظر عن ا دة ا ا

(admin@bagdad.gov.iq) راسلة  عبر البريد االلكتروني  ١٣- للمعلومات تتم ا
 ١٤- كل ما يخالف ما ورد أعاله ال يعتد به.

ناقصة أجور النشر واإلعالن  ١٥- يتحمل من ترسو عليه ا
œuIF « r Øœ«bGÐ WE U×                                                                                               

ناقصة رقم ا

مناقصة رقم ١٦ لسنة ٢٠٢١

ناقصة اسم ا

- تبليط طريق الشارع الثالث قرية البو حصوة طول ٢٥٠٠ م اليوسفية
- تبليط طريق الشيخ سلمان احلسن الزوبعي ١ كم اليوسفية

الكلفة

٤٦٣٫٥٠٠٫٠٠٠ اربعمئة
وثالثة وستون مليون

وخمسمئة الف دينار عراقي 

مبلغ التأمينات األولية

٥٫٠٠٠٫٠٠٠ خمسة
مالي دينار عراقي

التبويب

٤٩-١-٣-٩-١-٤٠٧

دة/ اليوم ا

٧٥ يوم
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قـراطـية في أثـيـنا منـذ أكـثر من خـمـسة وعـشـرين قـرنا ولـدت الـد
التي كان سدس سكـانها من العـبيد واألرقاء والتي حـلم فالسفتها

بجمهوريات تنعم بالرفاهية والرأي والرأي اآلخر.
قراطيـة في بغداد في أرض بور وخراب ومنذ عام 2003 ولدت د
وت ألمريكا) وحتت ظل نخب سياسية دينية وسط فقاعة اسمها (ا
ــيـر مــنــذ أن وطـأت أقــدامـهم أرض ــقـدســات لــبـر بـاعت الــدين وا
ـترفة العراق وتـوكئت عـلى احملتل في حـمايتـهم وهنـدسة حيـاتهم ا
ـــال والــســـلــطـــة فــأصـــبــحــوا فـي ظل دســتـــور احملــتـل حــمــاة بــا
قـراطـيـة في الـعراق من ـقـراطـية ورجـالـهـا. فـاستـنـبـتت أول د الد
بذور التـدين الكهنـوتي اخلليـطة من البـهارات اإليرانـية وعطـر الفكر
األصولي اإلسالمي الـقـد وعنـجـهيـة الـراعي الرسـمي األمـريكي
قـراطـية عـنـاصرهـا الـكيـمائـيـة بال طعم وال لتـنـتهي إلى تـأسـيس د
لون ومظهـرها اخلارجي براقـة خادعة وبـاطنها تـلفيقي يـتجذر فيه

االستبداد والدموية. 
ــقــراطــيـة في الــعــراق لــيس لـهــا شــبــيه ال في الــلـون وال في الـد
ـقراطـيـة) مـصاب بـازدواجـية مـارسـة. فـالذي يـحـرك قاطـرة (الـد ا
ـانشيت أحمر آخر على الوردي (أفندي بعـقل ريفي) ولكنه اليوم 
ـقـراطيـة عـنـدنا لـهـا زواجات قـراطي بـعـقل ديني غـيـبي). فـالد (د
ـنـفـعة مع ـال وزواج ا كثـيـرة ومـبـتكـرة فـهـنـاك زواج اخلـدعة مع ا
ـضـحك أن ـلـيشـيـات. وا تـعـة مـع ا اإلقـطـاعـيـات احلـزبـيـة وزواج ا
ـقراطي رغم أنه الكـثيـر من النـخب السـياسـيـة تتـبجح بـالعـراق الد
وت بكل وت من الـضحك أفـضل من إن  . فـا قراطـي من دون د

بساطة والضحك أفضل من أن ننفجر من الكبت. 
ــقـراطــيـة عـنــدنـا تـمــشي بـأرجل لن يـصــدق أحـدا الـيــوم بـأن الـد
سليمـة ألن مهندسهـا األجنبي ذهب عـنا وترك لنا عـماال مأجورين
ـقراطـية فـي بيـئة الـفسـاد واخلراب يتـقاتـلون عـلى وهم زراعـة الد
وفي ظل دسـتور مـفـخخ بـاحملـاصـصة الـطـائـفـية وبـهـوس اقـتـناص
ـناصب (هذا ـصالح وتـوزيع غنائم األرض والـثروات وا الفرص وا
قراطية مضحكة تنطلق من بيوت زجاجية يحكمها لك وهذا لي). د
الزعيم األوحد من الوراثة العائلية أو سلطة الدين حيث الفردية في

صنع قرار احلزب والهوى والغرام بالطائفة والوالء لألجنبي. 
ـقــلـوب حــيث حـكـم قـادة األحـزاب ــقـراطــيـة عــنـدنـا تــعـمـل بـا الـد
ـلـيـشـيــات ولـيس حـكم الـشــعب وانـتـخـابـات يــحـرسـهـا الـسالح وا
ال احلرام وحـرية تعبـير محـروسة بقـاتل مدجج بسالح نفـلت وا ا
كا الـصـوت ومـواطنـة بال مـواطن ألن اجلـميـع في خط واحد من
ـر وغـالـبـا ما ـصيـبـة والـفـقـر. أمـا الـقـانـون فهـو مـريض بـالـزهـا ا

وقف الوطني. غيب وشهداء ا يتذكر حقوق الناس وسجون ا
ـقراطي حيث الـنخب السـياسيـة يهيـمن عليـها الكذب أنه البالء الد
واخلداع والشعـوذة والغيبـيات وثقافـة الكراهية وإلـغاء اآلخر. نخب
سياسـية جُبِـلْت على تفـاهة الفـكر وساديـة القتل حتت شـعار (الدم

قراطية). والنتائج كارثية مدمرة تفوق ما تفعله الزالزل. 
الـعراق الـسـيـاسي مـتـوالـيـة من الـفـقاعـات الـتي ال حتـكـمـهـا قـوان

فيـزيائـيـة. فقـاعات بـألـوان مخـتلـفة تـظـهر بـسرعـة وتـختـفي بسـرعة.
فقـاعات سـياسـية واقـتصـاديـة واجتـماعـية. لـكن األكثـر ضراوة هي
الفـقـاعـات الـسيـاسـيـة التي صـنـعـتـها األحـزاب الـتي حتـكم الـشعب
ـقراطيـة) وكأنـها قُدَّتْ من صـخر صوان حـيث الوعود باسم (الد
ـلونة الطـليقـة واآلمال اجملـنحـة وخطف األبـصار جلـمال الـبالـونة ا
اجلـاذبـة وبـهـاءهـا الـرائق الـلـحـظي لـكـنـهـا في حلـظـات االنـفـجـار
ـا فـيه مـن خـراب وتـفـاهــة تـصـبح ــزرى  عـنـدمــا تالمس الـواقع ا
شظايا قاتلة وتـظهر احلقيقـة (باسم الدين باعونا احلـرامية) مثلما
تصبح أيضـا كذبة كـبيرة وسراب كـاذب وخداع بصـري وهلوسة

قراطيه!       
تـلئ بالفـقاعات الـطائفيـة والعشـائرية حيث فـقاعات سـياسية بلد 
تـصـطــدم بـفـقـاعــات شـعـبـيــة ويـخـتـفي فـي الـبـلـد قــانـون اجلـاذبـيـة
األرضيـة فـالكل مـعـلقـون بـ السـمـاء واألرض ويسـيـرون بطـريـقة
ــنــطـق الــفــيـــزيــاء فــأن مــائـــلــة واألشــيـــاء تــتـــدحــرج صــعـــودا. و
ـقـراطـيـة) عـنـدنـا فـقـدت قــدرتـهـا عـلى جـلب األشـيـاء نـحـوهـا (الـد
اضي ألنها فقدت اليوم سر سقوطها وتفاحة (نيوتن) صارت من ا
ا سـببت لـنا هـذا اخلراب السـياسي بفـعل انعـدام قوة اجلـاذبيـة 
واجملتمعي وخلقت لنا سحابات األغبرة احلزبية الكريهة وغازاتهم
ـقراطـية جتـذب النـاس لهـا. ألنها السـامة. فمـا عادت اجلـاذبيـة الد

تخاف من السقوط األبدي وفقدانهم للجاذبية األرضية.  
يـبــدو أنه ال سـبــيل من الــفـرار من قــضـبــان الـفــقـاعــة اخلـوارزمــيـة
ـترصدة حلركاتنـا وسكناتنا فـاإلرادة مسلوبة في فقئ السياسية ا
الـفـقـاعة ألنـنـا مـع األسف شـاركـنا فـي نـفخ الـفـقـاعة وفـي اتـساع
حجـمهـا لتـصبح عـليـنا وبـاال وتضـيق جدرانـها يـوما بـعد يـوم على
صدورنـا لـيصـبح الـنجـاة من الـفقـاعـة عَصِـيًّـا وفقـؤهـا مسـتـحيال
واطن . حـتى وصـلت احلـالـة إلى إن ا والوعي بـهـا شـعار الـيـائـس
بـدأ هـو اآلخــر في صـنع فــقـاعـة آمــنـة له يــعـيش فـيــهـا مَـحْــمِـيًّـا من

ها. فيروسات األحزاب السياسية وبطشها ومظا
بالضـرب والقسـمة هناك اآلف مـن الفقـاعات التي صـنعتهـا النخب
السياسية. فقاعات لها حجم طبيعي وبعضها واقعي وآخر كاذب.
ـواطن تـضـخم أمـور عـاديـة أو تـصـغـر أمـور كـبـيـرة يـعـيش فـيـهـا ا
داخلها فال يـرى ما يحدث خـارجها وال األشيـاء بحجمـها. فقاعات
اليـ تعـاني اجلـوع والفـقر تنـشـأ وفقـاعات تـنـفجـر والـضحـايا بـا

والتهجير وفقدان األمل. 
اجلـمـيـع يـنـتــظـر االنـتــخـابـات الــقـادمـة بــعـد مـهــزلـة من الــضـجـيج
ــانــيـة ــمــاحــكــات الــبــر ــعــارك بــاأليــدي واألرجل وا والــثــورات وا
والـســيــاســيـة وشــعــور كـاذب بــأنــنـا ســنــدخل من بــوابـة الــعــصـر
قـراطي ويتـحقق حلم الـفقـراء بحصـة تمويـنيـة غير مـــسروقة الد
ي غير قابل بجل وجواز عا الية ا وبراتب يخلو من ضريبة وزير ا
لــلــرفض من الــدول ومــوظـف يــحــيــا دون كــوابــيس االســتــقــطــاع

ومتقاعد ينام وحتت وسادته بطاقة تأم صحي. 
وأحالم شـبـابـيـة ورديـة بـأن جـمـيع الـعـاطـلـ سـيـدعـون إلى مـراكـز

التوظيف ألداء خدمة العلم والوطن.
ـقراطية حار العقل الـعراقي وثار وحط وطـار قبل أن يدرك أن (الد
أفضل النـظم السـياسـية السـيئـة) حسب تعـبيـر البريـطاني ونـستون
ـا) (قـراطــيـة) الـعـراقـيــة هـو حـاصل اجلـمع بـ تـشـرشل. وأن (د

خـلـطة (الـديـن قراطـيـة) و(الـعـشـيـرة قـراطـيـة) و (الـتـزويـر قـراطـية)
و(الـطـراطـيـر قـراطـيـة). والـنـتـيـجـة تـسـاوي (فـقـاعـة قـراطـيـة) مـؤقـتة

ستنفجر يوما بوخزة دبوس صغير وتختفي إلى األبد!  
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والـتي يتم اسـتاجار الغرض الـتمويل).
وبـاالمكان ان تـمنح االرض على اساس
ـدة ثالثـ سـنـة بـهـدف ايـضـا عـرصـة 
ــــكن لــــتــــحـــصــــيل واردات مــــالــــيـــة 
اسـتـخـدامـهـا الغـراض صـيـانـة وادامـة
ـــشـــاريع (دون الـــرجــوع مـــنـــشــاءات ا
ـــوارد لـــلـــخــــزانه احلـــكـــومـــيـــة ذات ا

احملدودة) .
7- مـاهـي الـضـمـانـات لـنـزاهـة وجنـاح

شروع ا
ـواجـهه حتـدى الـفـسـاد من الـضرورى
تـبنـي شفـافيـة العـمل باتـخاد الـقرارات
واتـبـاع القـوان ومـن خالل التـأسيس
ـوقع الـكتـروني واطالع وجـهاء الـقرى
او الـنـواحي وغـيـرهـم بالـقـرارات الـتى
يـتم اتخـاذها .  ان تبـني فكـرة تأسيس
ـسـاهـمـة هي ان جنـعل من الـشـركـات ا
اجلــــمـــيع مــــراقب عـــلـى اداء االخـــرين
بــاعـتـبــار ان الـتـجـاوز مـن قـبل احـدهم
يـعتبـر جتاوز على حق االخـرين ناهيك
عـن االلــتــزام بــالــضــوابط واالجــراءات

القانونية االحتادية.
8- استحصال موافقة احلكومة 

مـن الــضــروري جــدا اســتــحــــــــــصــال
مـوافقة دولة رئـيس الوزراء على اليات
تــنـفـيـد مـشــروع الـشـراكـة اجملــتـمـعـيـة
بهدف احلد من ظاهرة البـــــيروقراطية
او جتـــاوزهـــا مـن خالل تـــاســـيـــــــــس
مــكــتب خــاص (غـرفــة عــمـلــيــات) تـابع
ـــكــــتب رئـــيس الــــوزراء ومن مـــهـــامه
تـــســـهــيـل االجـــراءات اخملــتــــــــــــلـــفــة
ـساهـمة ومـخاطـبة لـتاسـيس الشـركة ا
ـــؤســســـات احلــكـــومــيـــة اخملــتـــلــفــة ا
ـنح او االقـتراض ... واحلـصـول على ا

الخ

ــســتــشــارين { بــالــتــعــاون مع اخلـــبــراء وا
عهد العرافي لالصالح االقتصادي  با

1- يـتم حتـديد االحـتيـاجات واولـويات
لـلمشاريع لتنفـيذ بالقرى والنواحي في
احملــافـظـات من خـالل االدارات احملـلـيـة
وبــالـتــشــاور مع الـرمــوز االجـتــمـاعــيـة
ــــؤســـســـات احلــــكـــومــــيـــة كـــوزارة وا
ثال ال احلصر. التخطيط على سبيل ا
2- حتديد احلاضنة الفنية للمشروع 
تــــعــــرف احلـــاضــــنــــات في االدبــــيـــات
االقـتـصـاديـة عـلى انـهـا (هي عـبـارة عن
مـؤسسات تساعد الشركات الناشئة في
الـــــتـــــأســــيـس واالنــــطـالق عن طـــــريق
مـــــجــــــمـــــوعـــــة مـن اخلـــــدمــــــات مـــــثل
االسـتـشـارات واخلـبـرات والـدعم الـفني
ــكـاتـب) وعـلى صــعــيــد هـذه وتــأمــ ا
ـبـادرة سوف يـتم تشـكـيل احلاضـنات ا
هندس او احتاد ـناسبة (من نقابة ا ا
الــــصـــنـــاعــــات الـــعـــراقــــيـــة او احتـــاد
ــشـروع ) تـبــعــا لــطــبـيــعــة ا ــقــاولــ ا
ـشروع مـنذ وتـتـولى احلاضـنة رعـاية ا
ـشــروع الى اكــتـمــال تــنـفــيـذه بــدايــة ا
وبـالـتـعاون مع الـشـركـات احمللـيـة التي

سيتم انشاءها كما سيأتي الحقا.
3- دراسـة اجلدوى لـلمـشروع (الـتقـييم

شاريع) نافع من ا االقتصادي وا
ـشروع يـتم اعـداد دراسة فـنـية بـكـلفـة ا
ــتــحــقــقــة مـنه ــنــافع او الــعــوائـد ا وا
وبـشـكل تفـصـيلي لـتـحديـد اجلدوى من
ــالــيـة ــشــروع . اذ ان االمــكــانــيــات ا ا
ــتـاحــة لــكل مـحــافـظــة مـحــدودة جـدا ا
بــالـنـسـبـة لــلـمـشـاريع الــتي حتـتـاجـهـا
وتـتـولى احلاضـنات الـقيـام بهـذا الدور

هم. ا
الي للـمشروع يتم 4- تـأم التـمويل ا
ـنح ـشـاريع من خالل ا تـأمـ تـمـويل ا
ـتـاحة او من خالل ـالـيـة احلكـومـية ا ا

صارف .  تاحة في ا القروض ا
5- العمل على تأسيس شركة مساهمة
وافقة االولية من الدوائر بعد حصول ا

