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طبعة العراق 
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تـــركــيـــا عــلـى احلــدود الـــســوريــة -
الـتـركيـة نـحو   500 مـتـر مـكعب في
الـثـانـيـة كـحـد أدنى وأن تـقـسـم هذه
الـكميات بـ العراق وسوريـا بنسبة
ـئة إلى ـئة لـلـعراق و 42  بـا  58 بـا
ســــــوريــــــا) واشــــــار الـى ان (هـــــذه
االتـفـاقيـة يـفـترض ان تـكـون ملـتـزمة
بـها اجلارة تـركيا والـواقع لم نؤشر
ياه هذا العام أي خلل بشان دخول ا
حافـظة األنبار في نـاحية حـصيبـة 
حــيث كــانت الــنــســبـة األدنى 290 
مــتــر مــكـــعب في الــثــانــيــة بــســبب
تـشـغـيل خـزان سـد الطـبـقـة الـسوري
ـنطقة التي تسيطر عليها قوات في ا

ـقــراطـيـة فـقط لــتـولـيـد ســوريـا الـد
الـطـاقـة الـكهـربـائـية) واوضـح ذياب
ان (الــــوزارة اشــــرت انــــخــــفــــاضــــا
نـاسيب الـواردة إلى سد حـديثة  بـا
لـكنـنا قـمنا بـتأمـ خزين مـائي جيد
تـلئ بكميـات كافية في الـسد وانه 
وسم الـصيفي) واجـهة ا ـياه  من ا
مــؤكـدا انه (ال يـوجــد هـنـاك خـطـورة
في احــتـيـاجـاتـنـا لـلـمـيـاه والصـحـة
ــــقـــررة  لــــلــــتالعب بــــاحلــــصص ا
وتـنسيقنـا مع سوريا متواصل  كما
ســنـجـري لـقـاء مع اجلـانب الـسـوري
ـغـلـقـة عـبـر الــدائـرة الـتـلـفـزيـونـيـة ا
ــوضـوع). كـمــا اعـلـنت بــشـأن هـذا ا

الـوزارة بدء تشغيل التجريبي حملطة
تـعزيز نهر خريـسان  بهدف معاجلة
ائي حملـافظـة ديالى وتدولت الـشح ا
مـواقع الـتـواصـل االجتـمـاعـي صورا
وثـقت مشـاهد صادمـة لنهـر الفرات
بـعـد انخـفـاض منـسـوبه خالل األيام
ـاضية إلى أدنى مسـتوياته بسبب ا
ــيـــاه من األراضي إغـالق بــوابـــات ا
الــتـركـيـة بــحـسب اتـهــامـات قـسـد 
ومـعـها حـكـومة دمـشق. وكـان رئيس
ـــيـــاه واألهــوار جلـــنـــة الـــزراعــة وا
الــنــيــابــيـة قــد حــذر من انــخــفـاض
ـقـبـلـة. وقـال ـدة ا ـنــاسـيب خالل ا ا
رئــيس الــلــجـنــة سالم الــشــمـري في

بــيـان إن (تــركـيـا حتــاول بـ احلـ
ياه لـتنـفيذ واألخـر استـخدام ورقـة ا
مــخـطــطـاتـهــا بـدولــتي مـســرى نـهـر
الـــفـــرات بــشـــكل خــاص) وتـــابع ان
(إعـالن مـسؤولـ فـي شـمـال سـوريا
عن انــخــفـاض مــنـســوب مــيـاه نــهـر
الـفرات بأكثر من  5 امتار وألول مرة
في تـاريـخه امـر خطـر ويـنذر بـاألمر
نـفـسه فـي الـعراق) داعـيـا احلـكـومة
إلـى (اإلسـراع بـتــوقـيـع اتـفـاقــيـة مع
تـركـيا بـشـأن حصـة الـعراق من مـياه
نــــهــــري دجــــلــــة والــــفــــرات وعـــدم
اسـتخـدام األمر كـورقة ضغط لـتنـفيذ

أهدافها). 
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تـعرض حـقل باي حـسن في محـافظـة كركوك
الـى عمل تـخريبي  اسـفر عـن سقـوط شهداء
وجـرحى بـصـفوف الـقـوات االمـنيـة. وتـشـهد
احملــافــظــة اعــتــداءات مــتــكــررة عـلـى االبـار
الــنـفــطـيــة في مـحــاولـة الســتـنــزاف الـثـروة
الـوطنية من قـبل جماعـات مجهولة  بـحسب
وزارة الــنــفط الــتي اكــدت فـي بــيـان تــلــقــته
(الــزمـان) امس ان (حـقل بـاي حـسن تـعـرض
الى اعـتـداءات إرهـابـيـة فـجـر امس االربـعاء
اســفــرت عن تــفــجــيــر الــبـئــرين  183و177
واسـتشـهاد وجـرح عدد من الـقوات االمـنية)
واضاف ان (فرق السالمة واالطفاء في شركة
تمـكنت من نـفط الشـمال واجلـهات الـسانـدة 
اطـفـاء احلـريق في الـبـئرين) مـشـيرا الى ان
(الـوزارة تـدين جـمـيـع الـعـمـلـيـات االرهـابـية
والـتخريبيـة التي تستهدف الـثروة الوطنية
وتـؤكد بـأن هذه احملـاوالت اليـائسـة لن تثني
او تـوقف العامل في القطاع من العمل على
ادامـة وزيادة االنـتاج خـدمة لـلصـالح العام).
واســتـشــهــد وأصـيب عــنـصــرين من شــرطـة

الـطاقة بـهجوم عـلى حقل باي حـسن النفطي
فـي قضـاء الـدبس بـاحملـافـظة  بـعـد ايـام من
هـجوم شـنه داعش عـلى عنـاصر الـبيـشمـركة
بـ الدبس والـتون كـوبري). واطـاحت وكالة
االسـتــخـبـارات والـتـحـقـيـقـات االحتـاديـة في
بعصابت تتاجران بالعملة وزارة الـداخلية 
ـزيفة واخملدرات في بـغداد وكركوك وذكرت ا
الــوكـالـة فـي بـيـان تــلـقـتـه (الـزمـان) امس ان
(مـفـارز الـوكـالـة  تـمـكـنت مـن القـاء الـقـبض
ـزيـفة  عـلى عـصـابتـ تـتـاجران بـالـعـملـة ا
شهود) مـكونة من اربعـة متهم وبـاجلرم ا
ولـــفت الى انه ( ضـــبط عــشــرة االف دوالر
واد اخملدرة نوع كرستال مـزورة وكمية من ا
ـتــهــمـ  في مــا  ضــبط مــبـلغ بــحــوزة ا
مـقـداره خـمـسـة ماليـ وتـسـعـ الف ديـنار
مــزورة لـدى الـعـصـابـة الــثـانـيـة في بـغـداد).
وصـدقت مـحكـمـة حتقـيق العـمـارة اخملتـصة
بــقـــضــايــا اخملــدرات في رئـــاســة مــحــكــمــة
اســتــئــنــاف مــحـافــظــة مــيــســان االحتــاديـة
اعـتـرفـات مـتـهـم اثـنـ ضـبط بـحـوزتـهـما
ـواد اخملدرة.وذكر ثـمانـية كـيلوغـرامات من ا
مــجــلس الــقــضــاء األعــلى في بــيــان تــلـقــته

ـــتــهــمـــ  الــقــبض (الـــزمــان) امس ان (ا
عـليهـما في سيـطرة قلـعة صالح بـاحملافظة 
بـعـد ورود معـلـومات امـنيـة بـشأنـهـما وهـما
يـقومـان بنـقل مخدرات مـن محافـظة الـبصرة
ــتـهــمــ ضـبط الـى بــغـداد) واضــاف ان (ا
واد بـحـوزتهـمـا ثمـانـية كـيـلو غـرامـات من ا
اخملـدرة). وأتخـذت محـكمـة حتقـيق محـافظة
ـوقوف ـثنى اإلجـراءات القـانونـية بـحق ا ا
قصرين في الواقعة واحملـكوم الهارب وا
الـتي شهدها مركـز الهالل. واشار البيان الى
ان (احملــكـمــة أصـدرت اوامــر قـبض وحتـري
ـقـصـرين في حـادثة هـروب مـوقـوف بـحق ا
وفقا ركـز  ومـحكـوم من قـسم اخملدرات بـا
ـادة  271مـن قـانـون الــعـقـوبـات) الحــكـام ا
مـؤكدا انه ( اعـتقال  19مـوقوفـا ومحـكوما
). واحــبــطت مــفـارز من مــجــمــوع الــهـاربــ
االسـتخبارات العسكرية عـملية تهريب 592
راس غـنم قـادمـة من اقلـيم كـردستـان بـاجتاه
نـاحـيـة مخـمـور في نـينـوى. واشـارت مـديرة
االستخبارات في بيان امس ان (مفارز شعبة
االسـتخبارات العسـكرية في الفرقة 14 وقوة
مـن فوج استخـبارات الفرقة  احـبطت عملية

تــهــريب 592 راس غــنـم قــادمــة من االقــلــيم
بـاجتـاه مخـمـور في سـاعة مـتـأخرة من لـيـلة
ــهــربــ امس حــيـث الــقت الــقــبض عــلى ا
عنـية التخاذ االجراءات واحـالتهم للـجهات ا

القانونية بحقهم).
دني من اخماد حريق  وتمكنت فرق الدفاع ا
انـدلع داخـل مـحـال جتـاريـة جتـاوز مـتـنـوعة
فيما الـنشاط ومشيدة من البلوك و الچينكو 
انـقذت  138 مـحال داخل سـوق اخلـيرات في
مـنطقة الطارمـية . وقال بيان للـمديرية تلقته
(الـزمان) امس ان (الفرق طوقت النيران التي
انــدلــعت في مــحل لــبــيع اإلســفــنج ومــنـعت
اتـساع النيران الى احملال التجارية اجملاورة
دون تـسجيل اصـابات أو خسائـر بشرية مع
ادية داخل السوق) ولفت حتـجيم االضرار ا
ـديـريـة تـمـكــنت مع مـكـافـحـة الى ان (فــرق ا
حــريق انــدلـع بــســوق جتــاري وبــســطــيـات
ة في مـنطـقة البس القـد مـخصـصـة لبـيع ا
ـديريـة في كربالء الـقـيارة) وتـابع ان (فرق ا
انـتشلت جثة سائق واسعفت اخر في حادث
مـــروري بـــقـــضـــاء عـــ تـــمـــر قـــرب قـــصــر

االخيضر).
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بـحث رئيس اقـليم كردسـتان مسرور
الـــــبــــارزاني مـع وفــــدين امـــــريــــكي
شترك وبريطاني  تـوطيد التعاون ا
واســتــمــرار دعم الــتــحــالف الــدولي
للعراق في مواجهة تهديدات داعش.
وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس ان
(الـبـارزاني اسـتـقـبل في اربـيـل وفداً
تـحدة برئـاسة منسق من الـواليات ا
الـــبـــيت األبـــيض لــشـــؤون الـــشــرق
األوسـط وشــمـــال أفـــريـــقـــيــا بـــريت
مــــاكـــــغــــورك ومــــســــتــــشــــار وزارة
اخلـارجية األمـريكيـة ديريك شوليت
 والــقـــائم بــأعــمــال مــســاعــد وزيــر
اخلــارجــيـة لــشــؤون الــشـرق األدنى
جــوي هـود ونــائـبــة مـســاعـد وزيـر
الـدفـاع لـشؤون الـشـرق األوسط دانا
ســتـرول وجــرى خالل الـلــقـاء الـذي
حـضره نائب رئـيس احلكـومة قوباد