االصـالحــيــة الــتــأريــخــيــة وان الــدعم
ـطلوب يتـجسد بانـشاء غرفة عـمليات ا
لـــدعم شـــؤون احملـــافـــظـــات لـــتـــجــاوز
وافـقات من الـروتـ واحلصـول عـلى ا
الـدوائــر احلـكـومـيـة بـاوقـات قـيـاسـيـة.
الــيــكم الــيـات عــمل  مــبـادرة الــشــراكـة

اجملتمعية:
شكلة اوال: ا

ـشـكـلـة احلـالـيـة والـتى تـعـاني تـكـمن ا
مـنها احملافـظات ونواحيـها وقراها في
الــتـــركــيــز عــلى الــعـــمل في الــوظــائف
احلــكـومــيـة والـتى تــعـاني مـن تـضـخم
هــائل (وتــنــعــكس بــاالســتــحـواذ عــلى
ـالـيـة االســتـثـمـاريـة الــتـخـصـيـصــات ا
لـصـالح الـتـخـصـيـصـات الـتـشـغـيـلـية).
بـسـبب تـداعـيـات الـعـملـيـة الـسـيـاسـية
عــلى مــبــدأ تــكــافــوء الــفـرص وضــعف
الـطاقة االستيعابـية لالقتصاد العراقي
لــلـعـمـالــة انـخـراط الـعــديـد من شـبـاب
احملـافـظات في الـتظـاهـرات السـياسـية
واعـمال الـعنف مـطالبـ بايـجاد فرص
سـتوى االجتمـاعي للعيش عـمل لرفع ا

بكرامة.
قترح ثانيا: احلل ا

الشعب للشعب).
ــعـتـرك وضــعف ثـقـة فـي خـضم هـذا ا
ؤسسات احلكومية ـواطن بقدرة ا ا
بـتـقـد اخلـدمات الـعـامـة  كـرس عدد
ـعـهــد الـعـراقي لالصالح مـن خـبـراء ا
االقــتـــصــادي (جــهــودهم الــطــوعــيــة)
ـــأزق االشــكـــالـــيــة لـــلـــبــحـث عن حل 
الـسـياسـية  – االقـتصـادية ومن خالل

االطـالع عــلى الــتـــجــارب الــدولــيــة 
بادرة. اعداد هذه ا

ـبادرة يـتـجـسد بـالـدعوة الى جـوهـر ا
شـراكـة اجملـتـمع لالجـهـزة الـتـنـفـيـذية
احلـكـومـيـة في الـتخـطـيط وفي تـنـفـيذ
ـــشـــاريـع (بـــعـــبـــارة اخـــرى اتـــاحــة ا
الـفـرصة لـلمـجـتمع لـتحـمل مـسؤولـية

انتاج اخلدمات التي يحتاجها).
ـركـزيـة االداريـة الـتي تـعاني بـسـبب ا
مـنها مؤسسات الدولة و تأخر تشريع
الـــقــوانـــ واالجــراءات احلـــكــومـــيــة
(الــصـــديــقــة) اســوة بــالــدول االخــرى
ـغــرب والـســعـوديــة عـلى (كــاالردن وا
ــــثــــال) ال بـــد ان حتــــضى ســــبــــيل ا
ـــبــادرة بــدعم دولـــة رئــيس الــوزراء ا
ــبـادرة لــتــسـهــيل انــسـيــابــيـة عــمل ا
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تـعانـي محـافظـات العـراق جمـيعـها من
اضـطـربـات سـيـاسيـة لـعـوامل مـتـعددة
ومـن اهمهـا ضعف االداء احلـكومي في
تــقـد اخلـدمـات الــعـامـة  وعـدم قـدرة
ـؤسسـات احلكومـية عـلى خلق فرص ا
عــمل (من خـالل تـطــويــر بــيـئــة اعــمـال

القطاع اخلاص).
ـمـكن ان تـنـلـقي هـذه االشـكـالـيات من ا
بـظاللها الدامس على مسـتقبل العملية
الـسـياسـية  ولـذلك اصـبح من الواجب
عـلى اجلميع (وليس احلـكومة وحدها)

شاركة في وضع حلول . ا
ـــؤسف التـــوجـــد حـــالـــيـــا قـــنـــاة مـن ا
ـؤازة احلكومـة في مواجهة مـجتمـعية 
الـتحديات اجلـسيمة االمـر الذى اضطر
ــدنــيـ الى ـصــلــحـ ا الــعــديـد مـن ا
االعـتـزل عن تـقـد خـدماتـهم الـوطـنـية
وهي ظـاهرة خطـيرة. حان الـوقت لفتح
الـباب لـلمـشاركـة اجملتـمعـية واحلد من
ـــقـــراطــــيـــة الـــكـــتل ـــو ظــــاهـــرة "د
الــســيــاســيــة" الــتي التــمــثل الــشــرائح
اخملـتلـفة للـشعب العـراقي والعودة الى
عـنى ( حكم ـقراطـية احلـقـيقـيـة  الـد

شاريع  واحلصول على احملـلية على ا
ــوافــقــات االولــيــة لــلــتــمــويل تــقــوم ا
احلــاضـــنــات بــالــتــشــاور مع الــرمــوز
االجـتـماعـيـة او الوجـهـاء بكل قـرية او
نــاحـيــة الخ (وبـالــتـعـاون مع االدارات
احملـلـيـة في احملافـظـات) بهـدف انـشاء
شـركـات تـنـفـيـذية لـلـمـشـروع (شـركات
عـنى يشـترك ابنـاء القرى مـساهـمة) 
ـشاريع التي حتـتاجها او الـنواحي با
مـنـاطـقـهم. بـعـد االتـفـاق عـلى تـأسيس
عـنـية الـشـركة يـتم مـفـاحتة اجلـهـات ا
بــتـــأســيس الــشــركــات ومــنــهــا وزارة
ـرتبطة الـتجارة عـبر غرفـة العلـميات ا
ـكتب رئيس الوزراء لالسراع بتنفيذ
تـــأســيس الـــشــركــة واحلـــصــول عــلى

طلوبة). نح والقروض ا (ا
قترحة  شاريع ا  -6تمليك اراضي ا
ــصـرفي حتــتـاج الغــراض الــتـمــويل ا
عـملية االقتراض ضـمانات مالية حيث
يــعـتــبـر امــتالك االرض احــد الـشـروط
ـا تـقدم الـواجب تـوفـرهـا وانـطالقـا 
يـجب دراسـة مـوضـوع تـمـلـيك اراضي

قترحة . شاريع ا ا
ـشروع ذو طـبيـعة خـاصة أ- اذا كـان ا
كـبنـاء سوق محـلي  او معـمل البان او
مــركـز تـسـويق احملــاصـيل الـزراعـيـة .
فالمـر يتطـلب تمليك االرض لـلمشاريع

قترحة ابتداءا. ا
ـــشـــروع لـــتـــقــد ب - امـــا اذا كـــان ا
خـدمـات عـامة كـبـناء مـدرسـة او طريق
ول عن او مـستوصف (حـتى لو كان 
تـاحة ) يكون نح احلكـومية ا طـريق ا
ـومة عمل امـتالك االرض ضروريـا لد
الـشركـات التي  تـأسيـسهـا النه هذه
الـــشـــركــات حتـــتــاج الـى االســتـــمــرار
ـشاريع الـتي  تـأسـيسـها بـصـيانـة ا
(حـيث يتـم تمويـل اعمـال الصيـانة من
شاريع خـالل  بناء مرافق الى جانب ا
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ـعــرفي  بـ يـقـيـنه الـذي الـتـنـاشـز ا
اعلنه في صفحته على الفيسبوك بأن
(مـا سـيبـقى مـن سعـدي يـوسف شيء
واحد وهو الشاعر الكبير الذي حجز
مـــكـــانـــته في تـــاريـــخـــنـــا الـــشـــعــري
ومعـتمـدنا االدبي! مـنذ امريء الـقيس
وب مـا دفعوه الى ان حتى السـياب)
ومعـاقبة الذات يعلن نـقيضه مضـطرا
ـؤكدة ان وزارة في سـرّه!. احلـقـيـقـة ا
في الــعــراق وغـيــره تــخـدم الــثـقــافــة
من مـــثــقف فـــكم من شـــاعـــر  الـــدولــة
ضـحّى من اجل الـوطن واشـاع ثـقـافـة
الــــتــــنــــويــــر بــــ الــــنــــاس هــــو اآلن
وكم من مـثـقفـ كـبـارا عـانوا مـنسـيـا
احملنة فـما اعانـتهم ومنـهم من ماتوا
وما شيعتـهم..وآخرون احياء هم اآلن

مهمشون.
ولــهــذا فــان هــذه األشــكـالــيــة تــخص
وله نـقول..ان احتاد األدبـاء والكـتّاب 
ال من ســــعــــدي ــــوقـف احــــســــمــــوا ا
يوسف..بـل من آخرين أحـيـاء سـيأتي
يــــوم يـــــكــــونــــون فــــيـه عــــلى فــــراش
ـعيـار الشـعري أم وت..هل نـعتـمد ا ا
ـعـيـار األخالقي فـي احلـكم عـلـيـهم?. ا
ام نلعنهم هل نتعاطف معهم انسانيا

وهم يحتضرون?!

سـؤليـات الثـقافـية ـيون اعـلى ا اكاد
فيمـا هم كانوا يـتباهـون امام طلـبتهم
صبـاح الـلـيـلة الـتي مـدحـوا صدام في

حضرته!
وباستـثناء مـثقفـ تعاطـفوا انسـانيا
سعدي مع التـسعـيني الـذي يحـتضـر 
وآخـرين يـوسف(عـمـر الـسـراي مـثـاال)
ادانـوا مــا كـتــبه ســعـدي في ســنـواته
األخــيـــرة دون األســـاءة الى شـــخــصه
فــــان مــــثــــقــــفــــ كــــبــــارا مــــارســـوا
فأحدهم اتهم سيكولـوجيا األتهامـات 
الـــدكــتـــور حـــسن نـــاظم بـــانه عـــمــيل
اميركي ألنه طلب من وزارة اخلارجية
وآخر رعايـة سعـدي يـوسف في لنـدن 
اتـهم شاعـرا مـعـروفـا بـانه ال يـفقه في
الـشـعـر شــيـئـا..ولك ان تـقــرأ مـا كـتـبه
كاظم فارس حرام حسن ناظم األخوة(
لكل الشـاهـري مـظهـر عـارف....).نـعم 
مـــثـــقف احلق في ان يـــعـــبـــر عن رأيه
ولالخـــر احلق في الـــردّ عــلـــيه..ولــكن
ـثـقف شخـصـية باسـلـوب مهـذّب ألن ا
رأيــنـا بـ من هم فــيـمـا  اجـتـمــاعـيـة!
ـستوى ال يـختلف قدوة في الثـقافة 
عن مـــواقف ســـيـــاســيـــ طـــائــفـــيــ

وآخرين سفهاء.
واخملـجـل اكـثــر الـذي يــثــيـر أكــثـر من

ان عـزرا بــونـد كـان شـاعـرا مـثـال ذلك
لـكن ابداعه الشعـري لم يغفر له كبيرا
منـاصرتـه للـفاشـية..وجـون شـتايـنبك
لم يــشـفـع له ابـداعـه الـروائي عــنــدمـا

شتم ثوار فيتنام.
ــقـــابل..اجلــواهــري مـــدح مــلــوكــا بــا
وطــغــاة وشــتــمـه الــشــيــوعــيــون في
صــحـــافــتـــهم..ومع ذلك فـــان صــورته
تــتــصــدر اآلن واجـــهــة مــبــنى احتــاد
ــنـح االحتــاد و األدبـــاء في بـــغـــداد 
ه لـشـخصـيات درعا بـاسـمه في تكـر
ثــــقــــافـــيــــة..ويــــتـــبــــوأ اآلن شــــعـــراء

عنه ونلعنه حيا وميتا?
نــعم ان ســعــدي يــوسف شــخــصــيـة
اشكـالية فـمنـهم من يعـدّه آخر كـبير
ـــلـــحـــدين في قــــافـــلـــة الـــشـــعــــراء ا
والزنادقة التي يـتصدرها ابو العالء
ومـــنـــهـم من ال يـــهــــمه في ـــعــــري  ا
ــانـه بـــقــدر الـــشـــاعـــر احلـــاده او ا
ومــنـهـم من يــعـد مــنــجـزه الــشــعــري
ســعـــدي طــائــفـــيــا مع ان الـــشــيــعــة
والسـنـة قذفـوه بـكل ما في الـشـتيـمة
وأنه ال قيمة للشعر الذي من مفردات

ال يكترث بق الناس ومعتقداتهم.

ــثــقــفــ من تــابــعت مــواقـف كــبــار ا
ســـعــــدي يـــوسف وهــــو عـــلى فـــراش
ـوت فـوجـدت مـا يـثـيـر االسـتـغـراب ا
في تضـاد مـواقفـهم .وال يعـنـيني هـنا
وقف او ذاك من صحة او خطـأ هذا ا
ثـقـف حتـديدا من بل مـوقف ا شاعـر
هل احلـالة نـفـسـهـا بـشـكل عام..اعـني
ثـقـفـون الى جانب ينـبـغي ان يـكـون ا
الشـاعـر حـ يـكون في مـحـنـة اوعلى
ـوت برغم انه مـدح حاكـما او فراش ا
طـاغــيـة او اســاء لــرجل دين او كـان
طائفـيا في آخر ايـامه..ام اننا نـتخلى

تـســاؤل ان وزيـر الــثـقــافـة الــدكـتـور
حـسن نـاظـم اعـتـذر في الــيـوم نـفـسه
ـسـاعدة  سـعـدي يوسف عن  دعوته 
مــوضـحــا بــأنــهـا(انــطــلــقت من بــعـد
انـسـاني مـحض اسـسه االسالم وان
ــقــدسـة ــاني بــقــيـمـي الـديــنــيــة ا ا
ـشـاعر الـكـثرة واحتـرامي وتـقـديري 
الـكـاثرة مـن النـاس اهـم من تـعاطـفي
ـانـي كـمــســؤول في الــدولـة ال ذاك 
ـقـدسـة ومـشـاعـر الـناس بـان الـقـيم ا

راعاة). اولى با
والتساؤل:

 هل يــعـقل هــذا الـتــبــريـر من مــثـقف
كبير ان النـاس! افهموه انه كان على
أعـني هل انه مـقـتـنع فـعال بأن خطـأ 
ـــســاعـــدة شـــاعـــر بــوصـــفه دعـــوته 
ـــســـؤول األول عن الـــثـــقـــافـــة كـــان ا
زلة..ام انه كان مـجبرا عـلى االعتذار
وانه في داخله مـقتنع تـمامـا بدعوته
ساعدة سعدي يوسف? التي اوضح
فيـهـا (ان هـدفي كـان ان ارسل رسـالة
الى العـراقيـ  الى الـعالم الـعربي 
خاصة الـذين يقولون الى العراقيـ 
دومــا ان دولــة الــعــراق اجلــديــدة  ال
تتخلى عنهم رغم كل شيء). ما يعني
انـــهم ادخـــلــوه فـي ســيـــكـــولــوجـــيــا

الـبـريطـانيـة "ولسن تـشرشل". وتـقررأن
تـؤلف فيه حكومة عربية برئاسة األمير
"فـــــيـــــصل" تـــــكـــــون حتت اإلنـــــتــــداب
ـؤقـته الـبـريـطـاني. وقـررت احلـكـومـة ا
ـنعقدة بتاريخ 11 تموز في جـلستها ا
ـــنــاداة بــاألمـــيــر "فـــيــصل بن 1921 ا
" مــلــكـاً عــلى الــعــراق. وبــعـد احلــســ
إجــراء الــتــصـويـت عـلــنــاً بـ 15-22
تــمـوز اســفـرت الـنــتـيــجـة عن أكــثـريـة
ـثلة في %97 مـن العراقي سـاحقة 
الـذين بـايـعـوا فـيـصالً وإرتـضـوه مـلـكاً
لـهم. و إقـامة حـفل الـتتـويج يوم 23
ــــلك فــــيــــصل آب 1921 ألــــقـى فــــيه ا
خــطــابـاً مــلــيـئــاً بــالـوعــود. وعــلى أثـر
ــلـك فــيــصل عـــرش الــعــراق إرتـــقــاء ا
ــؤقـتـه وحـلت إنــســحــبت احلـكــومــة ا
مــــحـــلــــهــــا وزارة جـــديــــدة بـــرئــــاســـة

عبدالرحمن النقيب. 
وبـقيت الصالت ب العـراق وبريطانيا
تـســيـر سـيـراً مـتـبـايــنـاً تـتـحـسن تـارة

وتسوء تارة. 
وكـان احلكم خالل ذلك وطنيـاً بالظاهر
بـريـطـانـياً بـالـواقع حـتى دخل الـعراق
عـــضــواً فـي عــصـــبــة األ بـــتــاريخ 3
تـــــشــــرين األول 1932 حـــــيث إرتــــقت
ـستوى الـدبلـوماسي ب الـعالقة إلى ا

. الطرف

ي عراقي مقيم في بريطانيا { أكاد

أصــدر اجلــنــرال "مــود" بـالغــاً رســمــيـاً
عـندما إحـتل اجليش البريـطاني بغداد
مــؤكــداً بــإن اجلــيش جــاء إلى الــعـراق
. مــنــقــذاً مــحــرراً ال فـاحتــاً مــســتــعــبـداً
وأعـقب نـشـرهـذا الـبالغ صـدور بالغات
رسـمــيـة خـطـيـرة من سـلـطـات احلـلـفـاء
أهـمها: التصريح الفرنسي- البريطاني
الــصـادر في 7 تــشــرين الــثـاني 1918
الــــذي جــــاء فــــيـه: "إن احلــــكــــومــــتـــ
الـفـرنـسـيـة والـبـريـطـانـيـة اتـفـقـتـا عـلى
تــأسـيس حـكــومـات وطـنــيـة لـلــشـعـوب
احملـررة التي هضم الترك حقوقها". لقد
ـفكرين خـدعت هذه الـوعود السـاسة وا
ــا أقـــطــاب ال فـي الــعـــراق حــسـب وإ
الــســيــاسـة عــامــة في جــمــيع الــبــلـدان
الـــــعـــــربــــيـــــة الـــــتي إنـــــســـــلـــــخت من

اإلمبراطورية العثمانية.
وبــيــنـمــا كــان الــعـراقــيــون يـنــتــظـرون
فاجأة قرار حتـقيق هذه الوعـود وإذا 
و" بتاريخ مـؤتمر احلـلفاء في "سـان ر
25 نـيسان 1920 الـذي يقضي بوضع
الـــعـــراق وفــلـــســـطـــ حتت اإلنـــتــداب
الــبــريــطــاني وســوريــا ولــبــنــان حتت
اإلنـتـداب الـفـرنـسي. كـان الـقـرار ضـربة
صــادمـــة ونــقــضــاً صــريـــحــاً لــلــوعــود
والـــعــهــود. وعــلى أثـــر ذلك تــضــافــرت
ـــطــالـــبــة جـــهــود الـــعـــراقــيـــ عـــلى ا
شروعة. عقدوا اإلجتماعات بـحقوقهم ا
الـسـريـة والـعـلـنـيـة في بـغـداد والنـجف

دن العراقية.  وصل وغيرها من ا وا

قـادتها من القوى الفالحية والعشائرية
ورجـال الدين. هذه الـقيادات بـعيدة عن
الـطبقة الـبرجوازية الـتي إستطاعت أن
تــعي ذاتـهـا وتـنـتج فــكـرهـا في الـزمـان
نـاسبـ لـتحـرز اإلنتـصارات ـكـان ا وا
الـكبرى في التـاريخ. لم تكن في العراق
ـعنى طـبـقـة بـرجوازيـة في اجملـتـمع بـا
الــــواضح ألن قـــرون الــــتـــخـــلـف الـــتي
ســيــطـرت عــلــيه لم تــسـمح لـه بـإنــتـاج
طـبــقـة صـنـاعـيـة حـرفــيـة مـسـتـقـلـة عن
إرادة الدولة العثمانية كما حال الطبقة

البرجوازية في أوروبا.
لقد وجدت الشعوب التي كانت تستظل
بـالـرايــة الـعـثـمـانـيـة بـعـد سـقـوط تـلك
الـراية إنـها مـقسمـة تقـسيمـاً جغـرافياً
وسـيـاسـيـاً وسـكـانـيـاً يـعـكس مـصـالح
نـتصرة الـدول اإلستـعمـارية الغـربيـة ا
ــيــة األولـى دون أخـذ فـي احلــرب الـعــا
رأي تــلك الـشـعـوب أو مـصــلـحـتـهـا في
ذلك الــتـقــسـيم. هــكـذا جــاءت اخلـارطـة
الـسـياسـية لـلـمنـطـقة الـعربـيـة مشـوهة
حتـمل ألـغـامـاً تـتـفـجـر بـ حـ وآخر.
وفـي هـذا الــســيــاق جــاء قــرار حــرمـان
ــثـــال من حق األكـــراد عــلـى ســبـــيل ا
صـيـر وفـرض جتزئـة الـوجود تـقـريـر ا
الــكــردي بـ تــركــيـا وإيــران والــعـراق

وسوريا. 
وبـذلك عانى العـرب والكرد والـقوميات
األُخـرى من تـسلط الـغرب اإلسـتعـماري
ووعــــوده. لـــقــــد وجـــد عــــرب الـــعـــراق
وأكــراده واألقــلـيــات األُخـرى أنــفــسـهم
يـتشـاركون وطنـاً واحداً اسـمه العراق
ويـعيـشون قضـية واحدة هي الـتخلص
مـن اإلنـتـداب الــبـريـطــاني الـذي حتـول
إلى مـعـاهدات تـربط الـعـراق بالـهـيمـنة

اإلستعمارية البريطانية.

الـواليـات اخملـتلـفـة الـتي يـعيـنـون لـها
ـــركـــزيـــة في بـــأمـــر مـن احلـــكـــومـــة ا
إســطـــنــبــول. وبــصــورة عــامــة كــانت
اإلمـبــراطـوريـة الـعـثـمـانـيـة تـسـيـر في
طـــريـق اإلنـــحالل ولم تـــكـن إدارتـــهــا
نـــاجــحـــة فــقـــد كــان اجلـــهل والــفـــقــر

واألمراض متفشية بشكل كبير.
لـم يـكن الــشـعب الــعـراقي راضــيـاً عن
ســـلـــطــة اإلحـــتالل الـــعـــثــمـــاني رغم
مـحـاولـة احلـكـام الـعثـمـانـيـ تـغـليف
حــكـمـهم بـإطــار الـدين اإلسالمي. كـان
يـــســعى لـــلــتـــخــلص من ذلـك الــطــوق
الــبـشع ظـهــرت عـدة حـركــات وطـنـيـة
تــرمي إلى الــتــحـرر مـن رق وسـيــطـرة
اإلحــتالل الــتــركـي. ومــحــاولــة إقــامـة
حــكــمــاً وطـنــيــاً مــتـحــرراً من ســلــطـة
وهـيمنـة األتراك. فقد قـامت العديد من
ـدن ضـد اإلنــتـفـاضـات في األريـاف وا
األتـراك أشـهـرهـا ثـورة بـغداد في 13
حـزيران 1831م وأعـقبـتهـا إنتـفاضة
ـفتي جـميل زادة جدّ أُسـرة آل جميل ا
فـي عهـد عـلي رضـا بـاشـا بـتاريخ 28
أيار 1832 كـما قامت عـدة إنتفاضات
بـقـيـادة شيـوخ الـعـشائـر ذوي الـنـزعة
نـطقة الـوطنـية التـحرريـة سواء في ا
الـعـربـيـة أو الـكـرديـة ولـكن احلـكـومة
الــعــثـمــانـيــة كــانت تـلــجــأ إلى أقـسى
درجـات العنف لقمع تـلك اإلنتفاضات
وتــنـفـذ ســلـسـلـة مـن اإلعـدامـات بـحق

. الناشط من الوطن
حـــدثـــنـــا الـــتـــاريخ عن الـــكـــثـــيـــر من
اإلنــتـفـاضـات ولـكـنــهـا كـانت حتـصـد
الـفشل واإلنكـسار ومنـها ثورة 1920
ضــد اإلحــتالل الــبــريـطــاني لــلــعـراق
ألســبــاب كــثــيـرة أهــمــهــا عــدم وجـود
قـيادة موحـدة منظـمة لإلنتـفاضة كان

عـظـمـة الـعـراق الـتـاريـخـيـة وعـبـقـريـته
احلـــــضـــــاريـــــة تــــكـــــمـن في مـــــوقـــــعه
اإلسـتراتـيجي في وسط مـنطقـة الشرق
األوسـط. ظل الــعــراق طـــيــلـــة تــاريــخه
ســـهالً خـــصــيـــبــاً مـــفــتـــوحــاً ووطـــنــاً
نطقة. هذا إلسـتقبال وتمازج لشعوب ا
ـركـزي واإلسـتـقـبـالي هـو الذي الـدور ا
مـنح العـراق هذه الـقدرة العـجيـبة على

اإلنفتاح واإلبداع احلضاري.
تـاريـخ الـعـراق فـيه الـكـثـيـر من الـعـنف
واخلــراب بــســبب ســهــولـه اخلــصــبـة
ونـهـريـة الـوفـيـرين ومـوقـعه اجلـغرافي
وإحـاطـته ببـلـدان جبـلـية وصـحـراوية
ـا جعله يـتعرض دائـماً لإلجـتياحات
واإلحـــتالالت وعــمـــلــيـــات الــتـــخــريب
بـــــاإلضـــــافــــــة إلى غـــــدر الــــــنـــــهـــــرين
ـدمـرة. هــذه الـعـوامل والــفـيـضــانـات ا
جــعــلت الـعــراق مـوطــنــاً ألولى وأغـنى
احلـضـارات اإلنـسانـيـة حـيث اخلصب
الــروحي واإلبـداع اجلـمـالي والـعـلـمي.
وهــو أكـثـر بـلــدان األرض في إحـتـوائه
عــلى عـواصم ومـدن حــضـاريـة خـالـدة
قــدمت لـلـبـشـريـة أعـظم اإلجنـازات: أور
ــدائـن والــكـــوفــة وبـــابل ونـــيــنـــوى وا

والبصرة وبغداد.
دخـل الــــعـــــراق في اإلمـــــبــــراطـــــوريــــة
الـعثـمانـية عام 1534م وإسـتمـر حكم
األتـــراك عــلى الـــعــراق حــوالـي أربــعــة
ــيـة قــرون حــتى نــشــوب احلـرب الــعــا
األولـى. لــــقــــد أعـــــتــــبــــر الـــــعــــراق من
ـقـاطعـات الـعـثمـانـية الـنـائيـة بـعد أن ا
إنـــتـــقـل مـــركـــز الـــعـــالـم اإلسالمي إلى
إســطــنــبــول حــيث كــان مــقــر خــلــيــفــة
ـــســـلـــمــ وكـــانت اإلمـــبـــراطـــوريــة ا
الــعـثـمــانـيــة وبـضـمــنـهـا الــعـراق تـدار
بــواسـطـة الـوالة الـذيـن كـانـوا يـديـرون

ـطالب إلى وسـرعـان ما تـطـورت هذه ا
ثـورة مسلـحة كانت احلـدث التاريخي
األبــرز الـذي ســمي بـثــورة الـعــشـرين
الـتي مرت في مسيرتها بثالث مراحل:
أوالهـا تتـمثل في األحداث الـتي مهدت
لــلـثـورة وهي األحــداث الـتي جـرت في
بــغـداد وكــربالء وديــر الـزور وتــلـعــفـر
ـوصل. والـثانـية تـتـمثل في الـثورة وا
ـسلحة التي إنطلقت من الرميثة يوم ا
30 حـــزيـــران 1920. أمـــا الـــثـــالـــثـــة
فـتتـمثل في إنـتشـار الثـورة في مناطق

العراق األخرى.
لم يــسع احلـكـومــة الـبـريــطـانـيـة إزاء
هـذه احلـالة إال أن إسـتبـدلت حـاكمـها
الـعام في العراق "سيراي. تي. ولسن"
ـعروف بـالشـدة والغلـظة بـشخـصية ا
"بـــرسي كــوكس" الــذي لـــديه مــعــرفــة

اماً بشؤون العراق.  وإ
وصـل إلى بـغــداد بـتـاريخ 11 تــشـرين
األول 1920 وأخـذ عـلى عـاتـقـه إطـفاء
نــار الـثـورة وتــألـيف حـكــومـة مـؤقـته
بــرئـاســة نـقــيب بــغـداد "عــبـدالــرحـمن
الـكيالني" بتاريخ  25 تـشرين األول
1920. جـعلـها حتت امـرته وهيـمنته.
ـعرفة وأخـذ يدرس مـختلف األسـاليب 
احلـكم الذي يجدر ببريطانيا أن تقيمه

في العراق.
 دراســة قـضـيــة الـعـراق في مــؤتـمـر
الــقــاهـرة الــذي عُـقــد بــتـاريخ 12 آذار
ــسـتــعــمـرات 1921 بــرئــاسـة وزيــر ا
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اعلن االحتـاد الـعراقـي بكـرة الـسلـة تـأجيـل مبـاراة احلـشد الـشـعبي
مـتاز. وقال امـ سر االحتـاد خالد جنم امام النـفط ضمن الـدوري ا
في تـصـريـح صـحـفي ان احتــاد الـسـلـة قــرر تـأجـيل مــبـاراة احلـشـد
قرر إقـامتهـا يوم غد األحد الشعـبي أمام فريق الـنفط التي كـان من ا
إلى اشـعــار اخــر. واوضح ان الــتـأجــيل جــاء بـســبب وفــاة احلـارس
دة مصطـفى سعدون وتـعلـيق النشـاطات الريـاضيـة لنادي الـنفط 

ثالثة ايام.
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{ مــــدريـــد- وكـــاالت: ســــقط ريـــال
مــدريــد في فخ الــتــعــادل الــســلــبي
خـالل مـواجـهـة ريــال بـيـتـيس  في
إطــار مــنـــافــســات اجلــولــة  32 من
ـيرجني مـلعب الـليـجـا في معـقل ا
ألــفــريــدو دي ســتــيــفــانــو. وبــهــذا
الـتـعـادل رفع ريـال مـدريـد رصـيـده
ــركــز الــثــاني إلى  71 نــقــطــة في ا
ــتــصــدر وبــفــارق نــقـــطــتــ عـن ا
أتلـتيـكو مدريـد بيـنما رفع بـيتيس
ــركـز رصــيـده إلى  50 نــقــطــة في ا
ـباراة بـهدوء من الـسادس. بـدأت ا
كال الـطـرف وجـاء أول تـهـديد في
الــدقـيــقـة  14 بــتــسـديــدة قــويـة من
ماركـو أسينـسيو مـرت أعلى مرمى
كـالوديـو بـرافــو. واحـتــسب احلـكم
ركلة حـرة مباشرة لـريال مدريد في
الــدقـيــقـة  18 عــلى حــدود مــنـطــقـة
اجلـزاء نـفـذهـا إيـسـكـو الـذي سـدد
بــقـــوة زائــدة لـــتــمـــر أعــلـى مــرمى
ــا بــيـــتـــيـس. وأرسل كـــر بـــنـــز
تـصـويبـة أرضـيـة من داخل منـطـقة
ــدافــعــ اجلــزاء بــعــد مــراوغــة ا

تصدى لها احلارس كالوديو برافو
وجاء عـلـى مـرتـ في الـدقـيـقـة  .24
أول تـــهــــديــــد من الــــضـــيــــوف في
الدقيقة  28 بتسـديدة من سيـرجيو
كانـاليس من خـارج منطـقة اجلزاء
ـرمى مـرت بـجـانب الـقـائم األيـسـر 
ا فرصة تيبـو كورتوا. وأهدر بـنز
تـسـجـيل الـهـدف األول حـيث تـلقى
كـرة في عـمق دفـاع بـيـتـيس وسدد
كـرة قويـة مـرت أعلى مـرمى بـرافو
وانـــتـــهى الـــشـــوط األول  0-0 ومع
بداية الشوط الثاني كاد رودريجو
أن يـــتــقـــدم بــالــهـــدف األول حــيث
أرسل تــصــويــبــة قــويــة ارتــطــمت
رمـى كالوديو بـالـعـارضـة األفـقـيـة 
برافو. وأهدر رودريجيز العب ريال

بيتيس فرصة في الدقيقة  59 حيث
تــلــقى تــمــريـرة عــرضــيــة وانــفـرد
بــاحلـارس كـورتـوا لــكـنه سـدد بـ
يـديه بــرعـونــة. وتـألق الــبـلــجـيـكي
تـيـبــو كـورتـوا حــارس مـرمى ريـال
مــدريــد في الــتــصــدي النـفــراد من
بـورخـا إيـجالسـيـاس مـهـاجـم ريال
بـيـتـيس في الـدقـيـقة  65 وتـصدى
كالوديـو برافـو حـارس مـرمى ريال
بـــيـــتـــيس لـــتـــســـديــدة قـــويـــة من
الكرواتي لوكا مودريتش العب خط
وسـط ريـال مـدريـد في الــدقـيـقـة 66