الـــطــالــبـــاني بــحـث ســبل تـــعــزيــز
الـــعالقــات بــ االقـــلــيم والــواليــات
ــتــحـدة فــضالً عن مــنــاقـشــة آخـر ا
مـــســـتــجـــدات الـــوضع في الـــعــراق
ـنطقة) واضـاف ان (اللقاء تناول وا
الــعالقــات بــ االقــلــيم واحلــكــومـة
ــقــبــلـة االحتــاديــة واالنــتــخــابــات ا
بـاإلضافـة إلى احلوار اإلسـتراتـيجي
ــتــحـدة  بــ الــعــراق والــواليــات ا
وكـــذلـك اتـــفـــاق ســـنـــجــار) وأبـــدى
الـبارزاني (اسـتعداد االقـليم لتـطوير
الــعالقــات الــثــنــائــيــة مع الــواليـات
ـــتـــحـــدة) .بـــدوره  نــــقل الـــوفـــد ا
(حتــيـــات الــرئــيس جــو بــايــدن إلى
الــبـارزاني  وان زيــارته لـكـردسـتـان
تـــعــد تـــأكــيـــداً لـــرغــبـــة احلــكـــومــة
األمـريـكـيـة في تـوطـيـد الـعالقـات مع
االقـلــيم الـذي يـعـتـبـر حــلـيـفـاً مـهـمـاً
ــنــطــقـة) ــتــحــدة في ا لــلــواليــات ا
مــشــيـــدا (بــعــمــلــيــة اإلصالح الــتي

شــرعت بــهــا حــكــومــة االقـلــيم  وال
سـيـمـا في وزارة البـيـشمـركـة وجدد
الــوفــد تــأكــيــد مــواصــلــة الــواليـات
ـتـحـدة والـتـحـالف الـدولي في دعم ا
ـواجهة تـهديدات قـوات البـيشمـركة 
داعـش). كـمــا اســتــقــبل الــبــارزاني
وفـداً برئاسة كبـير مستشاري وزارة
الـدفـاع الـبريـطـانـية لـشـؤون الـشرق
ـارشـال األوسـط وشـمـال أفــريـقـيــا ا
سـامي سـامـبـسون. وذكـر الـبـيان ان
(اجلـانـب نـاقشـا خالل الـلقـاء الذي
حــضـره الــسـفــيـر الــبـريـطــاني لـدى
بـــغــداد ســـتـــيــفن هـــيـــكي تــعـــزيــز
الـعالقـات بـ بـريـطـانـيـا وإالقـلـيم).
واكـــد الــوفـــد (الــتــزام بـــريــطـــانــيــا
والـــتــــحـــالف الـــدولـي بـــدعم قـــوات

واجـهة داعش كـما  الـبـيشـمركـة 
وتـأكيـد تفعـيل التـنسـيق األمني ب
ـنـاطق اجلــيش والـبـيــشـمـركــة في ا
خــــارج إدارة االقـــلـــيم  لــــلـــحـــد من

تـهـديـدات داعش وردعـهـا). وأعـلـنت
هـلـيـة االعالم االمنـي في وقت سابق
أن صــاروخـ اسـتــهـدفـا اول امس
قــاعـدة عـ األسـد الـتي تـضم قـوات
أمـريـكـيـة في ثـالث هـجوم مـن نوعه
خالل ثـالثة أيـام. وقال بـيان لـلخـلية
ان (صـاروخـ كـاتـيوشـا سـقـطا في
ــحــافــظــة األنــبــار دون الــقــاعــدة 
خـسـائـر بـشـريـة أو مـاديـة). ووقـعت
ـاثـلـة األحـد هــجـمـات صـاروخـيــة 
اضي على قواعد تؤوي واالثـن ا
قــوات أمـريــكـيــة عـنــد مـطــار بـغـداد
الـدولي وشـمـال بـغـداد.ولم تـعلن اي
جـهـة بعـد مسـؤوليـتهـا عن الهـجوم
لـكنّ واشـنطن تـتّـهم بانـتـظام جـهات
مـوالــيـة إليـران بـاسـتـهـداف قـوّاتـهـا
ودبـلـومـاسـيـيـهـا في الـعـراق.وبـحث
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مع
مـاكـغـورك مـسـألة انـسـحـاب الـقوات
ــدة الـــقــتــالــيــة مـن الــعــراق خالل ا

ــقـبـلـة. الى ذلك  نــاقش مـسـتـشـار ا
األمـن الــقـــومي قـــاسم األعـــرجي مع
رئـيس أركان حلف الـناتو األدميرال
ـــرافق له  يـــواكـــيـم رول والـــوفـــد ا
ـشتـرك بـ بغـداد وبعـثة الـتـعاون ا
ـا يحـقق األمن واالستـقرار احلـلف
ـنــطــقـة. وقــال بــيـان في الــعــراق وا
تــلـقــته (الـزمــان) امس ان (االعـرجي
اســـتـــقـــبل وفـــد من حـــلف الـــنـــاتــو
بـرئـاسة رول  تـدريب ورفع الـقدرات
الـقـتـاليـة لـلـقوات االمـنـية) واضـاف
االعـــرجـي ان (انـــســـحـــاب الـــقــوات
األجـنبية القتالـية من العراق يساعد
عـلى استـقرار وتـعزيـز أمنه) مـؤكدا
(عــدم وجــود زيـادة بــأعـداد الــقـوات
األجـنبية في الـعراق). من جانبه قال
رول ان (بـعثة الناتو في العراق غير
قـتـاليـة وانهـا تسـاعـد وتسـهم برفع
الـقدرات ومـهارات القـوات العـراقية

من خالل التدريب واالستشارة). 
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ـاديـة من بيـنـها بـعض اخلـسـائر ا
ـواد مــنــشــأة مــدنـيــة لــصــنــاعــة ا
الــبالسـتــيـكـيــة".ونـادرا مـا تــشـهـد
مــــنــــطــــقـــــة الالذقــــيــــة ضــــربــــات

إســرائــيـلــيــة.في أيــلـول 2018 
تـفعـيل الدفاعـات اجلوية الـسورية
ـواجـهـة الـصـواريخ اإلسـرائـيـلـية
فـي هـــذه احملــــافـــظــــة وأســــقـــطت
الـدفاعات اجلوية السورية باخلطأ

طـائرة روسـية
مـــــــــا أدى إلى
مـقـتـل اجلـنود
الـــذين كـــانــوا
عــــــــــــــــــــــــــــلــى
مـتـنـهـا.ونادراً
مـــــــا تــــــؤكــــــد
إســــــــرائـــــــــيل
تـنفيذ ضربات
فـي سوريا إال
أنــــهـــا تــــكـــرّر

رسالة عتاب إلى سعد البزاز 
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سـالم الله عـلـيك يـاسـيـدي .. ومن حـقي أن أحـتجُ عـلـيك في مـحـكـمة
ظـلوم  فأنتَ الذي آثرتَ نفساً وعـاهدت شعباً أن تستجيب قوالً ا
وفعالً (الَّـذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَـاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِيرا (يامن بدأتَ فلم
ترعى كهوالً وفي بيتٍ كر  تنـته حتتَ جناحيك الغَضت طفل يتيم
أرمـلـةً ومـسـكـ تُـشــارك أهل الـعـزاء أحـزانـهم وتُـوقـدُ شـمـعـاً لـروح
شهـيد  تسقي العـطاشى ماء هنيـئاً  وتمسحُ همـاً أصابَ الضمير 
أيُـرضـيكَ ســيـدي نـكئ اجلـروح فـأن غـبتَ عـن أهـلـهـا أسـتـوحـشـوك
واجع سيدي وتـلك فِعالك لم تنـتهِ وتلكَ الشهـادةُ وهذا الدليل تطـولُ ا
 أنـا أصـدرُت حـكـمـاً عــلـيك وقـبلَ ذلك يـاسـيــدي تَـفـضلْ عـلـيـنـا بـردِ
ته تـهون ..شـوكت تهـون.. ?) أنظـمأُ سؤال طـعمهُ حـنـظل ( السـؤال 
اليـ عن لـقمـةٍ داسـتـهـا قدم وتـبـحثُ ا سـيـدي وفي عـروقـنا نـهـران 
أيعـقلُ أننـا في الوطن غـرباء أم هـاجر الـعراق خجالً سارقٍ شـبعـان 
من عــدم الـــوفــاء ? قل لي أي شــعب يــســتــجــدي راتــبــاً فال مــجــيــر
ويـنـتـحُـرالـنـاس قـهـراً فال مُـجـيب  في بـلـدنـا ضـوء الـشـمس والـقـمر
ودراهم مـعدودة  لـلـخـبـز مـقـسومـة والـبـاقي التـسـد وصـفة كـهـربـاء 
دواء أيرضى الـله أن تُقام صالته هماً ويـصامُ  يومه  قهراً  شعوب
تـبـتـدع جـديـد الـثـيـاب ونـحن نـطـرز لـلـنـعـوش رايـة الـشـهـداء  بـربك
نادين بـالبر والتـقوى وأين أعداء األثم والعدوان أين ياسـيدي أين ا
ــا رزقـهم الـله فـي الـسـراء والـضــراء أفي شك أنـهم من ـنــفـقـ  ا
يأمـرون الناس بالبخل و يكتـمون ما آتاهم الله من فضله أال من قال
ـا يـبـخـل عن نـفـسه  و الـلـه الـغـنى و أنـتم الـله فـيــهم ومن يـبـخـل فـإ
فالقوم في كفكف دموعك سيدي فال يغـرنك هتافهم بالوطن  الفـقراء 
السرغيرالقوم بالعلن ..اللهم أرزقنا فرح يعقوب و فرج يونس وتقوى
ان موسى وأحتمال نوح وطهر عيسى وزهد يوسف وصبر أيوب وأ

  . محمد سالم الله وصلواته عليهم أجمع
ته تـهون . شوكت تهون .عنوان قصيدة للمرحوم الشيخ  : WE ö
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أعـلـنت الـشـركـة الـعـامة لـتـجـارة احلـبـوب تـأم
مــبـلغ 250 مــلـيـار ديــنـار مـســتـحـقــات مـسـوقي

اضي. احلنطة للعام ا
وقال مـدير عـام الشركـة العامـة لتجـارة احلبوب
عبـد الـرحـمـن اجلـويـبراوي (مـع تـصـاعـد وتـيرة
تــســويق احلــنـطــة هــذا الــعــام  حـرصت وزارة
ـالـيـة ـسـتـحـقـات ا الـتـجـارة عـلى تـأمـ كـامل ا
ـاضي واهتمام سوقي احلـنطة لـلعام ا تـبقيـة  ا
الــدكـــتـــور عالء اجلـــبـــوري بـــذلك إضـــافـــة الى
ــســوقـ حملــصـول مــسـتــحـقــات الــفالحـ و ا
الـشـلب) . واكـد اجلـويـبـراوي تـأمـ مـبـلغ 250
ملـيار ديـنار جـزء من الدفـعه االخيـره التي أعلن
عـنهـا في وقت سـابق  وزير الـتـجارة. وسـتـكون
جـاهــزه لـلـتـوزيع في احملـافـظـات الـتي لم يـنـجـز