وأرسل كاناليس العب ريال بيتيس
ـنـطـقـة مرت تـصـويـبـة من خارج ا
ـــرمى بـــجـــانـب الـــقـــائم األيــــســـر 
البلجيكي تيـبو كورتوا في الدقيقة
73  وانـطلق فـينـيـسيـوس جونـيور
وتـوغل داخـل مـنــطــقـة جــزاء ريـال
بـيـتــيس لـكـنه سـدد كــرة ضـعـيـفـة
جــدًا بــ يـدي كالوديــو بــرافـو في
ـبـاراة عودة الدقـيـقة 75 وشـهدت ا
البـلـجيـكي إيدين هـازارد جنم ريال
مــدريـد بــعـد فــتــرة غـيــاب طـويــلـة
بــداعي اإلصــابـة إذ شــارك كــبـديل

في الـدقيـقة   77 وفشـلت مـحاوالت
ريــــال مـــــدريــــد فـي خــــطـف هــــدف
ـتــبـقــيـة االنــتـصــار في الـدقــائق ا
ـــبـــاراة  0-0 ويُـــهـــدر لــــتـــنـــتـــهي ا
ـــيـــرجني نـــقــطـــتــ فـي صــراعه ا
للحفاظ على لقبه. يذكر ان سعدون
تـــوفـي امس بــــعـــد مــــعـــانــــاته مع
اجللطة الدماغية التي اصابته قبل
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ركـز الرابع في انـفرد تـشـيلـسي بـا
ـمتـاز بـفوزه الـدوري اإلجنـليـزي ا

على مضيفـه وست هام يونايتد -1
0 .  ضمن اجلولة الثـالثة والثالث
باراة  وسجل تـيمـو فيـرنر هـدف ا
الـوحـيـد في الـدقـيـقـة   43 وارتفع
رصيد تشيلسي بهذا الفوز إلى 58
نــقــطــة بــفــارق  3نــقــاط عن وست
ــــركـــز اخلـــامس. هــــام صـــاحب ا
وسـنحت فـرصـة مبـكرة لـتـشيـلسي
في الـدقيـقة الـرابعـة عندمـا حصل
مــونـت عــلى الــكـــرة في الــنــاحــيــة
ــررهـــا داخل الـــيـــمــنـى قــبـل أن 
مـنــطـقـة اجلــزاء إلى فـيــرنـر الـذي

أطاح بـها عالـيا. وواصل تشـيلسي
خــطـورتـه في الـدقــيــقـة الــعــاشـرة
ساحة عندما خلق مـونت لنفسه ا
لــــيـــــســــدد كــــرة تـــــدخل احلــــارس
الــبــولــنـدي لــوكــاس فـابــيــانــسـكي
إلبـعــادهـا. وشق فـيـرنـر طـريـقه في
رر إلى الـناحـية الـيـمنى قـبل أن 
بـولـيـسـيــتش الـذي سـدد في مـكـان
وقـوف احلارس بـالـدقيـقة  15 قبل
اني ويـصوب ـهاجـم األ أن يـعود ا
كرة ارتدت من الدفـاع إلى ركنية لم
تثمر في الـدقيقة  .22وسنحت أول
فــرصـــة خــطــيــرة لـــوست هــام في
الدقـيـقة  36 عـندمـا أرسل لـينـجارد
كـرة نـحـو مـنـطـقـة اجلـزاء أبـعـدها
الـدفـاع لـتـصل إلى بالـبـويـنـا الذي
سـددهــا لـتـرتـد مـن أزبـيـلـيــكـويـتـا.
وتــمـــكن تـــشــيـــلــسـي من افــتـــتــاح
الـتـسـجـيل فـي الـدقـيـقة  43 عـنـدما
حــصل تــشـيــلــويل عــلى الــكـرة في
الـناحـية الـيـسرى لـيمـررها زاحـفة
ــنــطــقــة إلى فــيــرنــر الـذي داخل ا
ـــــســـــة واحـــــدة في ســـــددهـــــا من 
الـشـبــاك. واعـتـمـد تـشــيـلـسي عـلى
ـرتـدة فكـاد أن يـسجل الـهـجمـات ا
من إحـداها فـي الدقـيـقة  55 عنـدما
دى أطـلق مـونت تسـديـدة بعـيـدة ا
تـصــدى لـهــا فـابـيــانـسـكـي لـتـصل
الـــكـــرة إلى فــــيـــرنـــر الـــذي حـــاول
مــتــابــعــتــهــا في الــشــبـاك دون أن
يــــنـــجـح. واقـــتـــرب وسـت هـــام من
حتـقــيق الـتـعــادل في الـدقــيـقـة 61
عـنـدما ارتـدت تـسـديدة فـريـدريكس
من الــدفـاع لــتــصل إلى لــيـنــجـارد
الذي مرت مـحاولته بـجانب القائم.
وتــألق فـــابــيــانـــســكي لـــلــتــصــدي
لــتـــســديـــدة مــونـت احملــكـــمــة في
الــدقــيــقـة  64 وانــطــلـق فـيــرنــر من
الــنـاحــيـة الــيـمــنى قــبل أن يـراوغ U³—»…∫ إجدى مباريات الدوري األسباني بكرة القدم

نـسبـيـا وحـاول تـرجـيح الـنتـيـجـة لـكن صـافـرة احلكم
كانت أسرع لينتهي الشوط األول بالتعادل 1-1.
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في الشـوط الثاني فـرض العبـو الشرطـة رقابـة خاصة
على عـبد الرحمن غريب باعتـباره أخطر العبي الفريق
زعـجة على اجلهـة اليسرى وفي األهالوي بتـحركاته ا
العـمق الـعراقي. في الـدقيـقة  71 كـاد غـريب أن يرجح
كـفـة فريـقه عنـدمـا توغل في عـمق دفـاع الشـرطة بـعد
ـقـهـوي لـكـنه سـدد في يد تـمـريـرة رائعـة من حـسـ ا
احلــارس أحـــمــد بــاسل. وبـــعــد عــمـل ثالثي رائع بــ
ؤشر وعمر السومة وصلت الكرة في البـديل سلمان ا
الـدقـيـقـة  78 لـلـغــريب الـذي سـدد بـبــاطن الـقـدم عـلى
يـسـار بـاسل وأصـبـحت الـنـتـيـجة  1-2لألهـلي. وأنـقـذ
محـمد الـعويس بـبراعـة مرماه مـن هدف عراقـي مؤكد
بـعـد تسـديـدة صـاروخيـة من مـازن فـياض في الـدقـيـقة
وواصل العبـو الشـرطة الـضغط لكـن احلكم أطلق .86
صافـرة النـهايـة بعـد احتـساب  4دقـائق كوقت بدال من

الضائع بفوز أهلي جدة 2-1.

{ الـــريــاض- وكــاالت: واصـل أهــلي جـــدة صــحــوته
بالـفوز  عـلى الشرطـة العراقي  1-2 في مـباراة اجلولة
الرابـعة من دور اجملموعـات لدوري أبطـال آسيا والتي
ــلك عــبــد الـله ــديــنـة ا ــلـعـب الـرديف  أقـيــمت عــلى ا
الريـاضية فـي جدة. سجل هـدفي األهلي عـمر الـسومة
وعبـد الرحمن غـريب في الدقيـقت  78 5 بـينـما سجل
هدف الشـرطة العراقي الوحيد فـهد يوسف في الدقيقة
7 ورفع األهـلي رصـيـده في اجملـمـوعـة الـثـالـثـة إلى 26
نـقاط بـيـنمـا يـستـمـر الشـرطـة في ذيل اجملمـوعـة بدون

رصيد لكنه سجل أول هدف له بالبطولة.
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احـتــاج أهــلي جـدة إلى  5 دقــائق فـقط حــتى يـفــتـتح
التـسجيل عن طـريق هدافه عمـر السومـة بعد أن سدد
كرة من داخل مـنطقة اجلـزاء بالشـباك العـراقية. حاول
ــبــكـر العــبــو الـشــرطــة امـتــصــاص صـدمــة الــهـدف ا
ونـظـموا صـفـوفـهم من جـديـد واستـطـاعـوا أن يـدركوا
الـتـعـادل في الـدقـيـقة  26 بـواسـطـة فهـد يـوسـف الذي
سـدد الـكـرة عـلى يـســار مـحـمـد يـوسف. نـشط األهـلي
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على مر الـتأريخ الـكروي في الـعراق كان والزال
اسم فــريق نـــادي الــشــرطــة قــريب من اجلــمــيع
وليس محـبي ومشـجعي الفـريق نفـسه فحسب ,
هـــذا احلب لـــلـــشـــرطـــة لم يـــكن والدة الـــيــوم أو
ـا ذلك مـتـجـذر في نـفـوس وقـلوب الـبـاراحة  وا
مشجعي الـفريق منذ أيـام آليات الشـرطة وليالي
( الــبــنــفــسج ) اخلــالــد فـي الــذاكــرة اجلــمــعــيـة
جلـمـهـور الـشـرطــة الـعـريق بل وجـمـاهـيـر الـكـرة

العراقية
حــقـيــقـة صُــدمت وأنـا أتــابع مـا آلـت الـيه نــتـائج
الـفــريق الـذي يــتـنـافس بــقـوة عـلـى لـقب الـدوري
ـــربع الـــذهــبـي في الــدوري احملـــلي مع كـــبـــار ا
ـضي بـثالث مـبـاريات الـعـراقي لـكنـنـا رأيـنـاه  
رة دون ان يستطيع من هز شباك خصومه ولو 
واحـدة من الــفـرق الـثـالثـة الـتي يــتـنـافس مــعـهـا
ضـــمن دوري ابـــطــال أســـيـــا فــيـــخــرج مـن تــلك
ــبـاريــات مــحـمـال بـثــقل االهــداف الـتـي دخـلت ا
مـــرمــاه دون ان يــســـتــطـــيع من تـــرك أثــر له من

ااألهداف في البطولة حتى االن !
من حق اجلـمـهـور الـيـوم ان يـغـضب عـلى نـتـائج
ـستـوى الذي ظهـر عليه وصـورة العبيه فريقه وا
غــيـر الــقـادرة عــلى تــسـجــيل االهـداف والــعـودة

نافسة بالفريق الى اجواء ا
الشـارع الـرياضي الـيـوم يضع عالمـة اسـتفـهام
ثل البلد كبيرة امام نتائج فريق الـشرطة الذي 
في دوري ابــطــال اســيــا ومن حق ابــنــاء الــوطن
الــــتـــســـاؤل عـن االســـبـــاب الــــتي ادت الى هـــذا
ــبــرر حـتى األن ســواء من قـبل الـتــدهـور غــيـر ا
ـا ترك األمـر للوقت مدرب الـفريق أو االدارة وا
ـقبولـة لفريق ليكـون كفيال بـنسيـان الكبـوة غير ا
كــان اجلـمــيع يـعــتـمــد عـلــيه ويـتــطـلع الى نــتـائج
ثابة  ( ايجابية يأمل منه حتقيقها السيما وهو 
ـنـتـخب الـوطـني الـعـراقي أي فـريق الـشـرطـة ) ا
في هذه النـسخـة من دوري ابطـال اسيا السـيما
وان أغـــلـب العـــبي فــــريق الـــشــــرطـــة هم افـــراد
نتخب كل هذا ولم يخرج علينا احد يوضح ما ا
ـوقف اليليق به من أصاب الشـرطة الذي ظـهر 
خسارات متتالية وشحة قاتلة باالهداف وشباكه
زقـة تتـلـقى ما يـصلـها مـن تسـديدات ضـعيـفة
كـانت أم قويـة لـتـخـرج فرق اجملـمـوعـة بحـصـيـلة
دســـمـــة مـن الـــنـــتـــائج وكـــأن هـــذا الـــذي يـــروق
جلمهوره ان يسميه  ( بالـقيثارة ) و يراهن علية
ــنــتــخب الــعــرافي بــ بــتــواجــد أغــلـب العــبي ا
صفوفه لم يستطع ان يسمعنا على االقل ( عزفا
مـنــفـردا ) بــعـد ان تــمـزقت اوتــار قـيــثـارته حتت
اقــدام الـــدحـــيـل الـــقـــطـــري بـــهـــدفـــ بـــيـــضــاء
واالستقالل االيراني بثالثـية بيضاء
واالهـــلـي الـــســـعـــودي بـــثالثـــيـــة
بـــيـــضــاء ايـــضـــا لـــذلك الـــيــوم
الـقــيـثــارة (التـطــرب ) عـدو وال

صديق.. الستم معي..?

ويـــــصــــوب
كـرة أبــعـدهـا
احلـــــــــــارس
الـبــولـنـدي
مـــــجـــــددا
فــــــــــــــــــــــي
الـــدقــيـــقــة
68.
وأجـــــــــرى
مـــــــــــــــدرب
وست هام
ديـــــفـــــيـــــد

مــويس تـبــديـلـ
دفـعـة واحـدة فـأشرك
ســــعـــيــــد بن رحــــمـــة
ومــانـــويـل النــزيـــني
بــــدال مـن فــــورنــــالس
ونــــوبـل ورد عــــلــــيه
مـــدرب تــــشـــيـــلـــسي
تــــومــــاس تـــوخــــيل
بــــــإشـــــراك الــــــدولي
غربي حـكيم زياش ا
بدال من بولـيسيتش.
وكـان فــيـرنـر مـصـدر
خــطــورة تـشــيــلـسي
فـي ربـع الــــــســــــاعـــــة
األخـــــيــــر بــــيـــــنــــمــــا
تـــعـــرضت آمـــال وست
هـــام لـــصـــدمـــة قـــويـــة
عـنـدمـا حـصل بـالـبـويـنا
عـلـى بـطـاقـة حـمـراء إثـر
تـــــــدخـل عــــــنـــــــيـف ضــــــد

تــشـيـلـويل في الـدقـيـقـة 82 
وأضــاع تــشــيــلـسـي فــرصـة
خــــطــــيــــرة في الــــوقـت بـــدل
الــضـائع عـنـدمــا فـشل الـبـديل
تامي أبـراهام فـي متـابعـة الكرة
ــــرمى اخلــــالي بــــرأسـه أمــــام ا
باراة بفوز فريقه 1-0.  لتنتهي ا
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وصــال وزيــر الــشــبــاب والــريــاضــة
رافق له الى عدنان درجال والوفد ا
نامة في أطار العاصمة البحرينية ا
جــولــته اخلــلــيــجــيــة الــتي شــمــلت
الــــكـــــويت واألمـــــارات لــــدعـم مــــلف
تــضــيــيف الـــبــصــرة بــطــولــة كــاس
اخلـــلــيج الـــعــربي بــكـــرة الــقــدم في

نسختها الـ25. 
 وأكـــــد درجـــــال حـــــرص الـــــعــــراق
والـبحـرين على تـعـزيز الـعالقات في
ا فيـها اجلانب مختـلف اجملاالت 
الـــشـــبـــابـي والـــريـــاضي وكـــان في
اســتــقــبــاله وزيــر شــؤون الــشــبــاب
ن بن والــريـــاضـــة الـــبـــحـــريـــني أ
ـؤيـد ورئيس مـجلس إدارة تـوفيق ا
االحتاد البحريني لكرة القدم الشيخ
عـلي بن خـلـيـفة آل خـلـيـفـة وعدد من
ـســؤولـ في الـســفـارة الـعــراقـيـة ا
َّ درجــال ـــمــلــكــة الــبـــحــرين. وبــ
ضـــرورة االســتـــفــادة من اخلـــبــرات

والـتـجـارب في كال الـبـلـدين وتـعـزيز
الـروابط األخـويـة وبنـاء آفـاق رحـبة
من الـــتــعــاون الــبَــنًــاء في اجملــالــ
الـــشــبــابي والــريـــاضي ومــواصــلــة
اللقاءات وتنظيم العديد من البرامج
شـتـركة مـشـيدا بـالـنقـلـة النـوعـية ا
الـتـي تـشـهــدهـا احلـركــة الـشـبــابـيـة
والـريـاضــيـة الـبـحـريــنـيـة والـتـطـور
الــكــبــيـر في مــنــظــومـاتــهــا اإلداريـة
والـفـنـيـة والــتـنـظـيـمـيـة كـافـة األمـر
الــذي أســهم في حتــقــيـق ابــطــالــهـا
لــلــعـديــد من اإلجنــازات الــشـبــابــيـة
ـتــمـيــزة. من جــانـبه والــريـاضــيــة ا
رحـب وزيــــــر شــــــؤون الــــــشــــــبـــــاب
ــؤيـد ن بن تـوفــيق ا والـريــاضــة أ
بــالــوزيـــر درجــال في بــلــده الــثــاني
ـلـكة الـبـحرين مـشـيدًا بـالـعالقات
ــلــكــة الــطــيــبـــة الــتي تــربـط بــ 
الـــبـــحـــرين وجـــمـــهـــوريـــة الـــعــراق
ا فيها الشقيقة فـي شتى اجملاالت 

اجلانب الشبابي والرياضي.
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ـنـظـمـة لبـطـولـة كـأس الـعـرب لـكـرة الـقدم  اعـلـنت الـلـجـنـة ا
شاركة منتخبنا الوطني. حتديد موعد الجراء قرعة البطولة 
وقـالت الــلـجــنـة في بــيـان أن دار األوبــرا في احلي الـثــقـافي
كـتـارا بــالـعـاصـمـة الـقـطـريـة الـدوحــة سـتـسـتـضـيف الـثالثـاء
ـقـبل قـرعـة بـطـولـة كـأس الـعـرب  FIFA 2021 الـتي يـنـظـمـهـا ا
االحتـاد الـدولي لـكـرة الـقـدم (الـفـيـفـا) بـالـشـراكـة مع دولـة قـطـر
نــهـايـة الــعـام اجلـاري أي قــبل نـحـو عــام من اسـتـضــافـة الـبالد
لبطولة كأس العالم  FIFA قطر 2022 وأضافت ان مراسم القرعة
ستـقام في تـمام التـاسعـة مساءً بـتوقـيت بغـداد وبحضـور محدود
تـماشياً مع اإلجراءات االحترازية للحد من انتشار وباء كوفيد-19.
هـذا ويـشــارك في مـنـافــسـات الـبــطـولـة  23مـنـتــخـبـاً عـربــيـاً وتـقـام
مـبارياتها في 6 من مالعـب مونديال قطر  2022 وقـد استضاف عدد
من هـذه االسـتادات مـبـاريـات ضـمن بـطـوالت اسـتـضـافـتـهـا قطـر في
راحل النهائية من أعمال اآلونة األخـيرة بينما يشهد البعض اآلخر ا
ــشــاركـة مــنـتــخــبـات قــطــر الـبــلـد الـبــنـاء. وتــضم قــائـمــة الــفـرق ا
ـستضـيف والعـراق واجلزائر والـبحـرين وجزر القـمر وجـيبوتي ا
ـغـرب ومــصـر واألردن والـكـويت ولـبـنـان ولـيــبـيـا ومـوريـتـانـيـا وا
وعـمـان وفلـسـطـ والـسـعـوديـة والـصـومـال وجـنـوب الـسودان
ــتــحـدة والــســودان وســوريــا وتـونـس واإلمــارات الـعــربــيــة ا

واليمن.
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ـسـابـقـات في الـهـيـأة قـررت جلـنــة ا
الـتـطـبـيـعـيـة تـأجـيل مـبـاريات فـريق
الـنـفط األول وكــذلك فـريق الـشـبـاب
قبـلة إلى إشـعار آخر. في اجلولـة ا
حــيث تــقــرر تــأجـــيل مــبــاراة فــريق
الـنـفط أمـام نـظـيـره فـريق الـسـمـاوة
الــتي كــان مــقـررا لــهــا أن تـقــام غـدا
األحــــد ضــــمـن مــــنــــافــــســـات دوري
الــشــبــاب إلى إشــعــار آخــر فــيــمـا
سابقات تأجيل مباراة قررت جلنة ا
الفريق األول لـنادي النـفط أمام نفط
مـــيـــســـان في اجلـــولـــة الـــتـــاســـعــة

ـمـتـاز والـعـشـرين من دوري الـكـرة ا
إلى مـوعـد يُـحـدد الحـقـاَ. وجـاء قرار
ـســابـقــات بــالـتــأجـيل بــعـد جلـنــة ا
الـكـتـاب الـرسـمي الـذي تـسلـمـته من
نــادي الــنـفط  والــقــاضي بـتــعــلـيق
نشـاطاته  لـثالثة أيـام وطلـبه الـنظر
راعاة في تلك احلـالة اإلنسـانيـة.. و
ــر بـهـا العـبـو تـلـك الـظـروف الـتي 
وإدارة نادي النفط بـعد وفاة حارس
مـرمـى الـفـريق (مـصــطـفى سـعـدون)
ـوافــقـة عــلى طـلب قــررت الـلــجـنــة ا
الـنادي راجـ الـله تـعالى أن يـغـفر
للراحل  ويسكنه فسيح جناته. ومن

قدم من جهة اخرى بالنـظر للطلب ا
نـادي الشـرطـة إلى جلـنة االنـضـباط
بـخــصــوص إيــقـاف عــقــوبــة مـدرب
فـريق الشـرطـة لكـرة الـصاالت (أثـير
شروعـية الطلب والتزامه جمال) و
بـعـقوبـة جلـنـة االنضـبـاط وقـضائه
ـدة قــررت جلـنـة أكــثـر من نــصف ا
االنــضـبـاط إيـقـاف تـنـفـيـذ الـعـقـوبـة
ادة 24 على تـبـقيـة بحـقه وفق ا ا
ــعـــرفــة ـــراقــبـــة  أن يــكـــون حتت ا
حتسن سـلوكه من عـدمه وفي حالة
تـكــرار اخملـالــفـة ســيـتم اســتـئــنـاف
الـعـقوبـة بـحـقه مع عقـوبـة جـديدة. 
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تشكيلة فريق النفط بكرة القدم
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مباراة الشرطة واالهلي

تيمو فيرنر
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الــفـنـان وصل الى مــديـنــة حـيــدر آبـاد الــهـنــديـة 
محمـد حس عبد الرحـيم لتلقي العالج في احد
وقــال في اتــصــال هــاتــفي مع مــســتــشــفــيــاتـهــا
(الـزمـان) امس انه (وصل بـعنـاية الـله الى حـيدر
باد قـبل يـومـ للـعالج عـلى نـفـقة الـدولـة ورعـاية
واضاف انه رئـيس الـوزراء مـصطـفى الـكـاظـمي)
(خـضـع الى فــحـوصــات اولــيــة بــيـنــهــا االشــعـة
والـتحـليالت ويـنـتظـر قرار االطـباء). وجـدد رحيم
شكره الى الـكاظمي الـذي تبنى حـالته الصـحية
مـنذ الـيوم االول ومـتابـعة مـكتـبه الجراءات سـفره
الى الهنـد وقبلهـا عرضه على الـلجان الـطبية في
فضال عـن انهـاء اجـراءات سـفره وزارة الـصـحـة
ومـنـحه اجلـواز الـعـراقي). وكـان مـجلـس الوزراء
قد اتخـذ قراراً باقتـراح من الكاظمي بـتبني ملف
عـبـدالـرحـيم واجـراء الـرعـايـة الـطـبـييـة الالزمـة له
ـكـانـته الـفـنـيـة وعـطـائه طـيـلـة اقـامـته في تـقـديرا 

العراق.

w½U U)« bOLŠ
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التـدريـسي في جـامـعـة االنـبـار تـلـقى تـعـازي االوساط
ية بوفاة والده تغمده الله برحمته الواسعة. االكاد

—UIB « VF²

ـــطــــرب االردني نــــعـــاه وزيـــر ا
الــثــقــافـة االردني عــلي الــعــايـد
مـعـربـا عـن اخلـسـارة الــكـبـيـرة
لـرحيل قامة فنـيّة اردنية  قدّمت
الـــكــثـــيـــر لألغـــنــيـــة الـــوطــنـــيــة
يز. والتراثيّة خالل مشوار 
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أمون للتـرجمة والنشر الشـاعر العراقي ضيـفته دار ا
لـلــحـديث عن مـوضـوعـة الــتـلـقي واالدب في اصـبـوحـة

نظمها قسم العالقات واالعالم في الدار.

dOB½ œULŽ
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مديـر معهد بحوث التغـذية االسبق نعته وزارة الصحة
ــاضي اثـر ـوت االربــعـاء ا الـعــراقــيـة بــعـد ان غــيـبـه ا

ضاعفات فايروس كورونا. اصابته 

يـجـد الـنـاس فـيك طــاقـة وسـحـر ال يـقـاوم الـيـوم. يـوم
السعد االربعاء.

qL(«

عـاطفيـا هنـالك بعض الغـيوم الداكـنة ال تقـلق ستذهب
قريبا . رقم احلظ.9
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اسـتـغل إعــجـاب احملـيـطـ بك و بـرهن وجـهـة نـظـرك
. .يوم السعد االثن

—u¦ «

تــروّى قـلــيالً  خـفف مـن سـرعـتـك. حـاول أن تـراجع
خططك.رقم احلظ .5

»dIF «

تملك الـكثير من الطاقـة اآلسرة . ال تصرف انتباهك 
بسهولة عن األمور احمليطة بك.

¡«“u'«

أنت فـي مــزاج مالئـم لــعـــمل شـــاقّ جــداً لن تـــعــرف
الكسل. 

”uI «

أمـعن الـنـظـر في كل,هـذا الــيـوم مـنـاسب لألسـرار  
التفاصيل .يوم السعد السبت.

ÊUÞd «

كن مطمـئناً بأنّ جهـودك لن تذهب سدى  و ستقطف
قريباً ثمار أعمالك .

Íb'«

فاجأة لصديق اليوم هو الـذي كنت تنتظره للتـخطيط 
 . أو لعمل إحسان سراً

bÝô«

عش لنفـسك قليالً. اآلن ليس الـوقت لالنهماك  رحلة
قصيرة حل للتوتر.

Ë«b «

عـلى صـعيـد الـعـمل جتد األمـور تـتـوافق مع رأيك لذا
بادر الى تطبيقه.

¡«—cF «

فــاوض بـدبـلــومـاســيـة حـتى حتــصل عـلى مــا تـريـده 
بالضبط  رقم احلظ .8
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اكتب مـرادفات للـكلمات
ــذكــورة أدنــاه افــقــيــا ا
لـتــحـصل عــلى الـكــلـمـة
الــضــائـعــة في الـعــمـود
ـثل الــوسط رأســيــا: (

مصري):
 1-حشرات منتجة
 2-ملك الغابة

 3-مصباح ضوئي
دن  4-جتاوز ا

 5-التقى في الدين
 6-انباء

 7-مدينة في فلسط

ـاضـي ضـمن ي الــعــراقي حتــدث االربــعــاء ا االكــاد
مــحــاضــرة (حـوار الــتــنــويــر) الـرابــعــة عن (الــتــنــويـر
ـاضـي) . وقـدم الــعــقــلي.. أم الــســبـات فـي تـوابــيـت ا

. احملاضر وإدار احلوار اإلعالمي حسن حس
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ـبِي مــحــمــد (ص) عن ابـن عــبــاس عَنِ الــنـَّ
(الـلـهم حـبب الي فـيه االحـسـان وكـره الي
وحـرم علي فيه فـيه الفسـوق والعصـيان
الــســـخط والـــنـــيــران بـــقـــوتك يـــاغــوث

ستغيث . ا

w½UC — ¡UŽœ

ــبع الــبــاكــســتــاني حــسن عــلي كــاسي ابن احلــاديـة اسالم ابــاد) ,أ ف ب) - اتّ
والـعـشرين مـن العـمر نـظـاما قـاسـيا لـيـصبح قـار قـرآن المعـاً مع تـمارين
ارسـة اليـوغا وحمـية غـذائيـة خاصـة... وجهوده أتت صـوتية طـويلـة و
ثمارهـا.فقد فاز أخيرا في مسابقـة دولية جرت عبر اإلنترنت ألفضل
قرئـ في العالم بعد منافسة مع مشارك من  25 بـلدا ر.ويشير ا
كـاسـي لـوكـالـة فـرانس بـرس إلى (ضــرورة تـوافـر شـروط أسـاسـيـة
لـدى الـراغبـ في جتـويـد القـرآن بـصـورة سلـيـمة بـيـنـها خـصـوصا
إجادة النطق بالـلغة العربية وهو أمر صعب أحيانا على الباكستاني الناطق بلغة
قرئون أيضا طريقة التـحكم بالصوت والنطق السليم ألداء م ا البالد األم األوردو).ويتعـلّ
سابقـات قد تصل مـدة التجـويد إلى خمس عشـرة دقيقـة ما يتـطلب تمارين اآلذان.وخـالل ا
مكثـفة على األداء وحتس التنفس. ويشارك كاسي وهو طالب دراسات إسالمية في إحدى
همة..ويقول كاسي (على ساعدته في هذه ا جامعـات إسالم آباد في حصص تأمل ويوغا 

ـقـر أن يتـمـكن من التـجـويد لـفـترة ال تـقل عن خـمسـ ثـانيـة متـواصـلة من دون ا
التقـاط أنفاسه). ويوضح كاسي (احلنجرة شديدة احلساسية. على القار
ـيــاه الـبـاردة أو تـنــاول األطـعـمـة الــدسـمـة ألنـهـا أن يـتــفـادى شـرب ا

تتسبب بإفرازات كثيرة تؤدي إلى مشكالت في الصوت).

Vł— dO¼“ bL×

ية ـية العراقية صدر لها عن دار دجلة األكاد االكاد
في بغـداد وضـمن سـلسـلـة دراسات قـانـونيـة  كـتاب

(منظومة مواجهة الفساد اإلداري في العراق).
- تــاريخ اشــتــغــالي في مــســلــسل غــربـاء
واول يـــوم تــصــويـــر هــو يـــوم اخلــمــيس
1995/7/20 وتـــاريخ والدة ابــني الـــكــبــيــر
االمــيـر مــازن يـوم 1999/12/7 ويــوم والدة

ابنتي الوحيدة نور في 2008/8/20.
{ متى تشعر باحلزن وااللم وتذرف دموعا ?
ــرض احــد - عـــنــدمـــا افــقـــد عــزيـــزا او 
ابــــنـــائي او يـــســــلب لي حـق وخـــجال من
الـفاعل ال استطيع التصرف بشيء.واذرف
الـــدمع عــنـــمــا ارى احلـــاالت االنــســـانــيــة
ـعـروف رخـيــصـة في الـشـارع الـعـراقي فـا

عني ابو دميعة.
{ مالذي يشعرك فخورا ?

- اشـعر بالفـخر عندمـا اقدم عمال يشار له
بـــالـــبـــنـــان ســـواء عـــلى مـــســـتــوى االداء

نصب االداري . التمثيلي او من خالل ا
{ هل شعرت بالندم في مشوارك ?

- عــنـــمــا مــثــلت مــســـلــسالت بــالــدين اي
باالجل فال مصداقية لهؤالء الناس.

{ مالذي يغضبك ?
- اشـعر بالغضب من فعل مش باجتاهي
 من اشـخاص نكرات تشكـلت شخصياتهم

الفنية في غفلة من الزمن.
{ ماذا تعني لك الطفولة ?

كـنون - الـطـفولـة سـحر احلـياة وسـرهـا ا
ــــارســـون فـي عـــيــــون االطـــفــــال الـــذين 
رغـباتهم دون رقيب ذاتي .انها لذة احلياة

الـــــــــــــــــــــــــــــــــــدنـــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــا.
{ اول مدينة عراقية وعربية زرتها وعشقتها ?
- اول مـديـنـة عـراقـيـة عـشـقـتـهـا الـبـصرة
مـسقط راسي واول مدينة عربـية عشقتها
مـلكة الـدار البـيضـاء ( كازيـبالنكـا ) في ا

غربية. ا
{ مكان بغدادي تعشقه وتتردد عليهه ?

ـــتــنـــبي شـــارع الـــثــقـــافــة - انه شـــارع ا
. ثقف وا

اذا ? { اي من فصول السنة تعشق و
- فـصـل الـشـتـاء الن الـنـشـاط فـيه مـتـدفق
ة االهل العراقـية سرها يكمن في وحـنية 
البرد حول مدفأة وشاي وكعك في الليل.

{ اول كتاب قراته وتاثرت به ?
- اول كـتـاب قـرأته هـو روايـة (فـي بـيـتـنا
رجل) لـلكاتب احسان عبد القدوس والتي
انـتجت فيلمـا مصريا فيـما بعد وشاهدته
عــــدة مـــرات وانــــا اقــــارن بـــ الــــروايـــة

عاجلة الدرامية. وا
{ كيف تقضي يومك في ايام احلظر الصحي?
- اغــلب اوقـات فــراغي في اكـمــال اعـمـال
الـبيت اي اكـمال النـواقص واالحتـياجات

وعندما افرغ منها اجته للقراءة.
{ اي من وسائل االعالم تتابع وتفضل ?