اليه لعام 2020). ستحقات ا توزيع ا

{ دمــــــشق - (أ ف ب) : أعــــــلـــــنت
ســوريــا امس األربــعــاء تـصــديــهـا
لــغــارات جـويــة إسـرائــيــلـيــة عـلى
أهـــداف في مـــحـــافـــظـــة الالذقـــيــة
نطقة أسـفرت عن مقتل مدني في ا
الـواقعة بشمـال غرب البالد.ونقلت
وكـالـة االنـبـاء الـسـوريـة الـرسـمـية
سـانا عن مـصدر عـسكـري قوله انه
فـي "حوالـي الـسـاعـة الـثـانـية و18
دقـيـقـة من فـجـر اليـوم نـفـذ الـعدو
اإلســـرائــيـــلي عـــدوانــاً جـــويــاً من
اجتــــاه جـــنـــوب غــــرب الالذقـــيـــة
نطقة مـستهدفاً بعض النقاط في ا
الــسـاحـلــيـة وقـد تــصـدت وسـائط
دفـاعنـا اجلوي لـصواريـخ العدوان
صدر وأسقطت بعضها".وأضاف ا
أن "الــعـدوان اإلسـرائـيـلي أدى إلى
اســـتـــشــهـــاد مــدنـي وجــرح ســـتــة
آخــريـن بــيــنــهم طــفل ووالــدته في
حـصــيـلـة أولـيـة إضـافـة إلى وقـوع

ـا تصفه أنـها سـتواصل التـصدّي 
ـــحــــاوالت إيـــران الـــرامـــيـــة إلى
تـرسـيخ وجـودهـا الـعـسـكـري قـرب
حـدودهـا.وتـسبّـب النـزاع الـسوري
ـقتل أكـثر من  388 ألـف شخص
وأحلـق دمــــاراً هـــــائالً بـــــالــــبـــــنى
الـتـحتـية وأدى إلى نـزوح وتشـريد
مـاليــــ الــــســــكــــان داخـل الــــبالد

وخارجها.
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في فـيـسـبـوك (وصـلـتـني الـكـثـيـر من
االتصاالت والرسائل بشأن ترشيحي
لــلـمـنـصب   ,واؤكــد عـدم رغـبـتي في
هـذا األمر مطلقاً). فيما أعلنت سفارة
ــتـحــدة االمـريــكـيــة لـدى الــواليـات ا
طلوبة ساعدة ا ها ا بغداد عن تقد
إلعـــادة فـــتح ابن اخلـــطــيـب. وقــالت
الـــســـفـــارة فـي بـــيـــان امس انه (من
خالل مـــنــحــة مــقــدمـــة من الــوكــالــة
األمـريكـية لـلتـنمـية الـدوليـة  شَرَعَت
جـمعيـة طالب الطب األمريـكي  فرع
الـعـراق في تـنظـيف طـوابق عدة من
ـسـتــشـفى وخالل األسـابـيع مــبـنى ا
عـدات الـطـبـية ـقـبـلـة سنـسـتـبـدل ا ا
وغــيــر الــطــبــيــة الــتي دُمــرّت اثــنـاء
ـــــــــا فـي ذلـك أســــــــرة احلـــــــــريـق 
رضى ـسـتشـفى وأجهـزة مـراقبـة ا ا
فضالً عن معدات احلماية الشخصية
ـصــابـ بـكـورونـا) الـالزمـة لـعالج ا
(تــــفـــاصـــيل ص2) وســـجـــلت وزارة
الـصـحة امس  5813 اصـابـة مـؤكدة
بـكـورونـا وشـفاء  7248 وبـواقع 32
ـوقف حــالـة وفـاة جـديـدة. واوضح ا
الـوبائي اليومي  ,الـذي اطلـعت عليه
(الـزمـان) امس ان (عـدد الفـحـوصات
اخملــتــبــريـة الــتي اجــرتــهــا الـوزارة
بـلغت  40 ,الـف عينة حلـاالت مشتبه
اصـابتها بالفايروس  ,حيث  رصد
 5813 اصــابـة مـؤكــدة بـكـورونـا في
عــمـوم الـبالد) ,واضــاف ان (الـشـفـاء
بـــلغ  7248وبـــواقع  32حـــالــة وفــاة
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حـذر خبراء من كارثـة بيئيـة قد تقبل
ـوسم الزراعي الـبالد عـلـيـهـا خالل ا
اجلاري  اثـر انخفاض غـير مسبوق
ـنـاسـيب مـياه نـهـر الـفرات  فـيـما
ـــائــــيـــة عن ــــوارد ا كــــشف وزارة ا
تــنــسـيــقــهــا مع اجلـانــبــ الــتـركي
والــسـوري بـشـأن ضـمـان االطالقـات
ــائـيـة لـلـعــراق  وسط تـأكـيـد عـدم ا
ـــــوقف الــــراهن. وقــــال خــــطــــورة ا
اخلـبراء لـ (الزمان) امس (نخشى ان
يــواجـه الــعــراق وضــعـــا مــشــابــهــا
لـسوريا جـرّاء عدم قدرته على إدارة
مـفاوضات جادّة مع اجلانب التركي
حـــيث مــا تـــزال خالفــات الـــطــرفــ
ـائــيـة فـي دجـلـة بــشـان احلــصص ا
والـــفــرات مـــعــلـــقــة) الفــتـ الى ان
ـيـاه في نـهر (انـخـفـاض مـنـاسـيب ا
الــفـرات ســيـؤدي الـى ازمـة مــائـيـة 
حـتى ان كان هـناك خـزين مائي كاف
وسم الـزراعي احلالي  لـكن يـؤمن ا
ـشهـد سنـويا يـثيـر اخملاوف تـكرار ا
ــزارعــ من فــقــدان والــقـــلق لــدى ا
مـــحــــاصـــيـــلـــهـم في حـــال عـــجـــزت
احلـكومة عن الـتوصل الى اتفاق مع
انــقـرة  الــتي حتــاول الـضــغط عـلى
بــغـداد ازاء تــغـطــيــة تـدخالتــهـا في
شـمـال البالد) مـطالـب احلـكومة بـ
(حتـرك جـدي وعاجل لـضـمان حـصة
ـائــيـة  فــضال عن تــقـد الــعــراق ا
شــكـوى لـدى مـجــلس االمن لـضـمـان
تشـاطئـة التي نصت حـقوق الـدول ا
عـليـها الـقوانـ الدولـية  الن تـكرار
ذلك يــضـر بـاحلـقـوق). فـيـمـا أعـلـنت
الـوزارة  عن بدء تـسجـيل انـخفاض
واردات نـهر الفرات بفعل قطع تركيا
لـلـمـيـاه عن سـوريـا. وقـال مـسـتـشار
الـوزارة عون ذياب في تصريح امس
ان (هـنـاك اتـفـاقـية مـعـمـول بـهـا ب
الـعراق وتـركيـا وسوريا  بـأن يكون
ــــيـــاه من احلــــد األدنى إلطـالقـــات ا
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اطــلق مـحــافظ ذي قـار احــمـد غـني
اخلــفـاجي حــمـلـة خــدمـيــة كـبـرى 
شـملت مديـنة الصدر في الـناصرية
ــتــابــعــة اصــحــاب  فــيـــمــا وجه 
ـولـدات ومعـاقـبة اخملـالـف مـنهم ا
لـلـتـسعـيـرة احلـكـوميـة. وقـال بـيان
تـلـقـته (الـزمـان) امس انه (بـتـوجيه
مــبـاشــر من اخلــفـاجي وبــأشـراف
مـعـاوني احملـافظ ومـديـري الـدوائر
انـطـلـقت حـمـلـة خـدمـيـة اخلـدمــيـة 
كــبــرى شــمـلـت مـديــنــة الــصـدر في
الـناصـرية  تـضمـنت تنـظيف ورفع
اخملــلـفــات وفـتح الــشـوارع واالزقـة
ـغلقة  فضالً عن تأهيل الساحات ا
الـعـامـة وصـيـانـة شـامـلـة لـشـبـكات
ــيـاه والـصـرف الـصـحي واإلنـارة ا
وغــيـــرهــا من اخلــدمــات الــبــلــديــة
األخـــرى) واضـــاف ان (اخلـــفــاجي

وجـه مـــــــفـــــــارز األمـن الـــــــوطـــــــني
ــتــابــعــة اصــحــاب بــاحملــافــظــة 
ـولدات االهلية بـشان تطبيق قرار ا
سـعـر األمـبـيـر الـذي حـدد بـخـمـسـة
وتـشـخـيـص اخملـالـف االف ديـنـار 
مـنـهم إلتخـاذ اإلجراءات الـقـانونـية
بـحـقـهم). فـيـما قـطع مـحـتـجون في
قــضـاء سـيــد دخـيل الـطــريق الـعـام
الـــــرابط مـع مـــــركــــز احملـــــافـــــظــــة
احـتجاجا على تردي جتهيز التيار
الـكـهـربـائي. وقـال شـهـود عـيـان ان
(اهـالي القضاء تظـاهروا احتجاجا
عـلى  انقـطاع التـيار الكـهربائي عن
عـاناة من في ظل ا نـاطق  مـعـظم ا
ارتـفاع درجـات احلرارة خـالل شهر
رمـــــــــضـــــــــان) واشــــــــــاروا الى ان
(الـتصعيد االحـتجاجي يأتي رفضاً
إلهـمـال مـطـالب أهـالي الـقـضـاء في
إعـــادة الــتــيــار الـــكــهــربـــائي بــعــد
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اكـــد مــراقـــبــون عــدم وجـــود تــوافق
ــطــروحـة ســيــاسي عــلى االســمــاء ا
لـشغل منـصب وزير الـصحة والـبيئة
سـتقـيل حسن مـحمد خـلفـا للـوزير ا
الـــتــمــيــمي  ,وان اخـــتــيـــار الــبــديل
سـيحسم بعد عطلـة عيد الفطر. وقال
ـراقـبـون ان (هنـاك حـراكا لـتـرشيح ا
شــخــصــيــات لــشــغل مــنــصـب وزيـر
الـصحة خلفـا للتميـمي الذي استقال
مـن منصبة اول مس) ,مؤكدين ان (ال
تـوافق حـتى االن عـلى االسـمـاء التي
نصب  ,ولـكن اجلهة طـرحت لشـغل ا
ـعـنـيـة بـالـتـرشـيح ارتـأت ان يـكون ا
حـسم االخـتـيـار بـعـد عـطـلـة الـعـيـد).
ودعـت مـفــوضــيــة حـقــوق اإلنــسـان
رئـيـس الـوزراء مـصـطـفى الـكـاظـمي
فوضية إلدارة الـوزارة. وقال عضو ا
عــلـي الــبــيــاتي في بــيــان امس  إنه
(بـعـد تـوصيـات الـلـجنـة الـتـحقـيـقـية
بــشـأن فـاجـعــة ابن اخلـطـيب ,نــدعـو
ـا رئــيس الـوزراء الى ادارة الـوزارة 
تــبـقى من عــمـر احلــكـومـة  ,من اجل
ــــديـــرين تــــقـــو عــــمل الــــوكالء وا
الـعامـ فيـها باالضـافة الى مـعاجلة
ــوجــودة في الـوزارة ـشــاكل ا اهـم ا
وايـجاد احللـول الناجعـة لها). ونفى
مـــصــدر  تـــرشــيـح وزيــر الـــصــحــة
الـسابق جعفر عالوي لـلمنصب.وقال
ـصـدر في تـصـريح امـس إن (هـناك ا
دعـوات الستيزار شـخصية من داخل
الــعــراق) ,واشــار الـى انه (ال صــحـة
لــتــرشـيـح عالوي لــلـمــنــصب). وأكـد
مــديـر صـحــة بـغـداد الــكـرخ جـاسب
لــطــيف عــلي احلــجــامي عــدم نــيـته
الـترشيح لـلمنـصب. وكتب احلجامي
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ويـرى ماجد القيـسي (لواء متقاعد) إن
(احلــكــومــة الــتــركــيــة تــوسع مــوقــعـا
عــسـكـريــا في مـديــنـة مـتــيـنـا لــتـكـون
الـقاعدة األكبـر وتصبح منـطقة ارتكاز
وانــطالق لـعـمـلــيـاتـهـا حــزب الـعـمـال