- اتـــابع الــكــثـــيــر من الــقـــنــوات واتــابع
الـبرامج الثقافية فيـها اضافة الى متابعة

ية. الدراما العربية والسينما العا

{ موقـفك من وسائل التواصل االجتماعي التي
تفبرك اخبار كاذبة ?

- يـبـدو ان وسـائل الـتـواصل االجـتـمـاعي
بــاتت لــلـجــهــلـة الــذين اليــعـرفــون مــعـنى
الـذوق همـهم االول واالخـير هـو احلصول
عـلى اليـكـات اي اعجـابـات ظـننـا مـنهم ان
هـذا هـو الـصـحيـح .حتى بـدات مـتـابـعتي

تقل يوما بعد اخر.
{ هل تــتـواصل مـع الـريــاضـة واي نــوع مـنــهـا

تعشق ?
- بـالتاكيد اتـواصل مع الرياضة .واعشق

كرة القدم.
{ ماذا تعني لك االم ?

- االم مـــدرســة اذا اعــددتــهــا اعــددت
شـعبا طيب االعراق.االم بالنسبة لي
هـي مـالذي االمن الـــــــذي فــــــقـــــــدته
بـرحـيـلـهـا فـكل من حـولي يـسـنـدني
ويـــــخـــــاف عــــلـي اال ان ذلك  لـــــيس

ستوى مشاعر االم.
{ وماذا تعني لك العائلة ?

- عـائــلـتي هي طـريـقي الـيـومي الـذي
ا عـند اسـلـكه صبـاحا واعـود اليه سـا
ــســاء وانــا اســمع مــنــهم كــلــمـة الــله ا
يـساعدك يـابه يقولـها صغـارا وكبارا.وان
تـعـد عـائـلـيـة صـاحلـة بـزوجـة وذريـة
يـعـني انك تـقـدم لـلـمـجـتـمع خـطوة

صحيحة.

اخملرج الـسوري اعلـن  أنه انتهى من الـعملـيات الفـنية
لـلـجـزء الـثـاني من مـسـلـسـل (بـروكـار) لـيـكـون جـاهزاً

للعرض في وقت قريب.

االعـالمـي االردنـي صــــــــدر لـه عن (اآلن نــــــــاشــــــــرون
وموزعـون) كتـاب بعـنوان (العـشائـر والوالء الـسياسي
في األردن) ويقع في  234 صفحة من القطع الكبير.
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فـنـانـون ومـثـقـفـون ابـدعـوا في مـشوارهم
الـــفــنـي نــلـــتــقـــيــهـم في ســـلــســـلــة من
احلــوارات لــنــتــعــرف عــلى حــيـاتــهم
بـعـيـدا عن الـفن والـثقـافـة  والـيوم
ـمثل الـتـلفـزيوني مـعـنا الـفنـان ا
ـــــســـــرحي مـــــازن مـــــحـــــمــــد وا

مصطفى:
{ اي الهوايات التي تتميز وتبدع بها ?
- انـا اهـوى ومـغـرم بـالـطـبخ وابدع

بعمل الطرشي .
{ اخلـطــوة االولى الــتي قـادتك ان حتــفـر لك

اسما متى كانت ومع من ?
- اخلـــطـــوة االولى كـــانت فـي مـــســلـــسل
غـــربـــاء مـع اخملـــرج هـــشـــام خـــالـــد ومن
تـرشيح الكاتب الكـبير احمد هاتف

لدور فاروق.
{ تـاريخ في حـياتك لن

تنساه ?

طـــفــــلـــة داف الـــصـــغـــيـــرة
(مــاي)هي الــطــفل الــثـاني
وسيقي لـها من زوجهـا ا
مــــاثـــيـــو كــــومـــا فـــداف
وكـوما همـا أيضًا والدين
البـنـتـهمـا بـانـكس البـالـغة
مـن العـمـر سنـتـ اما داف
فـلديهـا إبن يدعى لـوكا أيضاً
عـمـره  8 ســنـوات من زوجـهـا
الــســابق العـب الـهــوكي مــايك

كومري.

{ لـوس اجنـلوس  –وكـاالت - تـستـعد
يـة هيالري داف لـتصـوير ـمـثلـة العـا ا
مـســلـسل جـديـد بـعـنـوان (كـيف قـابـلت
والـدك) مشتق من مسلسل (كيف قابلت
والــــدك) اال انه لـم يـــكــــشف بــــعـــد عن
سلسل.وكانت داف طـبيعة دورها في ا
اعــلـنت والدة طــفـلـهــا الـثــالث ونـشـرت
نزل صورة بعد الوالدة التي تمت في ا
عـبر صـفحتـها اخلاصـة وعلقت مـرحبة
بـطفـلتـها الـصغـيرة (مـاي جيـمس بير)

وقالت( نحن نحبك ).

اخلـولي) فتكـون منازلة في
وت يـوم الزفـاف لتنـتهي 
الـــعــريـس حــرقـــا بــعــد ان
يـضـرب ام مـوسى ويـكـسر
ظــــهـــرهـــا جــــزئـــيـــة حب
مـــوسـى لـــبـــنـــات اعــداؤه
تــتـكــرر ايــضـا في جــمـيع
اعماله الدرامية السابقة.
بــعـــد حــدوث الــفــيــضــان
وهــــــــروب االهــــــــالـي من
ــــوت غـــرقـــا يــــنـــتـــهي ا
ــوسى وامه لــلـوصـول
عـن طــــريق الـــــنــــيل الى
الــقـاهـرة لـيــبـدأ مـعـانـاة
جـــديــدة في صــراعه مع

االغنياء ايضا .
مــســلــسل فــيه خــلــفــيـة
فــكـريـة وعـمق انـسـاني

تابعة. يستحق ا

بــســوهــاج امـا الــزمن فــهــو عـام 1942
ــرحـلـة الــتـاريـخـيــة الـتي كـانت وهي ا
لك لكنها فـيها مصر يحكمهـا ظاهريا ا
لـم تـتـخـلـص من االحـتالل الـبــريـطـاني
الـذي بدأ عام  1882 وانـتهى عام 1956
ـكن ان يـسـتل مـنه كـتاب وهـو تـاريخ 
الـدراما قصص مـؤثرة في مجـال الظلم
 وهـــذا مــا بــرز مـــنــذ احلـــلــقــة االولى
حـينما يأتي الضابط االنكليزي لتجنيد
شـباب من الـقرية لـلمشـاركة في احلرب
مع االنـكليـز ويقع االختيـار على شقيق
مـوسى ونـالحظ وقـوف الـعـمدة وشـيخ
الــبــلــد (اصـحــاب الــنــفـوذ) الـى جـانب

احملتل ضد ابناء جلدتهم.
ســرعـان مع تـتـصـاعــد وتـيـرة الـصـراع
الــدرامي  –الــطـــبــقي عــنــدمــا يــخــســر
مــوسى شـقــيـقـه بـاحلـرب ويــفـقــد حـبه
ألبــنــة الــعــمــدة (تـارا عــمــاد )من خالل
زواجـهـا من شقـيق شيخ الـبلـد (رياض

هــو ال يــخــتــلـف عن الــنــجم االمــريــكي
ســيـلـفــسـتـر ســتـالـون الــذي كـان يـقـدم
لـلـسـيـنـمـا االمريـكـيـة شـخـصـية (روكي
ورامـــبــــو) عـــلى اجـــزاء  الـــفـــرق بـــ
االثـــنــــ ان رمـــضـــان في كـل اعـــمـــاله
الـدرامية ال يظـهر فقط اجلانب اخلاص
لـلـبـطـولـة اخلـارقـة كـمـا يـفـعل رامـبـو 
فـــهــنـــاك مــحـــاور تــخـص الــهم الـــعــام
ـصري وفي مـسلـسل موسى لـلـشعب ا
ـوسم والـذي كـتـبه نـاصـر عـبـد بـهــذا ا
الــرحــمن ومـن أخــراج مـحــمــد سـالمـة
تـــمـــثــيل :ســـمـــيــة اخلـــشـــاب- ريــاض
اخلـولي- عبـير صـبري- اسـماء جالل-
هـبة جنـدي .جند شخـصية ال تـعبر عن

نفسها وهمومها فقط.
تــــــــــدور احـــــــــداث
ـــــســـــلـــــسـل في ا
احلـــلــقــات االولى
بــقــريــة مــصــاغـة
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يــحـرق بــعض الـنــجـوم انــفـسـهـم عـنـد
تـكرار نفس الـشخصيـة بإدوار واسماء
واكــثـر الــنــجـوم يــرفــضـون مــخــتـلــفــة
اسـتـنـسـاخ شـخـصـيـتـهم الـنـاجحـة في
الــدرامـــا في اعــمــال مــتــشــابه . وهــذه
اجلـزئـيـة ال تنـطـبق عـلى النـجم مـحـمد
رمـــــضــــان عـــــلى الـــــرغم مـن تــــشـــــابه
مـواصـفات الـشـخـصيـات الـتي يقـدمـها
فـي كل مـوسم رمــضـاني وهـي تـعــتـمـد
على (القوة والشجاعة والفقر والنخوة
وحـب الــــعــــدالــــة والــــدفـــــاع عن احلق
والـــرغـــبــة فـي مــســـاعـــدة الــضـــعـــفــاء
والـوقوف مع الفقراء واحـتقار االغنياء
واصـحـاب الـنـفـوذ والـشـعـور الـوطني)
ـواصفـات تـوفرت في االدوار كـل هذه ا
الـتي تقمصـها رمضان لـتكون له عالمة
ـيـزة ومـاركـة مـتـداولـة في جنـومـيته

تابعة. التي تستحق ا
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فـسر: هـي القـدرة على اخطـر الـبيـان تفـسـير الـقـرآن لذلك فـإن أول واهم شـرائط ا
ـعـنى) وهـذه منـزلـة تـهـبـها ـعـنى انـطالقـا من مـوهبـة (مـعـنى ا الـغوص في أعـمـاق ا
عـنى انه يـكون من فـصيـلة ن تـشاء ومن شـروط الـتفـسيـر ( اإللهـام) أي  السـماء 
وحى لـهم) والـشـرط اآلخر (الـعـبـقريـة) أي انه غـيـر مصـمم عـلى شـاكلـة أسـوياء (ا
ـلـكـتـهـا االعـجـازية الـنـاس واآلخـر انه من أبـنـاء رحم الـضـاد واحـد األمـراء في 
تشـرب تـراكم اللـغـة ومعـدن أصالـتـها واآلخـر انه من أبـناء اآليـة : " قل انه اسـتمع
ـعـنـى الـوارد في كالم الـولـيـد بن نـفـر من اجلن (اجلن- 1) واآلخـر انه من جـوالن ا
ـغدق وانه ـثمـر وان أسـفله  غـيرة: " ان له حلالوة وان عـلـيه لطالوة وان أعاله  ا
يعلو وال يعلى عليه" واألخرى انه ليس بصنمي وال طالسمي وال ( دوغمائي) وال
وال ي مـضـلل وال( هـيـرو مـينـو طـيـقي) وال أكـاد ـاغـوجي) وال ( بـيـروقـراطي) (د
جتريبي مهلهل واآلخر انه فارس في علم (الـشُبهات) واألضداد التفوته ( فكرة ان
وآخر ثابت لتلـبية كل ماحتتاجه مروءة الـلغة وكرامة اإلنسان) للقرآن معنى متـحرك
( ولـقـد كــرمـنــا بـني آدم) (اإلسـراء- 70 ) واآلخـر انه مــدرك ان صـحـائـف الـقـرآن
وحصائف القـرآن وصفائح القـرآن هي دول السماء في تـثبيت أركان آل اإلصالح
واهب فـما لم تـدركه األذن هامت في األرض واآلخر إن ( جـرس القـرآن) متـعـدد ا
ه قــائم ومــخــتــصــر في ! واآلخــر ان دوران الــكــون بــكل مــجــراتـه وعــوا به الــعــ
(جيـلـوجـيا الـقـرآن) فهـو هـنـدسي رياضي فـيـزيـائي كيـمـيائـي إحيـائي تـاريخي
جغرافي نـفسي اجـتماعي اقـتصـادي غيبي واقـعي جاذبي مـغناطـيسي مورق
ـيت عـالم علـيم عالم غـيـوب كلـيم واآلخـر ان يـكون مونق مـثـبت مـبطـل محـيي 
فـسر عـاليـا في األدب منـخفـضـا في الرتب واآلخـر إذا مر في مـوضوع ( سـرقة ا
ا عـليـمـا ( بإذن الـله تـعالى) وان يـكـون من طالب مقـولة عـنى) الـعويص مـر كـر ا
:" اعـرف احلق تـعـرف أهله اعـرف الـبـاطل تـعـرف أهـله) فـقد ـتـفـوقـ اإلمـام علي ا
وجــدتُــهـــا تــعــني : قـس الــرجل عــلـى احلق وال تــقس احلـق عــلى الــرجـل فــتــكــون
ـفسر ُ وقـس الرجل عـلى البـاطل وال تقس الـباطل عـلى الرجل وان يـكون ا صنـميا
من الذين أوتـوا الـعلم وطـلبـوا الـعلم وأكـرمـوا العـلم وان يكـون من دعـاة اخلارقـية
اآلدمية ثم عليك ان تدرك : ان للقرآن مودة ان أحسنتها جعلتك عمالقا يضع قدما
في األرض وآخر في السـماء ولـلقرآن سـاعة قادرة ان حتـسن صدفـة حظوتك او
تسـيـئهـا بـحسب درجـة مـيول فـطـرتك القـرآنـية واعـلم ان في الـقـرآن حروفـا أخرى
وكلمات أخرى حجبت لتكون منطقا للمالئكة واألنبياء وأهل اخلوارق ثم عليك ان
تـدرك أن الـقـرآن نـبي أزلي حـافـظ لـسـلـيـقـة األنـبـيـاء واحلــكـمـاء وعـلـمـاء الـربـوبـيـة
واللقمانـي والشفعاء القرآن كمال وجَـمال وجِمال وعِشار فـمرة يكون في صدره
ترغيب ووسطه تهذيب وآخره تـرهيب ومرة وهو طاعم طعـام اجلائع إلى الفكرة
عـنـدمـا تغـيـب او حتضـر عـلى جـائـزة الـبـديـهـيـة الـنـاشـطـة والـقـرآن جـرّاح النـفس
ـراود لك ومـسـتـنـطق اجلـماد وا وطـبيـب الـذاكرة ومـروض اجلـسـد ومـنـقح الـفـؤاد
أينـمـا تكـون قـرأتَه أو هـجرتَه وان مـرايـا القـرآن بـعضـهـا يـريك ماتـسـمع وبعـضـها
يسمعك ماترى وبـعضها يجعلك تـطير برجليك او تـسير بجناحـيك فاختر لنفسك
والقـرآن أسـرَ الـباب اجلن وأثـرى آداب اإلنس ومن الـقـرآن لغـات وأمـثـال وحكم
ونبوءات وقالئـد معنى وحلـن (العبـقري احلسـان) الذي تعـجز الـثواكل عن تقـليده
مثل (مـالي الارى الـهـدهـد لـغـة) (والهم يـحـزنـون) مـثل ( ومن كـان في هـذه اعـمى (
وكـأني ( في اسم الـله األعـظم) يـدور في ( 124ألف كـلـمـة) تـكـفَّلَ الـقـرآن رعـايـتـهـا

وسقـياها إن كتـابا أجلـته حـتى ( العـفاريت) أحق بـأبنـاء الضاد أن
ـقــاومـة األزلـيــة لـلـقـرآن يـتـخــذوه كـعـبــة إجالل ابـدي وبـفــضل ا
ستـجف خـواطـر الـكالم عـنـد جمـيع األنـام وسـتـأتي الـوحوش
والـبهـائم والـطـيـور لـتـطـلب من الـقـرآن أن يـفك عـقـدة خـرسـها

فتنطق روحا وريحان.
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احـتـفلت الـفـنـانة شـريـهـان بعـيـد ميـالد ابنـتـها الـكـبـري (لولـوة) والـذي وافق  اخلـميس
جـموعة صور جتمعهـما في طفولتها وذلك اضي بفيديو تـستعيد به ذكرياتـها معها  ا
بلقـاء نادر لها بـأحد البـرامج التليـفزيونـية تتحـدث به عن حياتهـا بعد ابـنتها مـؤكدة أنها
ـاحة جدا ومؤدبة جدا .. من بعد ورثت منها بعض الـصفات قائلة :(لولـوة شقية وعندية و

ما اتولدت لغت عندي األنا).
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Austria 20 SCH. Belgium        1.5 , Cyprus 0.5 CY . Czech Republic 45 Czk. Denmark 10Krd. Finland10K . France       1.5,Germany        1.5, Greece 400DR  Poland        1.5, Italy
       1.5   Norway 11 KR, Turkey 500000 TL Spain       10.5 , Sweden 12 SK, Switzerland 3 SFR UK        1, Australia $ 1.5, Canada $ 2.5, Nethrland        1.5, USA $ 2

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

{ بـــكـــ - وكـــاالت - أزاحت شـــركــة  Great Wall الـــســــتـــار عن
مشـروع مركـبة جـديدة ستـتحـدى من خاللهـا سيارات  F-150 الـبيك
ركـبتها آب الكبـيرة من فورد.وبـالنظر لـلصور التي نـشرتها الـشركة 
F-150 اجلديـدة نالحظ أن السـيارة أتت بـحجم عـمالق كمـا سيارات
من فورد وسيارت  Ram 1500 وحصلت على مالمح القوة من خالل
تـصـمـيم شـبـكهـا األمـامي الـعـريض والـبـارز وتـصـمـيم مـصـابـيـحـها
ـربــعــة الـشــكل الــتي تــعـيــد لألذهــان أشــكـال مــصــابـيح الــكـبــيــرة ا
الـسـيارات الـربـاعـية الـدفع الـتي أطـلقت فـي ثمـانـيـنيـات وتـسـعيـنـيات
ـمتصات ـركبة  اضي.كما جـهزت الواجـهة األمامـية لهذه ا القـرن ا

صدمات معدنية
كــــــــــبـــــــــيـــــــــرة
ومـــــلــــحـــــقــــات
خـــــــــــــاصــــــــــــة
النــــــتـــــــشــــــال
الــســـيــارة في
حـــال عـــلـــقت
في الرمال أو
الـــــــــــــــــوحـل
وجــــــــهــــــــزت

صابيح بتقنيات
ـتازة أثـناء الـتنقـل في الظالم.أما حديـثة تـؤمن إضاءة 

محـيط الهـيكل وحـجرات العـجالت فأحـيطت بـإطارات من الـبالستيك
تـ األسـود حلمـايتـهـا من الصـدمات وعـوامل الـرطوبـة واألوساخ ا
برد بـطبقة من الكـروم اللماع التي تـمنح السيارة وطلي شـبك غطاء ا
فـتـرض أن تطـرح هـذه السـيارات مالمح الفـخـامة والـعـصريـة.ومن ا
بنـوع من احملـركـات محـركات بـنزين بـست أسطـوانات وسـعة 3.0
لـيتر تولـد عزما يعادل  345 حصـانا ومحركات هجـينة أكثر قوة من
األولى وستـعـمل هذه احملـركات مـع علب سـرعة أوتـومـاتيـكـية بـتسع

سرعات ونظامي دفع أمامي ورباعي.

قيلَ لـلـرسول صـلى الـله عـليه واله وسـلم..من احب الـناس
الـيك? قـال ; انفع الـنـاس لـلـنـاس..وقـيل يـارسـول الله وأي
ؤمن وقيل االعمال افـضل ? قال ; ادخال الـسرور عـلى ا
ؤمن ? قـال ; اشـباع جـوعته وتـنـفيس كـربته وماسـرور ا
وقضـاء دينه ومن مـشى مع اخيه في حـاجة كـان كصـيام
شهر ومن مشى مع مظـلوم يعينه ثـبت الله قدمه يوم تنزل

االقدام).
ـروي في قـضـاء احلـوائج البن ابي تـذكرت هـذا احلـديث ا
الـدنـيـا...وانـا اسـتـمـع الحـد ادبـاء الـعـراق... وهـو يـتـنـفس
معي كرم فقراء العراق في شـهر رمضان الفضيل..وكيف
يـنـبري الـسـاكـنـ في مـنـطـقه (خـمـسـة مـيل) في مـحـافظه
اً وفقراء العراق أثور اذا سألت كر البصرة...وقيل في ا

كلهم كرماء رغم ضيق ذات اليد... نعم يقول النص :
اذا سألت كر حاجة فدعه يفـكر فانه اليفكر اال في خير
والــكالم الزال الديب الـــبــصــرة حــيث يــقــول..كــان فــقــراء
محـلـتي (خمـسـة ميل) يـضعـون قـدراً كبـيـر امام بـيت احد
وجهائـها من الـفقـراء واالغنيـاء..وما ان يـحل وقت االفطار
حتى يهم ميسوريهم وفقرائهم صغارهم وكبارهم ليضعوا
في هذا الـقدر مـايجـود به ايـديهم فـمنـهم من يتـبرع بـكيـلو
حلم واخر بكيلو رز واخر بجلب علبة معجون..واالخر الى
كيلو طماطم واخر الى كيلو بصل...وحتى الذين اليتمكنوا
لح او حتى ـاء او ا فانهم آلـو على انـفسهم ان يـتبـرعوا با
بهـارات الـبريـاني واقـصد (الـكـاري ) انهـا موائـد الـرحمن
تلك الـتي يـشـارك فيـهـا اجلمـيع...مـوائد لـيس فـيهـا مـنة ال

على الله وال على فقراءه وال فضل الحد على احد..
موائـد يشـعر فـيـها الـغني انه يـصـطف مع الفـقيـر في ذكر
الله... او قل هم يستثابوا في التـعبير عن محبتهم لله..من
اجل ان يـفـطـروا عـلى مـوائـدهم عـبـاد الـله من صـيـام هـذا

.. الشهر الكر
هؤالء الفقراء في قدورهم الـبسيطة كانت كـما يقول العرب

سأله... كفك بالعطية ابسط من لساني با
حدثني احد فـقراء مديـنتي ; لمَ... تهرول بـقوطيـة معجونك
للقدر..هل تظن ان الله والناس بحاجة لها..تسمر قليالً ثم
ـنادي الذي يقول (عـطايا قلـيلة تدفع باليا قال الم تسمع ا
كثيـرة )ان ارفع ماعـندي يـابني...لـيس لك..لكن لـلذي يرى
ويـسـمع ويـعـلم..افه اني ابـو جـواد هل تـريـدني ان اتـخـلى
عن دعـوة الـرحـمن..هـذا الــذي امـلك..انـا واحلـجـيـة بـدريـة
عـاهـدنـا الـله واهـلـنــا والـعـراق ان ال نـبـخل بـشيء... ابـني

الطيبة حبل سري... رضعنا فيه من اهلينا عناوينها..
ومــازال ابـو جــواد يــجــود في كالمه... ان ثــروة االنــسـان
الـتي ال تــغـني (االثــر) الـطــيب الــذي يـتـركـه في سـجل ربه

وضمير الناس...
وتر ابو جواد (احلاج كاظم احلطاب راجزاً

اضحت حوائجنا اليك مناخة...معقولة برحابك الوصال
اطلق فديتك بالنجاح عقالها...حتى تثور معاً بغير عقال 
نزع هذا الشيخ عقاله...وتركني متمتماً...ابني الله يشوف
ؤمن وانا ادخر في بنك الله وليس في بنك ويعلم سريرة ا
البشر..من جديـد عدت الى حديث اخي االديب والذي قال
ان (قـدور) خـمـســة مـيل في الـبـصــرة يـشـبه قـدور كـربالء
ـوصل والـنـجف والعـمـارة وبـغـداد... نـحن ابـنـاء ابـائـنا وا
الـبـررة فــوالـدي كـان يــسـتـعـد لــتـوزيع مـوائــد رحـمـانه في

البصرة قال لي ;
ال  رأسمال الغني..ا

ورأسمال الفقير..محبته 
ال فتنة  وفي ميزان ربك العزيز احلكيم..ا

واحملبة رأسمال اليفنى...
والـكــرم شــجـاعــة وفـقــراء الــعـراق..فــقـراء

الله..احبائه 
..انـها وهم اليخـذلـوه في شهـره الـكر

قدور محبة..
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بــواســطــة زرع اخلـاليــا اجلــذعــيـة
ـــنـــتـــجـــة لالنـــســـولـــ وإلـــغـــاء ا
إسـتـخـدام إبـر االنـسـولـ الـيـومي
وهـذا العالج اجلديـد سوف ينـتشر
فـي جــــمـــــيع دول الـــــعــــالـم بــــدون
إســتـثــنـاء وهــذا اإلكـتــشـاف  في
مـــركــز أبــحــاث جـــامــعــة هــارفــارد

األمـريكـية بـفريق طـبي أكثر من 25
ســـنـــة مـن األبـــحـــاث لإلكـــتـــشـــاف
الــنــهــائي عن طــريـق زراعـة خـاليـا
اجلـذعية وينشط وينتج االنسول
طـبــيـعـيـا في جـسم اإلنـسـان بـدون
أدويـة وهذا خبر نـهائي من جامعة
هــارفـارد ســوف تــعـلــنـهــا رسـمــيـا
لـلـعـالم بـشـكل نـهـائي واإلسـتـغـناء
عـن حــقن االنــســـولــ الــيـــومــيــة.
ونــــســـبت صــــحف بــــريـــطــــانـــيـــة
وأمـــريـــكـــيـــة إلى رئـــيس الـــفـــريق
الـــبـــحـــثي في جـــامـــعـــة هـــارفــارد
الـبروفسـور داوغ ميلـتون قوله إنه
(يـــأمـل بـــأن تـــبـــدأ جتـــارب زراعــة
اخلـاليـــا في مـــرضـى في غـــضـــون
أعـــوام قالئل). وأوضـح مــيـــلــتــون
الـذي يديـر معـهد اخلاليـا اجلذعـية
فـي جـــامـــعـــة هـــارفـــارد  –طـــبـــقـــاً
لصحيفتي الغارديان واإلنديبندنت
( إنـه  اخـتــبـار جــهـاز في نــطـاق
الــتــجـارب عــلى الــفــئـران جنح في

تـوفيـر حمـاية الـفئـران من هجـمات
ـنـاعـة أشـهـراً عـدة. وأشـار نــظـام ا
إلـى أن جـهـات عــدة أجـرت جتـارب
ودراســـات بــشــأن خاليـــا جــذعــيــة
قـادرة عـلى مـعـاجلة داء الـسـكري).
وقـال: (كـانت الـعـقـبـة الـكـأداء كيف
ـــكن إنـــتـــاج خـاليــا قـــادرة عـــلى
اســتــشـعــار الــغـلــوكــوز (الـســكـر)
وإفــراز اإلنــســولــ وهــذا هــو مـا
جنــحت فــيه مــجــمــوعــتــنـا). وزاد:
(نــحن اآلن عــلى بــعــد خــطــوة قـبل
إكـلينيكية وحيدة من خط النهاية).
وقـــال أســتـــاذ الــطـب في جــامـــعــة
(يــونــيــفــيـرســتي كــولــيــدج لــنـدن)
كـــريـس مـــايـــســــون لـــصـــحــــيـــفـــة
اإلنـديبـندنت إن (التـحدي الذي ظل
يـواجـه األبـحـاث الـعـلـمـيـة في هـذا
اجلـــانـب ظل يـــتـــمــــثل في إنـــتـــاج
ـتولدة كـميـات كبـيرة من اخلـاليا ا
مـن اخلاليـا اجلـذعيـة). ووصـف ما
حتــقق عـلى أيـدي بــاحـثي جـامـعـة

هـــارفــارد في كـــيــمــبـــردج بــواليــة
ماساشوستس بأنه (اختراق طبي
كــبـــيــر). وتــوقع عــلــمــاء أن تــوفــر
اخلاليـا البنكريـاسية اجلديدة أمالً
ئة من كـبيراً أيضـاً لنحو  10 فـي ا
ـــصـــابـــ بـــالــنـــوع الـــثـــاني من ا
الـسكري الذين يعـتمدون على حقن
. وأوضح الـبــروفـسـور اإلنــسـولــ
مــيـلــتـون وهـو أب البــنـة مــصـابـة
بـــالـــنـــوع األول مـن الـــســـكــري أن
(أبحاث فريقه ستنتقل بعد الفئران
إلى الـقرود اخملبرية ثم تنتقل بعد
). وذكر رضى الـبـشريـ ذلـك إلى ا
أسـتاذ األحياء التطبيقية في معهد
مــاسـاشـوســيـتس لـلــتـكـنــولـوجـيـا
دانــيـال أنـدرسـون الـذي يـعـمل مع
الـبـروفسـور مـيلـتـون إلنتـاج جـهاز
يــحــوي اخلــلــيــة اجلــديــدة تــمــكن
ـريض أن (هذا زراعـته في جـسم ا
الـتــقـدم الـعـلـمي يـفـتح الـبـاب عـلى
مــصــراعــيه لــتــوفــيــر كــمــيــة غــيـر

ـــــرضى مـــــحــــــدودة من اخلـاليـــــا 
الـســكـري الـذين يـنـتـظـرون الـعالج
بــــاخلاليــــا). وأوردت صــــحـــيــــفـــة
(الـتــلـغـراف) الـبـريـطـانـيـة إن (هـذا
االخــتـراق يــتــوج مـســيـرة أبــحـاث
مــضـنــيـة بــدأهـا مــيـلـتــون قـبل 23
عــامـــاً). وكــتــبت مـــجــلــة هــارفــارد
األمــريــكــيــة إن (أبـحــاث مــيــلــتـون
وفــريــقه تـفــوقت من نــاحـيــتـ إذ
تــمـــكــنت من إنــتـــاج خاليــا بــيــتــا
الـبنـكرياسـية من خاليا جـذعية من
أجــنّــة وجنـحت في الــوقت نــفـسه
فـي تفـادي أي هـجـوم يـشـنـه جـهاز
ــنـاعــة ضـد األجـســام الـغــريـبـة). ا
ونــســبت (هــارفـارد) إلـى مـيــلــتـون
الــذي ذكـرت أنه أسـتــاذ في كـلـيـات
الــطب واآلداب والــعـلــوم بـجــامـعـة
هــارفـارد قـوله إن (اخلاليــا الـبـيـتـا
ستحدثة جنحت في القضاء على ا
عـملـية في الـسكـري لدى الـفئـران ا

غضون  10أيام).
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ألجــيـال كــامـلــة. ووصـفــهـا بــأنـهـا
فـنانـة إيطالـية عظـيمة انـطلقت من

ي.  سرح العا بلدها إلى ا
وولـدت ميـلفا في  17 تـموز/يـوليو
 1939 فـي قـريـة غـورو في إمــيـلـيـا
رومـانيا (شـمال إيطـاليا)  ودخلت
ـشهد الـفني اإليطالي خالل دورة ا
ــو  1961 مـن مــهـــرجـــان ســـان ر
ــرتــبـة لـألغـنــيــة حــيث حــلّت في ا
الـثالـثة. وجتاوزت سـمعتـها حدود
إيــطـالـيــا وحـصــدت اإلعـجـاب في
أمــريـــكــا الالتـــيــنــيــة وإســـبــانــيــا
وفـــرنــســـا (حــيـث شــبـــهت بــإديت
انـيا التي بـياف) وخـصوصـاً في أ
تـعلـمت لغتـها .وطـبع تنافـسها مع
مـينا الـتي كانت رمزاً آخـر لألغنية
اإليـــــطـــــالـــــيـــــة جـــــيـالً كـــــامالً من
اإليــطــالــيــ مع أنــهــا دأبت عــلى
ـنـافـسـة الـفـنـية الـتي إنـكـار هـذه ا

فجرتها الصحافة.