داخل العراق). 
`{«Ë n u

ـكـتب الــسـيـاسي في احلـزب وطــالب ا
الـشـيـوعي الـعراقي ,احلـكـومـة باعالن
مـوقف واضح ازاء انـتـهـاكـات تـركـيا 
ـستـمرة والفـاضحـة للسـيادة  وعدم ا
احــتـرامـهــا ابـسط الـقــواعـد الـنــاظـمـة
لــلــعالقــات مــا بــ الــدول وبــاتــخــاذ
اجـــراءات مــلــمـــوســة لــدرئـــهــا وقــطع
دابــرهـا وحـفظ سـيــادة الـبالد وحـرمـة

اراضيه. 
وقــال بـيـان لــلـمـكــتب تـلـقــته (الـزمـان)
امس ان (الـقوى السياسية مدعوة الى
جتـاوز حـالـة السـكـوت الـعام الـسـائدة
ازاء هـذا االستهتار بالـسيادة الوطنية
واســـتـــمـــرار االعـــمـــال الـــعـــســـكـــريــة
ـنـاطق الــعـدوانـيــة الـتي تــسـتـهــدف ا
والـقرى العراقية ورفع صوتها تنديدا

واستنكارا). 
ويــواصل اجلــيش الــتــركي عــمــلــيـاته

وتـابع ان (هنـاك تغـايا من قـبل االقليم
بـشـأن هذه الـتدخل  ,والسـيـمـا انه هو
من يـسـهل عـمـلـية دخـول وزيـر الـدفاع
ـنـاطق  ,بــسـبب وجـد الــتـركي لـهــذه ا
ــواقف واالراء بــ بــغــداد تــبـــاين بــا
واربـيل  ,وان هـذه الـثغـرات في الـقرار
الـســيـاسي سـيـجـعل الـسـيـادة عـرضـة
لـالنـتــهـاك).  وبــعــد يـومــ من تـداول
مـعلومات بـشأن تأسيس تركـيا لقاعدة
عــسـكـريــة جـديـدة في شــمـال الـعـراق
تــفـقـد وزيــر الـدفـاع الـتــركي خـلـوصي
ـــاضـي إحـــدى قـــواعــد أكـــار األحـــد ا
بـالده في االقلـيم برفـقة رئـيس األركان

العامة وقائد القوات البرية. 
وذكــرت تــقــاريـر صــحــفــيـة  ,ان وزيــر
الـداخـليـة سلـيمـان صويـلو ,قـال خالل
اجـتماع مغلق حلزب العـدالة والتنمية
اضية إن احلـاكم في تركيا اجلمعة ا
أنـقـرة ســتـمـضي قـدمـا في عـمـلـيـاتـهـا
العسكرية بالقرب من كردستان. وشدد
الـوزيــر عـلى األهـمـيـة الـسـتـراتـيـجـيـة
ـحافـظـة دهوك ,وقـال ـنـطقـة مـتـينـا 
(مـثلما فعلنا في سوريا سنقيم قواعد
ــنــطــقــة) عــلـى حـد ونــســيــطــر عــلى ا

تعبيره. 
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فـيـمـا يـلـي الـنص الـكـامل السـتـقـالـة
وزير الـصـحة حـسن الـتمـيـمي على
خـلفـيـة حـادث حريق مـسـتـشفى ابن

اخلطيب:
السالم عليكم  

االخوة االعزاء  
مـنـذ 30 عـامــا وهــو تـاريخ حــيـاتي
ؤسسة هنية منها (12) عاما في ا ا
الـعسـكـريـة وماتـبـقى في مـؤسـسات
وزارة الصـحة واصـلت الـعمل الـليل
بـالـنهـار خـدمـة لـوطـني وشـعبي وال
ـستـضعـف من ابـناء بـلدي سيـما ا

نكوب   ا
wMN  qLŽ

عـمـلت بـكـل مـهـنـيـة واخالص سـواء
ــؤسـسـة الــعـســكـريـة او لــعـمــلي بـا
ــؤسـسـتـ من ـدنــيـة وتـدرجت بـا ا
اصغـر وحدة طـبية الـى ان اصبحت

وزيرا  
وشــــاءت الــــظــــروف ان اقــــود هــــذه
ؤسسات وسط ازمات مالية خانقة ا
واحلمدالله وبـدعم كل من عمل معي
جتـاوزنا كـل االزمات وبـاالمـكـانـيات
احملــدودة قـدمـنــا لـشــعـبــنـا احملـروم
ـة لقـد قارعـنا االرهاب ـكن تقد ما
وانــقــذنــا حــيــاة ضــحــايــا االعــمــال
االرهـابيـة واعـدنـا الثـقـة لـلمـؤسـسة
الـصـحـيـة والسـيـمـا مـا اجنزنـاه في
مديـنة الـطب ووفـرنا كل االمـكانـيات
ؤسسة لـبريقها لغرض عودة هـذه ا

تأسيـس فريق عمل مـتجـانس النهاء
االنــــشــــقـــــاقــــات واخلـالفــــات داخل
الـوزارة وتـشـكـيـل فـريق عـمل بـعـيـد
عن احملـاصـصـة واخـتـيـار الشـخص

ناسب   كان ا ناسب في ا ا
وبعد اعداد خطة متكاملة اجنزت  
1- اجناز اكثر من (80) مستشفى  
2- اضافـة اكثر من (13000) سرير

للمنظومة الصحة  
3- اضافـة اكـثر من (12000) جهاز

تنفس اصطناعي  
4- زيـــــادة الـــــطــــاقـــــة اخلـــــزنـــــيــــة
لالوكسـج من (290000) لتـر الى

اكثر من مليون ونصف لتر  
5- زيـادة عـدد اخملــتـبـرات اخلـاصـة
بــتــشــخــيص فــايــروس كـورونــا من
مــخــتـــبــر واحــد الى اكــثــر من (70)

مختبر  
ستلزمات 6- توفير كافة االدويـة وا
الــطـبـيــة والـفـحــوصـات اخملـتــبـريـة
واجهـة اجلائـحة بنـسبة اخلاصـة 

ئة. 100 با
ـؤسـسـات 7- اعـادة الـعـمل بـكـافـة ا
الـصـحـيـة لـتـقـد اخلـدمـات الـعـامة

ئة. غير كورونا بنسبة 100 با
8- اجنـزنــا عـقـود الــصـيـانــة لـكـافـة
االجهـزة الطـبـية من اجـهزة اجملالت
ــــفـــــراس والــــرنــــ اخلــــطـــــيــــة وا

دة سنت   والقسطرة 
ـــــضي النـــــشــــاء (23) مــــركــــز 9- ا

ركزة حلديثي الوالدة   للعناية ا

10- اعـادة الـعـمل بـاكـثـر من (322)
مشروع صـحي متوقـفة منـذ سنوات

11- استكـمال العـقود لزيـادة مراكز
ــــراكــــز الــــديــــلـــــزة وزيــــادة عــــدد ا
واالجـهـزة الضـافـة اكثـر من (3000)
جــهـاز وتــغـطــيـة االحـتــيـاج الــكـامل
ــرضى لــيــلــبي االحــتــيــاج لــكــافــة ا

وحسب النسبة السكانية  
12- اسـتــكـمـال االجــراءات الفـتـتـاح

مستشفيات  
النجف  
كربالء  

الناصرية  
البصرة  
ميسان  
عامل   ا

مركز امراض الدم مدينة الطب  
مستشفى حديثة  

مستشفى احلسينية  
وكذلك 23 مسـتـشفـى ومديـنـة طبـية
ستنـجز خالل الـنصف االول من عام

2022
13- حــقــقت وزارة الــصـحــة وخالل
تــســـعـــة اشــهـــر تــغـــطـــيــة دوائـــيــة
ومـسـتـلــزمـات طـبـيـة ومـخـتـبـريـة لم

تتوفر منذ اكثر من عشر سنوات  
14- جنحـنا بـابعـاد ملف الـلقـاحات
عن كل التدخالت ومن كل اجلهات  
وحـقـقنـا جنـاحـا بـتـوفـير (3) انواع

من الـلقـاحات لـتـوفيـر اكـثر من (22)
مـلــيـون جـرعــة وبـاسـعــار تـعـد االقل

يا   عا
15- بـالـتــنـسـيق مع جلــنـة الـصـحـة
والــبـيـئــة  اقـرار قــانـون الــضـمـان
الصحي الذي سيكون له االثر االكبر

في تطوير الواقع الصحي  
ان كل ذلك حتـقق ضـمن االمـكـانـيـات
احملـدودة لــلـوزارة بــعـد ان اعـطــيـنـا

االولويات وجتفيف الفساد  
هامنا عـملنا جادين بعد استالمنـا 
لتـخصـيص مبـالغ خاصـة باجلـائحة
وكــذلك دعـم جــهــود وزارة الــصــحــة
لـكـننـا الحـظـنـا هنـاك اصـرارا غـريـبا
باالمتـناع عن تلـبية احـتياج الوزارة
وكذلك استمـر مسلـسل االعتداء على

مؤسساتنا الصحية بدون رادع  
مع عـدم اسـنـاد جـهـد وزارة الـصـحة
لــتــطــبــيق تــوصــيــاتــهــا من احلــظـر

الصحي وباقي االجراءات.
وازنـات والسـيـمـا فـيـما ان انـعـدام ا
ؤسـسات الصحية  يخص صيانة ا
وماحدث في مسـتشفى ابن اخلطيب
ـكن وبـالـرغم من االلم الـذي سـبـبه 
ان يـــتــكـــرر في دائـــرة او مــؤســـســة
صحـيـة  والسيـمـا وان عام 2020 لم
تــكن هـنــاك اي مــوازنـة واســتـحــالـة

ناقلة ب ابواب الصرف . ا
ان الــــتـــــخــــبـط احلــــاصـل بــــفـــــصل
ــؤســـســات الـــصــحـــيــة وربـــطــهــا ا

أناديك نورا قادما في أول الغيم 
ومنسكبا في أول الروح 

ونازال على العقول والقلوب متنا للنص والنص هامشه.
ياعلي

كسرة خبز غنية بيد فقير 
وجمرة خوف شجاع ال يخاف تتلمس يد أخ بصير خائف 

وأمل سائل بعطايا مسؤول التنفد وال تتكرر وال تنسى وال تنتظر الدعوات
بوابة احلرف وجتلياته ورجع صوته حامال صداه واشتباك معانيه بالوقائع ..

وارتباك االسماء القادمة من ذاكرة األقوال األولى..
تأمل  وطن للحيارى ا

ومفتاح للكثبان السافية باخلوف 
وفرج لنبي صادق في أمة كاذبة 

تلعق اوهامها وتكذب عليها..
ياعلي

مصحف يحمل مصحفا ويتلوه في الطرقات فعال يحار الناس فيه  
ـراه وخــوف هالكـهـا بـفــراقه وخـوف اخـتالف فـتـضـطــرب االفـئـدة خـوف هـالكـهـا 

الناس فيه
رتبـة وال يحتويه اخلاصة وال يدركه العامة اإلمام الذي اليـؤخره التأخير وال ترفعه ا
وال يــنـطــوي عـلــيه دارس وال كــاتب وال تـال ..اتــعب األولــ واتـعب اآلخــرين ..أمـام

القلوب وأمير الضمائر..
يا علي

كيف أرى ما رأيت?
لك هما والعشاق مغنما وحيد ..? كيف أرى األصفر ترابا وا

كيف اراك ..?
يـامن قـلت مالـم يقل ورأيت مـا لم يـر وجتلـيت فـيمـا ال يـقال

وال يرى ..
ياعلي . ياعلي ..ياعلي
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عـد اخلـبـيـر االمني عـمـاد عـلو  ,تـبـاين
ـــواقف بـــ بـــغــداد واربـــيل بـــشــأن ا
تـدخالت انقرة التي وصفها  بالسافرة
داخـل االراضي الــعــراقــيــة وتــغــاضي
اقـــلـــيم كـــردســـتـــان عن الـــعـــمـــلـــيــات
الــعـســكـريــة الـتي يــقـوم بـهــا اجلـيش
الـتركي ضد حزب العـمال الكردستاني
التركي  ,سـيجعل سيادة البالد عرضة

لالنتهاك. 
وقــــــال عـــــلـــــو لـ (الــــــزمـــــان) امس ان
(احلــكـــومــة وعــبــر وزارة اخلــارجــيــة
اصـــدرت بــــيـــانـــات احـــتــــجـــاج عـــلى
ـسـؤولـ االتـراك بـشأن تـصـريـحـات ا
الـشـروع بـبنـاء قـاعدة عـسـكـرية ثـابـتة
فـي شـمـال الـعراق  ,وهـذا يـعـد تـدخال
ســافــرا وانــتــهــاكــا لـلــســيــادة في ظل
تواصل العمليات العسكرية ضد حزب
ــــنــــاطـق احلــــدوديـــة الــــعــــمــــال في ا

وغيرها).
واضــاف ان (هــذا الــوجــود والــتــدخل
البــد ان يــقــابل بــرد حــكـومـي صـارم ,
ــنـاطـق تـضم قــرى فــيــهـا كــون هــذه ا
سكان مدني ,وان اسـتمرار العمليات
فـيهـا يؤثر عـلى حياة هـؤالء االبرياء),
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توفرة   وضمن االمكانيات ا
وبــــالـــــرغـم من ضـــــراوة وقـــــســــاوة
ـالـية الـتي كـانت الـظـروف واالزمـة ا
معدومة ساندنا اجلهد االمني النقاذ
حياة عشرات االالف من اجلرحى في
مــــعــــركـــة احلق ضــــد كــــيـــان داعش

االرهابي  
وفي ظـل ظــروف مــعــركــة الــتــحــريـر
وبـدون اي دعم مالي نـهـضـنـا بواقع
اخلـدمـات في مديـنـة الـطب وادخـلـنا

عشرات التخصصات الطبية  
واجنزنا مشـاريع واعدة سيـكون لها
ـاليــ اثـــرهـــا الـــكــبـــيـــر في عالج ا

وتدريب مالكاتنا الطبية  
ومع ذلك حـــرصـــنــــا عـــلى عـــمـــلـــنـــا
ـؤسـسـات الـتـعـلـيـمـيـة ي وا االكـاد

ودعمها بكافة االجتاهات  
وبعـد ان  تكـليـفنـا بوزارة الـصحة

كوزيرا لها  
والـــعـــالم يـــشـــهـــد انـــهـــيـــارا تـــامــا
نـظوماته الـصحيـة نتـيجة جلـائحة
كورونا بـالرغم من رصـانتهـا اال اننا
وبــــدعم اجلـــــهــــود اخلــــيـــــرة الــــتي
ســانـدتـنــا حـاولـنــا ان نـلــمـلم جـراح
نظام صـحي منـهار اغلب مـؤسساته

يتجاوز عمرها الـ 60 عام  
وازمـات صــحـيــة مـتـوارثــة وانـعـدام
االمـــكـــانــيـــات والــتـــخــبـط احلــاصل
نـتيـجـة لالزمـة اخلانـقـة سـواء كانت

الية او الوبائية   ا
ـلكه من خـبرة وكذلك ا  حاولنـا و

بغداد
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ـطـلق في حـياة عـزيزة ثار الـتـوانسـة عـلى ظلم بـن علي وجتـاوز نـظامه عـلى حـقهم ا
ـة ومـصـانة  فـهـرب حتت جـنح الـظالم  فـحـطت حـمّى الـثورة الـشـعـبـيـة على وكـر
عـز  فحاول مـبارك تشـويه وجه الثـورة الشعـبية أرجـاء ميدان الـتحـرير في قاهـرة ا
ـيـدان بـفـعل    ( الـبـلـطـجـيـة ) وبعـض رجـال الـشـرطة الـبـيـضاء بـدمـاء تـسـيـل في ا
ـنـتـفـضـ ـداهـمـة ا ـالبس مـدنـيـة وعـبـر اسـتـخـدام اخلـيـول و اجلـمـال  ـتـخـفـ  ا
سا ا ليعود يتحدث عبر سا  فـسقطت هذه الورقة الرعناء بيد الصامدين ا ا
الشـاشـة في محـاولة تـخـدير مـفضـوحة بـإعـادة النـظر في بـعض مـواد الدسـتور في
نتفـض تعلو وتكبر وتـزداد قوة وهي تعلن رفضها الوقت الذي كانـت فيه موجات ا
نـاهج والقـوان التي فـصّلـها الـنظام له شـخصيـا ومن بعـده الدسـتور والتـابعـ وا

وأتباعه على مقاساتهم ورغباتهم .. 
إرحل .. درس في غــايـة االخـتــصـار وفي غـايــة الـســعـة أيـضــا .. ارحل مع قـوانـ

الطوار وسوء األحوال االقتصادية واالرتهان لألجنبي .. 
ارحل مع وجوه عال السـحت احلرام محياها فاسـتبدلوا الشعب بـالبنوك والشركات
رض و إنعدام وداسوا على كـرامته وهو يـئن حتت سياط الـفقر واجلهل واجلـوع وا
فرص العمـل وهم يتكدسـون في غـرف وبيوت عشوائـية ال تعيش فيـها حتى الغربان
قابـر ليعـيشـوا فيهـا مع األموات ولسـان حالهم  فـيما تـوسد اآلالف مـنهم أحجـار ا

يقول :
( نتشابه نحن في كل شيء إال أن التراب لم يهل علينا بعد..!)

عروفة اآلالف من الشباب الذين  إرحل .. ليخرج من معتقالتك وسجونك السرية وا
عارضوا منـهجك فسجـنتهم  والذين جـاعوا وجاعت عوائـلهم فلم تسـمع أنينهم في
لـيل البـؤس وال حـشرجـات وجـعهم لـلبـحث عن عـمل شريـف في نهـارات اخلوف من
ـعشر فـقط  بل بسبب سوء السلطـة حتى انحـرفوا  ال بسـبب سوء التربـية وسوء ا

السياسات التي تخلق اجلوع حتت شعار (جوّع كلبك يتبعك)!!
لـقـد تـواصل الدرس ثـمـانـية عـشـر يـوما  أي 432 سـاعة فـقط  وهـو بـعـمر دروس
ـعـلّم شعـبـا بأكـمـله وكان فـيـها الـتالمـيـذ الظـا الـشعـوب أقـصر فـتـرة كان فـيـها ا

شاكس السيئ هم من يتلق الدرس في كل أرجاء األرض  زعماء وملوك وقادة ا
وحـكام وأمـراء  وكل هذه الـتسـمـيات الـتي غاب عن اهـتمـامـها الـشعب ولم حتـضر
دجج أمام أعينـهم سوى قوة السلطة  الطلقـات احلية وأفواج الشرطة واجليش ا
غـلقة التي يلقى سيـلة للدموع والسـيارات الكبيرة ا بالهراوات والـعصي والغازات ا
ظـلـوم كأي كـيس قـاذورات ال لزوم له بـعد أن ـعتـرض واجلـائع وا تـظـاهر وا فـيهـا ا
عـانى من الركـل والضـرب والسـحل ومـا القاه عـلى أيدي حـمـاة  النـظام وفق شـعار

(وليه مال شرطة).   
لقد بدأت ثـورة الشعوب وارتعدت األنـظمة التي ظلمت شـعوبها وأهانتـها وأضعفتها
واسـتعبـدتهـا و(حزبـتهـا) وفرقتـها ألطـياف وكـتل وطوائف  بـعد أن عانـت من البحث

عن حبة دواء ورغيف خبز وسقف يحمي كرامتها من التشرد.
ـسـتـبـدة وزحزح انه درس جـديـد وكـبـير ومـخـتـصـر اسـقط الـعـتـاة وأغاظ األنـظـمـة ا
قـواعد األحـزاب الن ال حـزب يسـموا فـوق إرادة الـشعب عـنـدما يـتـوحد بـكل أطـيافه
ومكونـاته وطبـقاته من اجل والدة نظـام حكم من رحم الـشعب ومن معـاناته وجراحه

التي مازالت فاحتة فاها بنزف دائم ...
ا فـهل سـيـشـهـد عراق مـا بـعـد اإلحـتالل مـوقـفـا ثوريـا مـشـابـهـا 
حـدث في مـصـر ويـكـون الـشــعـار األول لـلـشـعب ( إرحـلـوا ال
بارك الله بـكم ) أم سيبقى الشعب مـتظاهرا هنا وهناك وفي
كل يوم يـزف الى الـسمـاء أرواح شـباب ابـريـاء ال ذنب لهم
ـا حتـمـله لـنـا االيام اال أنـهم طـالـبـوا بـوطن ??? الـله اعـلم 

قبالت ... ا

بـاحملافـظـات بـالـرغم من صـدور عدة
قـوانـ تـوصـي بـارجـاعـهـا لـلـوزارة
شاكل التي اعاقت سبب الكثير من ا
عمل الدوائر وبـعد ان اثبتت الـلجنة
الــتـحـقــيـقــيـة لـعــدم وجـود تـقــصـيـر

وزارة الصحة باحلادث االليم. 
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وانــني وكــألـتــزام اخالقي وحــفــاظـا
عـلى مسـيـرتي الـوظـيفـيـة وتـأريخي
ـهني اعلن اسـتقالتي من العائلي وا
ادارة وزارة الــصـــحــة لــعــدم وجــود
مــــايــــلـــوح بــــاالفق الـى وجـــود دعم
حـقيـقي لـلنـهـوض بالـواقع الـصحي
وكـذلك عـدم تـقـد الدعـم الى ابـطال
اجلـــيش االبـــيـض وبـــالـــرغم من كل

مطالباتنا
ونـأمل ان تـكون هـذه االسـتـقـالة هي
عنـية ان هناك رسالة لكل اجلـهات ا
اهــمـــال واضح لــدعم هـــذا الــقــطــاع
الـذي هـو بتـمـاس حـقـيـقي مع حـياة

واطن ا
شكـري وتـقـديـري الى مالكات وزارة
الــــصــــحـــة بــــكــــافـــة عــــنــــاويـــنــــهم

وتخصصاتهم.
الـرحــمـة لـشــهـداء الـعــراق وشـهـداء
فـــاجـــعـــة ابن اخلــــطـــيب وشـــهـــداء

اجلائحة.
الرحمة لشهداء اجليش االبيض.