يـلـفا عـدد من أبرز لـوكـالة أنـسـا.و
األغـنـيـات اإليـطـالـيـة في سـتـيـنـات
الــقــرن الـــعــشــرين وســبــعــيــنــاته
وعــرفت بـشـعــرهـا األصـهب خـارج

حدود شبه اجلزيرة.
وذكّــــر وزيـــــر الــــثــــقـــــافــــة داريــــو
ـكانـة مـيلـفا في فـرانـشيـسـكيـني 
عـالم األغنية اإليطالية مالحظاً أن
صـــوتـــهـــا اثـــار عـــواطف شـــديــدة

غـنـية اإليـطالـية ـوت ا كـمـا غيب ا
الــشـهـيــرة مـاريـا إيــلـفـا بــيـوكـاتي
ــعــروفــة بـاسـم مـيــلــفــا عن عــمـر ا
يــنــاهــز  81عــامــاً عــلـى مــا ذكـرت
وسـائل إعالم إيطـالية الـسبت نقالً
عن أسـرتهـا.وفارقـت ميـلفـا احلياة
مـسـاء اجلـمعـة في مـيالنـو (شـمال
ــرض إيــطـــالــيــا) بــعــدمــا عــانت ا
لــسـنــوات عـلى مــا قـالـت ابـنــتـهـا

مـسيرته السيـنمائية عام  1961في
فـيلم لـو كونت دو مونـتي كريـستو
لـلـمخـرج كـلود أوتـان الرا. وتوالت
أفـالمه بـعـد ذلك لــكـنــهـا لم حتـقق
جنـاحـاً حقـيـقيـاً. واكـتسب ريـنـييه
ســمـعــته من شــخـصـيــة مـوالن في
ـــســلــسل الـــذي بــدأ عــرضه عــام ا
 1976 ويـــــؤدي فـــــيه دور ضـــــابط
ــبـتـزين شــرطـة يالحق الــقـتــلـة وا
ـــســـلـــسل . وتــــوقف ا واجملـــرمـــ
الـتلـفزيـوني في عام  1982 قـبل أن
يعاود عام  1989 وحـقق كوميسير
مــوالن جنـاحـاً جـمــاهـيـريــاً كـبـيـراً
ولـقي استحسـان النقاد وكان أول
سـلسـلة شـرطة فـرنسـية من اجليل
اجلـديد.وكان لـرينييه أربـعة أبناء
بــيـنـهم اثـنــان من زوجـته األخـيـرة
كـارين. وفي مطلع ثمـانينات القرن
الـــعـــشـــرين كـــان عـــلى عالقـــة مع

مثلة األميركية غولدي هون. ا

{ بـاريس - رومـا (أ ف ب) - غيّب
ــمــثل إيـف ريـنــيــيـه الـذي ــوت ا ا
اشـتـهـر بـدوره عـلـى مدى  25عـامـاً
في مـــســلــسل كــومــيــســيــر مــوالن
ـــفـــوض مـــوالن) الـــشـــهــيـــر في (ا
فـرنـسـا عـبـر مـحـطة تي إف  ?1عن
عـمر يـناهز  78 عـاماً بعـدما كانت
له أعـــمــال تــلــفــزيــونــيــة نــاجــحــة
.وقـالت زوجة رينييه كـمخرج أيضاً
لوكالة فرانس برس إنه (توفي ليل
اجلـــمـــعــة إلى الـــســـبت نـــتــيـــجــة
إصـابته بنـوبة قلبـية في منزله في
نـــويي ســـور ســ قـــرب بــاريس).
ونــــعـــته تي إف  1عــــبـــر تـــويـــتـــر
مــعـتـبــرة أنه كـان غـالــبـاً جـزءاً من
الــنـجـاحــات اخلـيـالــيـة الـعــظـيـمـة
لــلــمـحــطــة . وولـد ريــنــيـيه في 29
ايـلول  1942 فـي برن (سـويسرا) 
ـمـثل الفـرنـسي ماكس وهـو جنل ا
ريـــنــيـــيه وأمه إنــكـــلــيـــزيــة. وبــدأ
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إيف رينييه  ماريا إيلفا بيوكاتي

بــالــسـجـن ثـمــانــيـة أشــهــر وعـلى
ــدة عـام. زبــاربــوكـيــنغ بــالـســجن 
وأكـــــــد مـــــــحـــــــامـي بـــــــوهـالل أنه
ســيــســتــأنف احلــكم الــذي وصــفه
بـأنه شديـد القسـوة قائال إن األمر
لـم يكن أكـثر من مـزاح ثـقيل.وظـهر
ـمثل فـي الفـيديـو رجل ثـالث هو ا
الـفـرنسي الـهادي بـوشنـافة لـكنه
بـحسب تقارير كان قد غادر البالد
قـبل بدء التحـقيقات.وأثـار الفيديو
اســـتـــيــاء رواد مـــواقع الـــتــواصل
االجـــتــمــاعي. واســـتــخــدم أبــطــال
الـفيديـو ألفاظا مـهينة ضـد النساء
ـغربـيات وبـدا زباربـوكيـنغ وهو ا
يـسب أطفاال مـدعيا أنه أبـوهم غير

الشرعي.
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ـــمـــثل الـــكـــومـــيــدي حُـــكم عـــلـى ا
الـفرنسي إبراهيم بوهالل وناشط
عـبــر اإلنـتـرنت يُـدعى زبـاربـوكـيـنغ
ويــحـمل اجلـنــسـيـتــ الـفـرنــسـيـة
ـغربيـة بالسجن بـعد إهانـتهما وا

مغاربة. 
وكــان مــقــطع فــيــديـو مــسيء القى
رواجـــا عـــبــــر وســـائل الـــتـــواصل
االجـــتــمــاعـي ظــهــر فـــيه بــوهالل
وزبــاربـــوكــيــنغ وقـــد بــدا أنــهــمــا
يــســبّـان أطــفــاال مـغــاربــة في أحـد
مـــطــــاعم مـــديـــنــــة مـــراكش.وأدين
االثــنـان بــتـصــويـر أشـخـاص دون
احلصول على موافقتهم والتغرير
بـــــقُــــصّـــر. وحُــــكم عــــلى بــــوهالل
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جـددت مواقع التواصل االجتماعي
احلـديث عن اجناز علمي يعد فتحا
فـي افــاق الــطب كـــان قــد نــشــر في
وسـائل االعالم ال سـيـمـا الصـحـافة
عــام  2020 اذ تــصـدرت الــصـفــحـة
ـية في عظـم الصحـف العا االولـى 

حـينه أخـبار عـن حتقيـق (إختراق)
فـي عالج الـسـكـري وكــان الـعـنـوان
الـبارز باخلط العريض:  (السكري:
شــفـــاء أخــيــراً) ونــشــرت جــريــدة
صداقية ز البريطـانية ذات ا الـتا
ية في إفتتاحـيتها خبر عظيم الـعا
رض السكر للبشرية: عالج نهائي 

{ اســطــنــبـول  –وكــاالت - أطــلت
ـمثـلة الـتركـية هـاندا أرتـشيل من ا
ـالـديف برفـقـة إبـنة أخـتـها جـزر ا
وظـهـرت بـلقـطـة عـفويـة الفـتـة على
اجلزيرة ومحاطة بأشجار خضراء
ــوقـع جــغــرافي الفت وبــإطاللــة
ــــايـــوه زهـــري. والقت عــــفـــويـــة 
الــــصــــورة الــــتي نــــشــــرتــــهــــا في
صــفــحــتــهــا اخلــاصـة عــلى مــوقع
الـتـواصل اإلجتـمـاعي إعجـاب عدد

كـبير من متابعيها. اطلت
أرتـــشــيل قـــبل أيــام
عـلى مـتـابعـيـها
بـــــــــصـــــــــورة
عـــــفـــــويـــــة
نــشـرتـهـا

في صـفـحتـهـا اخلاصـة عـلى موقع
الـتواصل اإلجتـماعي ظهـرت فيها
وهـي حتـــمـل كـــوبــــاً من الــــشـــاي
وعــمـدت إلى الــظـهــور بـلــوك نـاعم
بـــدون مــاكــيــاج تـــاركــةً شــعــرهــا
مـنـسـدالً عـلى كـتـفـيـهـا بـتـسـريـحـة
مـالسة. كـما نشـرت جنمة تـلفزيون
الـــواقع كـــيم كـــارداشــيـــان صــورة
ظـهرت فيها بـرفقة شقيـقتها كايلي
جـينـر في صفحـتها اخلـاصة على
مـــــــــــوقــع الـــــــــــتـــــــــــواصـل
اإلجــتـمــاعي ظــهـرتـا
ــايــوه فـــيــهــا بــا
حتـت أشــــــعـــــة

الشمس.

{ رومـــــــا) ,أ ف ب) - مـن لـم يـــــــر
مـلـصق فيـلم رومـان هـوليـداي عام
 1953مـع أودري هـــــــــيـــــــــبـــــــــورن
وغـريغوري بـيك لن يفهم بـسهولة
سـبب افتـخار اإليـطاليـ وتعـلقهم
بـدراجتهم النارية الصغيرة فيسبا
الــتي احـتــفـلت اجلــمـعــة بـعــيـدهـا
لصق .فعـلى ا اخلـامس والسـبعـ
اخلــــاص بــــهــــذه الــــكــــومــــيــــديــــا
الـرومانـسيـة احلائـزة ثالث جوائز
أوسـكار يـركب النجـمان هـوليوود
دراجـــــة فــــيــــســـــبــــا أمـــــام مــــوقع
الكولوسيوم األثري في روما وفي
ــضـيـان يـومــاً يـتـجـوالن الــفـيـلم 
ديـنة اخلالدة عـلى السكـوتر في ا
والــهـواء يــطــيّـر شــعـرهــمـا.يــعـود
تـاريخ فيسبا إلى  23نـيسان 1946
 ?عــنــدمــا  تــســجــيـل أول بـراءة
اخــــتــــراع لــــتـــــصــــنــــيــــعــــهــــا في
إيــطـالــيـا.ويُــروى أن اخـتــيـار إسم
فـيسبا (ويـعني الدبور بـاإليطالية)
يـعود إلى أن مؤسس الـشركة التي

تـتولى تصنيع هذه الدراجات علّق
لــدى سـمــاعه صـوت احملــرّك قـائالً
يــبـدو وكـأنه دبــور إذ ذكّـره بـأزيـز
احلــشـرة الـطـائـرة.وبـعـد مـرور 75
عــامـاً أنــتـجت خـاللـهـا  19مــلـيـون
دراجـــة لم تـــفـــقـــد هـــذه الــعـالمــة

الــتــجـاريــة األيــقــونـيــة شــيــئـاً من
سـحـرهـا في عـيـون عـشـاقـهـا على
ـــشـــاكل الــتـي تــواجه الـــرغم من ا
قـيـادتـها في رومـا إذ أن عـجالتـها
الــصـغـيــرة ال تـتـنــاسب مع احلـفـر
واحلـــصى الـــزلـــقـــة الـــتي تـــمـــيــز

شـوارع الـعـاصـمة اإليـطـالـيـة.وقال
مـاركـو غـويـريـيـري وهـو مُـحاسب
أربـعـيني من رومـا لـوكالـة فرانس
بـرس استخدم فيسبا منذ  12عاما
وهــذه ثـالث دراجـة من هـذا الـنـوع
أمـتـلـكـهـا.واضـاف (فـضـلـتـهـا عـلى
الــدراجـات الـيــابـانــيـة ألنـهــا أكـثـر
تــــمـــيــــزاً بـــاإلضــــافـــة إلـى أنـــهـــا
ـــــعــــدن ال من مـــــصــــنــــوعـــــة من ا
الــبالسـتـيك وهي أكـثـر قـدرة عـلى
ـقاومة) مشيـراً إلى (أنها وسيلة ا
نــقل عـمــلـيـة بــشـكل أســاسي).لـكنّ
مـاركو الحظ أن فـيسـبا الـتي كانت
في الــبـدايـة وســيـلـة نـقل شــعـبـيـة
ومـتـاحـة لـلـجـمـيع لـم تـعـد وسـيـلة
نــقل لـكـثــيـر من الــنـاس  بل بـاتت

رمزاً للمكانة. 
وقــال في احلي الـذي أعــيش فـيه 
كـل مـن جنــــــــــحـــــــــوا لــــــــــديــــــــــهم
فـيـسـبـا.واعـتـبـرت شـركـة بـيـاجـيو
الــتي تـتـولى تــصـنـيع فــيـسـبـا في
مـنـشـور عـلى مـوقعـهـا اإللـكـتروني

أن الـدراجات التسعة
عــشــر مــلــيــونــاً الــتي
أنـتجتهـا خالل سنواتها
اخلـــمس والــســبــعــ هي
ـــثــابـــة قــصص كـــلــهـــا 
لــشـبـاب وشـابـات من كل
أنــحــاء الـعــالم شــعـروا
بـاحلرية عـلى دراجتهم

فضلة.  ا
والحــظت أن (فـيـسـبـا)
رافـقت حياتـهم ومثّلت
مـــــشـــــاعــــر احلـــــريــــة
والـرغبـة فيهـا.وتُصنَّع
فـيـسـبـا مـنـذ بـدايـاتـها
عـــام  1946 فـي مـــوقع
بــــــونـــــتـــــيــــــديـــــرا في
تـوسكـانا (شـمال وسط
إيطاليا) لكنها موقع
آخـــرين لــتــصـــنــيــعــهــا
أقـــيـــمـــا في الـــســنــوات
األخــــيــــرة فـي الــــهــــنـــد

وفيتنام
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مــزركــشًــا بــالــنــقــشــات الــشــرقــيـة
ويـعتمـر طربوشـا أحمر يـخزن فيه
األمــوال الـــتي يــجــنــيــهــا آمال أن
يـزداد الزبائن خالل شـهر رمضان.
واعـــتـــاد أن يــضـع الــنـــقـــود الــتي
يـتقـاضاها حتت طـربوشه بطـريقة
اسـتــعـراضـيـة فـيـقـلب الـطـربـوش
لـيــصـبح بـيـده أشـبه بـوعـاء يـودع
فـيه العمالت الورقـية. أما العمالت
ـعـدنيـة فيـجـمعـهـا في زنار يـلفّه ا
حـول خصره. ويحضّر التمر
ـاء الــهـنــدي بــنـقــعه في ا
الـبارد لعدة ساعات أو
ـدة ــغــلي  ـاء ا فـي ا
بـسيطـة وتركه حتى
يــسـتـقــر ثم يـصـفى
ويـضـاف إلـيه قـليل
مـن السكر ووضعه
ــكن بـــأبــاريـق و
أن يـــضـــاف إلـــيه
قـليل مـن قطرات
مــــــــــــــــــــــــــــاء

الزهر.

الـــظـــمــأ وتـــنــعـش خاليـــا اجلــسم
وتــمــنــحــهــا الــطــاقــة واحلــيــويـة.
وتــنــتــشـر فـي األسـواق الــســوريـة
الـبــسـطـات والـدكـاكـ الـتي تـبـيع
هـذه العـصائـر طيـلة شـهر رمـضان
الـذي يـفقـد الـكـثيـر من نـكهـته مـنذ
ـاضي بــســبب اجلـائــحـة. الــعــام ا
ويـــشــــعـــرُ الـــرجلُ ذو الـــشـــاربـــ
ــهــمـة الــطــويــلــ بــأنه مــكــلف 
فـيـمـازح الـناس ويـحـاول إفـراحهم
فـي ظل األزمـة االقــتــصــاديــة الـتي
تـشتـدّ وطأتـها عـليـهم بعـد عقد من
ــعــروف ــيـــد ا احلـــرب.وأكــد كـــر
وقع البوابة بـلقب أبومحمد وفـقا 
(عــمـلي األسـاسي زرع االبــتـسـامـة
عـلى وجه الـزبـون فـأسـقـيه الـتـمر
الهندي بطرق مختلفة).وأضاف أن
ــــهم أن يـــغــــادر الـــزبـــون وهـــو (ا
ســعــيــد فــمن يــأتي إليّ غــاضــبـا
يـــغـــادر من عــنـــدي وهـــو بــحـــالــة
رضـــا).ويــرتـــدي بــائـع الــعـــصــيــر
ـــتــــجـــوّل الـــلــــبـــاس الـــشــــعـــبي ا
الـتقليـدي فيضع شروالًـا وقميصًا

الـــــــــديـن واجلـالب مـن أشـــــــــهــــــــر
ـشـروبات الـرمضـانيـة الـتقـليـدية ا
ـفـضّـلة واحملـبـبـة للـصـائـم في ا
ســــوريـــا ودول أخــــرى مـــجـــاورة
والـتي ال تـكـاد تـخـلـو مـنـهـا مـوائد
ـذاقـهــا الـلـذيـذ اإلفــطـار وتـمـتــاز 
واحـــتـــوائــهـــا عـــلى الـــكـــثــيـــر من
الــعـنــاصـر الــغـذائــيـة الــتي تـروي

ـيـد إن (الـطـلب الــزبـائن.وقـال كـر
ـــشــروبــات يـــتــزايـــد عــادة عـــلى ا
الـــشــعــبـــيــة الــبـــاردة خالل شــهــر
رمــضـان والســيـمــا شـراب الــتـمـر
الـهـندي الـذي اعتـاد على بـيعه في
ســــوق احلـــمــــيـــديــــة الـــدمــــشـــقيّ
ـسـقـوف). ويـعـتـبـر الـعـرقـسـوس ا
والـتـمـر الـهنـدي واخلـرنـوب وقـمر
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ــتـجـوّل يــنـطــلق بـائع الــعـصــيـر ا
ــيــد بــأحــد أســواق إســحـــاق كــر
زدحمة حاملًا على ظهره دمـشق ا
إبــريــقًــا نــحــاســيًــا مــزخـرفًــا مأله
بــشـراب الـتـمـر الــهـنـدي في لـيـالي
لـشهر رمضـان مرددا خالل جولته
الــيــومــيـة أغــاني شــعــبــيــة جلـلب

هاندا أرتشيل
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