ـصـاب من الـشفـاء الـعاجل لـكـافة ا
ابطال اجليش االبيض.

qſuð∫  اجليش التركي يتوغل داخل االراضي العراقية
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ـاليه اضي يـوجب عـلى امـ بغـداد ووزارة ا قـرار مجـلس الـوزراء يوم 5 نـيـسـان ا
ووزارة الــزراعه والــوزرات واجلــهــات احلــكــومــيه االخــرى الــتي تــمــلك اراضي في
بغـداد اصـدار أمر بـإيقـاف كل عمـلـيات االسـتثـمار  او الـتـأجيـر وكل تصـرف  آخر
ـوقر يوم 2021/5/4  فـقد تولى بـاالرض احلكـوميـة طبـقاً لـقرار  مـجلـس الوزراء ا
بعض موظفيكم القضاء على كل منطقة خضراء او فضاء خال في بغداد  عن طريق
ـوظـف مـا يـسـمى االسـتـثـمـار وااليجـار والـبـيع او تـصـرفـات اخـرى تـفـ  بـعض ا
الفاسديـن  في ايجاد السبيل القـانوني للتصرف بأراضي بـغداد وحتويلها الى كتل
كـونكـريتـية بـدالً من االخضـرار  ألسبـاب معـروفه بـحيث قـضت تصـرفاتـهم على كل
مـنطـقه خضـراء  او فضـاء فارغ في بـغداد وحـولوهـا الى منـشاآت ومـباني واسواق
ـوظف ـا ان ا ومـوالت ومـحالت ومـنـافع خـاصه وكـان الـتـصرف  بـثـمن بـخـس   طا
نـاسبه اقول ألم الفاسـد قد تقاضـى ثمناً وال اقـول رشوة فالـرشوه حرام وبـهذه ا
بـغـداد هل بـأمـكانـك االطالع عـلى بـدالت االيـجـار واثـمـان الـتصـرف بـاراضي ودور
سـتفـيد من امالك ـعرفـة ماهـو الثـمن البـخس الـذي يدفـعه ا وساحـات امانـة بـغداد 
ـوظـفــ الـفـاسـدين غـيـر امـانــة بـغـداد لـلـدوله  ويــاريت ان يـكـون قـولـنــا عن بـعض ا
ـاثـله تطـبـيقـاً للـدسـتور الـذي قرر صحـيح وعـلى اجلهـات االخـرى اجراء مـراجعه 
ـوظف حـرمة امـوال الدوله والـقانـون الذي يعـاقب على هـذه التـصرفـات من بعض ا
ـوقر هـذا الـيوم عـلـماً ان اوامـر مـجلس الـفـاسـدين وتنـفـيذاً لـقـرار مجـلس الـوزراء ا
ـا فــيـهـا الــهـيـئـات الــوزراء تـشـمل جــمـيع اجلـهــات احلـكـومــيـة 
ستقلة فقد كان التصرف بأراضي البحيره ستقلة وغير ا ا
واجلـنـدي اجملـهـول قـرب مـديـنـة الـعـاب الـرصـافه واضـحـاً
لـلعـيـان فقـد حتول االخـضر الى بـنـاء ونقـترح ان تـقوم كل
جـهة حـكومـيه بتـشـكيل جلـنة لـتنـفـيذ قـرار مجـلس الوزراء

وبارك الله به وبقراره ونتمنى متابعته عند التنفيذ.

الـعسـكريـة في القلـيم  وبنـطاق اوسع
من الـــســابق مــســتــخــدمــا الــطــيــران
احلـربي والقوات اخلاصـة في عمليات
تــمــشـــيط داخل االراضي. وعــلق آكــار
خالل لـقـائه اجلـنـود األتـراك الـعـامـل
فـي لـيــبـيـا  ,عــلى  عــمـلــيـات بالده في
شــمــالي الــعـراق ,بــالــقـول ان (تــركــيـا
ـا يـلـزم من أجل خالصـهـا من قــامت 

بالء اإلرهاب وستواصل ذلك). 
وكـانـت وزارة اخلارجـيـة قـد اسـتـدعت
اول امـس الــقــائم بــأعــمــال الــســفــارة
الـتـركـيـة لـدى بـغـداد كـوجـلـو كـالـفات,
وسـلمته مذكرة احتجاج  ,اعـربت فيها
عن اسـتياء بغداد الشديد وادانتها من
قـيــام وزيـر الـدفـاع الـتـركي بـالـتـواجـد
داخـل األراضي العـراقية ,دون تـنسيق
او مـوافـقـة مسـبـقـة من قبـل السـلـطات
اخملـتصـة ولقائه قـوات التـركية داخل
األراضي بــصـورة غـيـر مــشـروعـة.كـمـا
دانـت الــــوزارة تــــصــــريــــحــــات وزيـــر
الــداخــلـيــة الــتـركـي بـشــأن نــيـة بالده
انـشاء قاعدة عسكـرية دائمة في شمال

العراق.
وأكـد وكيل الـوزارة في بيـان سابق ان
(احلــــكــــومـــة تــــرفـض بـــشــــكل قــــاطع

تـواصلـة لسـيادة الـعراق اخلـروقـات ا
وحــرمـة األراضي واألجـواء الــعـراقـيـة
من قـبـل الـقـوات الـعـسـكـريـة الـتـركـية
ــثل هــذا الــنــهج ال وأن االســتـــمــرار 
يـنـسـجم مع عالقـات الـصـداقـة وحسن
اجلـوار والـقـوانـ واألعـراف الـدولـيـة

ذات الــــصـــلـــة) ,مـــشــــددا عـــلى (عـــلى
ضـــرورة تـــذكـــيـــر اجلـــارة تـــركـــيــا أن
الـركون إلى احللـول العسكـرية أحادية
ــكن أن يــكـــون الــســبــيل اجلـــانب ال 
الـنــاجع لـتـسـويـة الـتـحـديـات األمـنـيـة

شتركة).  ا
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ــتــحــدة يــوم أعــلــنـت الــواليــات ا
الــثالثـاء أنــهــا قـدمت لــلــحـكــومـة
الـعراقـيـة مسـاعـدات إلعادة تـأهيل
مسـتشفى ابن اخلـطيب اخملصص
رضى فـيروس كورونـا في بغداد
والــتي تــعــرضت حلــريـق الــشــهـر

اضي. ا
وقـــالت الــســفــارة األمـــيــركــيــة في
بـــغـــداد في بــــيـــان إن الـــوكـــالـــة
األميركيـة للتنمـية الدولية وأكدت
في بــيـان اطــلــعت عـلــيه (الــزمـان)
امس أن جــــمـــعـــيـــة (طالب الـــطب
األمـيـركــيـ فـرع الــعـراق شـرعت
بـتــنـظــيف عـدة طــوابق من مــبـنى

ستشفى اليوم.  ا

إطــفــاء احلــرائق وساللم مــخــارج
( احلــــريق والفـــــتــــات الــــطــــوار
مــشـــيــرة إلى أن (جــمـــعــيــة طالب
الـطب األمـيـركـيــ سـتـقـيم نـصـبـاً
تذكاريـاً لتكر ذكـرى ضحايا هذه

أساة). ا
وبـيـنت الـسـفـارة أن مـسـاعـد وزير
اخلارجية األميركي باإلنابة جوي
هــود الــيــوم قــال (نــأمل أن يُــعــيـد
مـشـروع الـتـجديـد هـذا مـسـتـشـفى
ابن اخلطـيب إلى العـمل في أسرع
ــعـدات ــكن وأن تـســاعــد ا وقت 
اجلــديـــدة وأنــظــمــة الـــسالمــة من
احلـرائق فـي إنـقـاذ أرواح الـنـاس
مع ضــمــان عــدم تــكــرار مـثـل هـذه

أساة أبداً). ا

ـقـبـلة وأضـافت أنه في األسـابـيع ا
سـتــســتــبـدل الــوكــالــة األمـيــركــيـة
ـعـدات الطـبـية للـتـنمـيـة الـدوليـة ا
وغــيـــر الــطـــبــيـــة الــتـي دُمــرّت في
ـــــــا فـي ذلـك أســـــــرة احلــــــــريـق 
ــســتــشــفــيـات وأجــهــزة مــراقــبـة ا
رضى فضالً عن معدات احلماية ا
الـشـخصـيـة الالزمـة لـعالج مرضى

كورونا).
 وأشـــــــارت إلـى أن (الـــــــوكـــــــالـــــــة
دني األميركية ستعمل مع الدفاع ا
فـي بـغـداد عـلى تـنـصـيب مـنـظـومَةٍ
جــديـدةٍ لــلـسالمــة من احلـرائق في
ـسـتـشـفى والــتي سـتـشـمل عـلى ا
األرجـح مــنـظــومــة رش إلى جــانب
أجهـزة كشف الـدخان ومـستـلزمات
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تــــتـــســــلم أي إيــــرادات مـن إقـــلــــيم
وازنة. كردستان ضمن اتفاق ا

تـحدث بـاسم الوزارة عاصم وقال ا
جهاد في تـصريح تـابعـته (الزمان)
امس إن (قرار تخفيض إنتاج النفط
ـصــدرة كـان الـذي أُقــر مع الــدول ا
يهدف للسيطرة على توازن األسعار
ـيـة) ,واضاف ان في األسـواق الـعـا
(زيـادة اإلنـتـاج سـيـتـسـبب بـحـدوث

خلل في االسواق).
وتـابع ان (هـدف الــعـراق هـو زيـادة
ــالــيــة ولـــيس كــمــيــات اإليــرادات ا
التصـدير التي قـد تؤدي الى خفض

أسعار النفط).
وأوضح جهاد ان (العراق ملتزم مع
الدول األخـرى بكمـيات مـحددة وفق
ـوضـوعـة من قـبل مـراكز اجلداول ا
األبــــحـــــاث في أوبـك وأوبك بـــــلس
الــــــتي ادت الـى زيــــــادة اإليـــــرادات
ـــالـــيـــة) ,ومـــضى الى الـــقـــول ان ا
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رأت وزارة الــــنـــــفط قـــــرار خــــفض
اإلنـتـاج الذي اقـرتـه مـنظـمـة اوبك ,
ضـاعف إيــرادات الـعـراق الـى سـتـة
مــلـــيـــارات دوالر مــؤكـــدة أنـــهــا لم

أسعـار النـفط بـاالنخـفاض الى دون
عشر دوالرات).

مضيفا ان (اإليرادات احلالية جيدة
اآلن , قياساً بالوضع الراهن).

وبـشـأن تـسـلـيـم كـردسـتـان كـمـيـات  
صدرة بحسب االتفاق الذي النفط ا
ــوازنــة قـال جـرى تــضــمــيــنه في ا
جهاد ان (احلـكومة قدمـت اعتراضاً
ـوازنـة  ,والوزارة لم عـلى فـقــرات ا
تــتــســلم حــتى اآلن أي كــمــيــات من

االقليم). 
 «—œUB « ŸuL−

وكــــانت الـــــوزارة قــــد اعــــلـــــنت عن
مــجـــمـــوع الـــصـــادرات وااليــرادات
ـاضي  ـتـحـقـقـة لـشـهـر نـيـسـان ا ا
بحسب االحصائية االولية الصادرة
عن شـركة تـسـويق الـنـفط الـعـراقـية
ســومــو الـــتي افــادت بـــأن ( كــمــيــة
الـصـادرات من الــنـفط اخلــام بـلـغت
 88مليونا و398 الفا و319 برميالً

 وبايرادات بـلغت  5 ملـيار و 525
, مــــــــلـــــــــيــــــــون و 330 الف  دوالر)
واشـــــارت االحــــصـــــائـــــيـــــة الى ان
ــصــدرة من (مــجــمــوع الــكـمــيــات ا
ــاضي من الــنـفـط اخلــام لـلــشــهــر ا
احلقـول النـفطـية في وسط وجـنوب
الــعـراق بــلــغت  85 مــلــيـون و534
الف و  916 برميال  امـا من حقول
كركوك عبر ميناء جيهان ,فقد بلغت
مليون و  863الفا و 403 برميال
 ,كما بـلغ معدل الـصادرات اليـومية
مـــلـــيـــونــ و  947الف بــــرمــــيل 

وبسعر  62.505دوالرا). 
وبـدأت مـجـمــوعـات الـنــفط الـكـبـرى
مــســـار الــصـــعــود بـــفــضـل حتــسن
أســعــار الــذهب األســود وتــخــفــيف
ــفــروضــة بــعض الـــدول الــقــيـــود ا
كـافـحة كـورونا ,ما سـمح بتـحسن
الـنــشـــــــــاط االقــتــصـادي بــعـد أن
كانت أكبر خمس مجموعات خاصة

(إيرادات الـعـراق في الـسـابق كانت
تقـدر بـأقل من مـلـيـار دوالر شـهـرياً
فأنها أما اآلن وبكـميـات إنتاج أقل ,

وصلت الى ستة مليارات دوالر).
مبـينـا ان (الـعراق ثـاني أكـبر مـنتج
في أوبك وهو يحرص على االلتزام
ـــــــقــــــررة مـن أجل بــــــاحلـــــــصص ا
الـــســيـــطـــرة عـــلى تـــوازن الـــســوق

النفطية).
ولـفت الى ان (الــتــحـديــات مـا زالت
قائـمة في األسـواق النـفطـية في ظل
وجــــود اجلــــائــــحــــة وهــــذه تــــعـــد
إجـــراءات وقـــتــــيـــة تـــزول مع زوال
األسبـاب وبالـتالي ال بـد من تظـافر

اجلهود لتحقيق األهداف).
واستـطـرد بـالـقول ان (أي اسـتـثـناء
قــد يـــؤدي إلى انــخـــفــاض أســـعــار
ــيـة وأي الـنــفط في األسـواق الــعـا
ـــمــكن أن خــروج مـن االتــفـــاق من ا
يـتــسـبب بــانـهــيـار االتــفـاق وعـودة

في الـــعـــالم بـــريـــتـش بـــتـــرولـــيــوم
وشـيــفــرون وإكـســون مــوبـيل وشل
وتـوتـال ,تـكـبــدت خـســائـر صــافـيـة
بـــلــــغت 77 مـــلــــيـــار دوالر الــــعـــام

اضي. ا
واسـتــفـادت أسـعــار الـنــفط من هـذا
االنـتــعـاش ,إذ بـلغ مــتــوسط ســعـر
برمـيل بـرنت نـفط بحـر الـشـمال في
الربع األول من الـعام اجلاري 61.1
ــدة دوالر مـــقـــابل 50.1 دوالر في ا

اضي.  نفسها من العام ا
وهذا ما سمح للمجـموعات النفطية
الـكـبـرى بتـحـقـيق أربـاح كـبـرى من
األمـريـكـيـتـ إكــسـون مـوبـيل الـتي
بلغت أربـاحها 2.7 مليار دوالر ب
ــاضـــيــ كــانـــون الــثـــاني وآذار ا

وشــــيــــفـــرون 1.38 مــــلــــيـــار دوالر
واإليطالـية إيني 856 مليون يورو
حـسب نــتـائج أدائــهـا الـتـي نـشـرت

خالل األسبوع اجلاري. عاصم جهاد
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ـهــنــاويـة طــالب اهــالي مــنـطــقــة ا
الـتـابـعـة حملـافـظـة بـابل احلـكـومـة
احمللـية بتوفـير اخلدمـات لهم كون
ـنـطــقـة تـقـع عـلى مـفــتـرق طـريق ا
يربط مـا ب قضـاء الهنديـة التابه
حملـافظـة كربالء ونـاحيـة ابي غرق

التابع حملافظة بابل .
ــواطن حــمــيــد الــعــبــود لـ وقــال ا
(الـــــزمـــــان) امـس (نـــــحـن اهـــــالي
ـنـاطق ـهـنـاويــة الـتي تـعــد من ا ا
الزراعـية في محـافظـة بابل ويصل
عـدد ســكـانــهـا الـى اكـثــر من الـفي
عـائـلــة تـطـالب احلـكــومـة احملـلـيـة

نطقة). وال يلبي حاجة ا
ــواطن عــلي عــبــد فــيــمــا اوضـح ا
ــنــطــقــة ال االمــيــر ان (طــرقــاً في ا
زالت تـــرابــيـــة وهي بــحـــاجــة الى
تبلـيط ليتـسنى لنـا نقل احملاصيل
الـــزراعــيـــة خــصـــوصــا فـي فــصل
الشـتاء الـذي يعـتذر عـليـنا وصول
احملـــاصـــيل الـى مــركـــز الـــقـــضــاء
بـسـبب كـثـرة االوحـال وتـأثـير ذلك

على حركة النقل).
ـنـطـقة الى ذلك دعـا احـد وجـهـاء ا
فـاضل عــبـيــد عـلــيـوي (85 عـامـا)
ـسـؤولـ في مـحـافـظة بـابل الى ا
ــنــطــقــة والــوقــوف عــلى (زيــارة ا
نـطـقة تـعد احـتـياجـاتـها كـمـا ان ا
همة والتي راكز الدينية ا احدى ا
تــضـم عــدة مــراقــد ومــنــهــا مــرقــد
الهاشمـيات بنات احلسـ عليهما
الـسـالم ومـرقـد اوالد كـاظم عـلـيـهم
السالم وهي في ذات الوقت تـشهد
اقـبــال واسع من جـمع احملـافـظـات
بسبب االعـداد الهائـلة للزوار وفي
ـنـاسـبات الـديـنـيـة وحتى جـمـيع ا
فـي االيـام االعـتــيـاديـة حــيث يـأتي
ـراقد الـزوار لـلـتـبرك بـزيـارة تـلك ا
ونتيجة لذلك فهي بحاجة الى دعم
حـكـومي لـتـذلـيل تـلك الـصـعـوبـات
التي تواجهها).واكد مواطنون في
كـربالء ضــرورة اخــتـيــار عـنــاصـر

ـلــتف عـلى جــسـد الـكــفن األبـيـض ا
إبـــني مــصـــطــفى كــان يـــلــتف حــول
روحي الـتي شـعــرتـهـا جــثـة هـامـدة
عـلى حـافـة الـقـبـر الـذي يـتسـع لدفن
أحالمي وأمـــنــيــاتـي وعــمــري الــذي
مــضى واآلت مـــنه ولــيـس لــصــوفي

فقط . 
كــتب مــصــطــفى عــلى الــفــيـس بـوك
مــخــاطــبــا والــدته الــتي تــرقــد مــنـذ
23عــامـــا في الــثــرى وكــأنه يــتــنــبــأ
ــوته ورحـــيــله إلى الـــعــالم اآلخــر
وليكون إلى جوارها كما كان يتمنى

دائما :
أود أن أفعلها للمرة األخيرة .. 

تـعبة أمي العـزيزة إخـلعي روحـي ا
تسخة ..  كما كنت تفعل بثيابي ا
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ــــضي وقت طــــويل حــــتى كـــان لم 
مــصــطــفى يــلــفظ أنــفــاسـه األخــيـرة
هلني ولو ساعات بعيدا عني ولم 
قـلــيــلــة ألراه وهــو يــتــنــفس لــلــمـرة
عاما األخيـرة قبل الـرحيل حيث 32 
من الـرفـقـة تنـتـهي بـلحـظـات  وكأن
مصطفى الذي كان صغيرا ويتشبث
بـــثـــيـــابي وأنــــا أغـــادر إلى الـــعـــمل
صبـاحا لم يعـد له من وجود  وكأن
هــذا الــوجــود لـم يــتــبق مــنه ســوى
جـسـد أحــمـله عـلى ســيـارة مـسـرعـة
ــقـبــرة وحـيث نـحــو الـغــرب حـيث ا
تـرقـد األم الــتي تـمـنى مــصـطـفى أن
يــرقــد جــوارهــا إلى األبــد ولــتــخــلع

تعبة إلى األبد .  روحه ا
كـنت أطـوي زمنـا بـعيـدا وأنـا أطوي

جــســـد ولــدي الـــوحــيـــد لــيــســـحــبه
احملــبــون ويـلــحــدونه فـي حـفــرة لن
يــغــادرهــا أبــدا أو حــ يــأذن الـرب
الـــغـــفـــور  ولم أكن ســـوى شـــخص
ذاهل مشدوه مربك تائه غير مصدق
أن ولـدي الـوحـيـد الـشـاب الـذي كان
يــشـاكــسـني ويــقــبـلــني ويـشــاركـني
احلزن يغـادر مسرعـا فلم أكن أتوقع
أن يـفـعـلـها مـصـطـفى ويـذبـحني من
الــوريــد إلى الـــوريــد ويــتــركــني بال
حـيـاة وبال أمل وبال رغـبـة في شيء
ــكن أن يــغــريـنـي لم يــعـد فــكل مــا 
كـذلك ألن مــا كــنت أفــعـلـه وأفـرح به
كـان مـصـطـفى مـوجـودا حـيـنـها ولم
تــعـد مـن رغـبــة فـي شيء وقــد غـادر
مصـطفى وحيـدا ليرقـد بسالم أبدى
جــوار والــدتـه الــتي تــركــتــنــا لــلــهم
والغم ورحلت قبل عقدين من األسئ

ولم أتزوج وفـــاءا لها .
وداعـا يـاحـبـيـبي صـوفي  وداع من
لن ينساك ولن تغادر صورتك خياله
وضـحـكتك أسـمـاعه وجـمالك عـيـنيه
وقبلتك وجنته . آه يا مصطفى ماذا
فعلت لقد ذبحـتني يا بابا برحيلك .
آه يــا ولــيـــدي آه يــاعــيــوني . آه يــا
عمـري ويا روحي ويـا آخر فـرحة لم

يكتب لي أن أعيشها .   

مازن اكرم

بآلـيات انتـقال االصابـة) الفتا الى
(وجود جلنة مخـتصة تتواصل مع
رضى لتام االدوية والعالجات ا

اخلاصة) .
الـى ذلك قـال عــضـو جلــنـة احلـوار
والــتـــعــايش الــســلـــمي في مــكــتب
رئــــيس الــــوزراء ســــعــــد جــــلــــوب
الــــــدجــــــيــــــلـي لــ (الــــــزمـــــان)  إن
(الــلــجــنــتــ  تــشــكـيــلــهــمــا في
ـقــداديـة كل قـضــائي بـعــقـوبــة وا
جلـــنــة تــتــألف من 15 شـــخــصــيــة
مــؤثــرة مــجــتـمــعــيــا تــأخــذ عــلى
عـاتـقـهـا اسـتــقـطـاب أكـبـر عـدد من
الشـرائح اجملتمـعية لـتنفـيذ برامج
صاحلات وإنهـاء ظاهرة الثارات ا
العشائرية الـتي باتت ظاهرة تهدد
األمن االجــتــمــاعي وتــوازي خــطـر
اإلرهــاب) .وأضــاف الـدجــيـلي  أن
(اللجـنت في طـور التشـكيل وهما
نـــواة لــتــشـــكــيل جلـــان أخــرى في
الوحـدات اإلدارية الـساخـنة والتي
تـشـهـد نـزاعات و ثـارات عـشـائـرية
ة تتـطلب جهودا عـشائرية مستـد
واجتماعـية حلسمهـا وسيكون لها
انفـتاح وتـنسق شـامل مع االجهزة
احلكـومـية) .ولـفت  الدجـيلي  إلى
ــــــشــــــكالت والــــــنــــــزاعـــــات أن  (ا
الـعـشـائـريـة واالجـتـماعـيـة عـرقـلت
عــودة الــنــازحــ إلى الــكــثـيــر من
مــنـاطق ديـالى مـنـذ سـنـوات عـدة 
مــا يـتــطــلب إطالق بــرامج ســانـدة

لــــلــــقـــوات االمــــنــــيـــة واألجــــهـــزة
احلـكـومـيـة لـبــسط سـلـطـة وهـيـبـة
الــقـانــون وانــهـاء جــمـيـع مـظــاهـر
الــــــعــــــنـف الــــــتـي تــــــمــــس اإلرث
الــتــاريـخـي والـثــقــــافي حملــافــظـة

ديالى) . 
واعـلــنت دائـرة صـحـة ديـالى  عن
ضبط شحنة دواجن استوردت من
دولـة مـحــظـورة بـسـبب انــفـلـونـزا

الطيور.
وقـــال مــديـــر اعالم صــحـــة ديــالى
فــارس الـعــزاوي  لــ (الـزمـان)  ان
(فرق الـرقابـة الصـحيـة جنحت من
ضـبط شــحـنــة مـنـتــوجـات دواجن
اســــتـــوردت من دولـــة مـــحـــظـــورة
بسبب تـفشي انفلـونزا الطيور في
حــقــولـهــا الفــتـا الـى ان الـشــحــنـة

والــتي تــصل الى اكــثــر من طن 
اتـالفــهــا بــالــكــامـل وفق مــحــضــر

رسمي) .
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واضــــاف الــــعــــزاوي ان (هــــنــــاك
رزنـامـة حكـوميـة تـشدد عـلى حـظر
ومنع استيراد مـنتوجات الدواجن
من الــــدول الـــتي تـــنــــتـــشـــر بـــهـــا
انفـلـونـزا الـطـيور لـتـفـادي انـتـقال
االصــابـات الى احلـقــول الـعـراقـيـة

ومنها ديالى) .
وأعـلنت نـاحـيتي مـنـدلي  وقزانـية
في  مـحافـظـة ديالى  االنـتـهاء من
حـفـر االبـار قـرب مـحـطـات االسـالة
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كــشــفت دائــرة صــحــة ديــالى  عن
رضى ارقام وإحـصائيـات رسمـية 
االيــدز بــعـد 2003 في احملــافــظـة 
مبينة ان التعامل مع أسمائهم يتم

بسرية تامة.
وقـــال مــديـــر اعالم صـــحـــة ديــالى
فـارس الــعـزاوي   لـ (الـزمـان)امس
ان  (اجـمــالي مـا مـدون من مـرضى
ناعي االيـدز في السجالت العـوز ا
الـــرســـمـــيـــة يـــصل الى نـــحـــو 20
مـصــاب مـوثق مـنـذ 2003 ولـغـايـة
2021 ضمن حدود ديـالى)  مشيرا

ــــصـــابــــ من الـى ان  (جــــمـــيـع ا
الــرجـال ولم تــسـجل احملــافـظـة اي

اصابة المرأة) .
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واضـــاف الـــعـــزاوي  ان  (صـــحــة
ديـالى تتـعـامل بشـفافـيـة عالـية مع
مرضى االيدز وال تخفي اي حقائق
امـــام الـــراي الـــعـــام)  مـــؤكـــدا ان
(الــتــعــاطـي مع أســمــاءهم يــجــري
بـــســــريـــة تــــامـــة وال يـــتـم اعالنــــا

ألسباب مجتمعية) .
وافـــــاد الـــــعــــــزاوي   ان  (اغـــــلب
ــصــابــ ـم ضــحــايــا لــعـدم فــقـم ا

الرئيسية   من اجل مواجهة ازمة
توقعة في الصيف . اجلفاف ا

وقـال مـديــر نـاحـيـة مــنـدلي وكـالـة
مـــــازن اكــــــرم  لــ (الــــــزمـــــان)  ان
ـــــائــــيــــة ــــوارد ا (كــــوادر وزارة ا
جنـحت عــلى مــدار اســبــوعـ من
حفر 8 ابار ارتوازية بأعماق تصل
الى اكـثـر من  70 م قـرب مــحـطـات
االســالـة الــرئـيــسـيــة في نـاحــيـتي
مـنـدلي وقــزانـيـة لــتـامـ حـصص
اضافـية للمـياه اخلام فـي مواجهة
ــــتـــوقــــعــــة في ازمــــة اجلــــفــــاف ا
الـــــصـــــيـف) .وأضـــــاف اكــــرم  أن
(اآلبــار تـأتي ضــمن خــطــة طــارئـة
ـائــيـة ــوارد ا اعـتــمـدتــهـا وزارة ا

بـــالــتــنــســيق مـع حــكــومــة ديــالى
واالدارة احمللـية من اجل انـقاذ 30
الف نـــســـمـــة مـن الـــعـــطش عـــبـــر
الــــلـــجـــوء الى االبـــار االرتـــوازيـــة
الــكــبــيــرة واالسـتــفــادة من خــزين
ــيـاه اجلـوفـيــة في دعم مـحـطـات ا
االسـالـة بـعـد انــخـفـاض كـبـيـر في
ــائـيــة الـتــقـلـيــديـة من االيـرادات ا

االنهر والوديان احلدودية) .
واشـــــار اكــــــرم   الى ان  (االبـــــار
حتـــتــاج حـــالـــيـــا الى مـــضـــخــات
وانــابـيب من اجل ربـطـهـا بـشـبـكـة
مــحــطــات االســـالــة قــبل بــدء ضخ
ـــتــوقـع ان يــجـــري بـــعــد ــيـــاه ا ا

اســـابيع من االن ) . مواد غذائية منتهية الصالحية
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وطـنـيـة كـفوءة ونـزيـهـة قـادرة على
خـدمـة بـلـدهـا وشعـبـهـا  مـشـيرين
ـتـعددة الى ان (اعـتـمـاد  الدوائـر ا
في االنــتــخــابــات وحتــديث ســجل
النـاخب سـيكون لـها دور مهم في
االبــــــــــتــــــــــعــــــــــاد عـن الــــــــــتـالعب
ــواطن احــمــد والــتــزويـــر).وقــال ا
ابـراهـيم  من مــنـطـقــة حي الـعـامل
( 27 عـــــامـــــا) لـ (الــــــزمـــــان) امس
(نــطـمح ان تـكـون االنــتـخـابـات في
ي وان ـقبـلـة بـاشراف ا الـدورة ا
يشـارك فيها اجلـميع الخـتيار دماء
جـديـدة وتـشـكـيـل حـكـومـة وطـنـيـة

بعيدا عن االزمات).
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ـواطن عـلـي عـبـيـد من فـيـمـا اكــد ا
مـنطـقة االبـراهـيمـية (46 عاما) ان
(اختـيارنـا العضـاء مجـلس النواب
رة لكي يجب ان يكون دقيقا هذه ا
النـكرر مـشهـد االزمات الـذي يرافق
الــعـمل احلــكـومـي ونـعــيـد مــأسـاة
الـشــعب من جــديــد). في حــ قـال
ـواطن حسـ مـحمـد ( ال اريد ان ا
اصيب بـخيـبة امل ولـكن اعـتقد ان
كن ان الـوجوه سـوف تـتكـرر وال 
يـقدمـوا شيـئـا وان اختـيار اعـضاء
جــدد جملـلس الــنـواب لــيس بـاالمـر
الـسـهل ويــحـتـاج الـى قـيـادة قـد ال
تتوفـر فيهم بحـسب تعبيـره) فيما

واطن ابوامير من منطقة اوضح ا
الـعـبـاسـيـة (32 عـامـا) لـ (الـزمـان)
(منذ عام 2005 وحتى يومـنا هذا
الزالت مــشـكــلـة الــكـهــربـاء قــائـمـة
وكان عـلى احلكـومة االسـتفادة من
ـوازنــة االنـفــجــاريـة الــتي اطـلت ا
اضـية عـلى البالد فـي السـنـوات ا
مع ارتفـاع اسعـار النـفط) مضـيفا
انه كـان بــاالمــكـان االســتــفـادة من
ـالـيـة والــتي كـانت تـقـدر ــوارد ا ا
ـلـيـارات واالسـتـعـانـة بـشـركات بـا
يــابــانـيــة من اجـل بـنــاء مــحــطـات
كهـربائية جـديدة لكي نـنعم بـ(نور
الـــكــهــربـــاء) ولــكي نــتـــخــلص من
االنقطاعـات التي رافقتـنا لسنوات
ـواطن زكي طـوال). في حـ دعـا ا
الـــكـــركـــوشي (وزارة الـــكـــهـــربـــاء
ـــواطن من بـــتـــغـــطـــيــــة حـــاجـــة ا
عـاجلـة هذا الـكـهربـاء واالسـراع 
االنــقـــطــاع والــذي اصــبـح يــشــكل
مــصـدر قــلق لـلــمـواطــنـ كــمـا ان
ـهن احلرة يـكون بعض اصـحاب ا
اعـتمـادهم في اغـلب اعمـالـهم على
الــطــاقـة الــكـهــربــائـيــة نــاهـيك عن
رضى واالطفال ئات من ا وجود ا
اخلدج وكبـار السن والذي بـحاجة
الى اجـــواء مـــريــحـــة فــضـال عــلى
انــتـشـار الـبـعـوض والـذبـاب الـذي

.( شكل ازعاجا للمواطن

بغداذ
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ردا على التصريـحات التي ادلى بها سفـير ارمينيا والتي نـشر في جريدة (الزمان) حول

افتتاح حديقة الغنائم العسكرية في باكو وأسرى األرمن.
تـظهر هـستـيريـا السفـير األرمـيني في الـعراق حول افـتتـاح حديـقة الغـنائم الـعسـكرية في
دمرة خالل احلرب التي نهوبة وا عدات ا و عرض ا باكو  عاصمـة جمهورية أذربيجان 
اسـتمرت 44 يـومًا في أرميـنيا أن مـحاوالت هذا الـبلد لـتشويه سـمعة أذربـيجان ال حدود
ية  من حقـنا األخالقي أن نخلد مارسة الـعا لها. كما هـو مقبول على نـطاق واسع في ا
ـتاحف وغـيرها هذا الـنصـر اجمليـد إلى األبد من خالل العـروض العـسكـرية واحلدائق وا
من الوسائل. أما بالنسبة لعرض اجملسمات للجنود األرمن الذين شاركوا في احلرب في
تاحف الـعسكرية في الـعديد من البلدان احلديقة  فهـناك جتربة لعرض اجملـسمات في ا
ـعروضـة هنـا واضحـة: إن االنتـصار حـول العـالم. إن رسالـة هـذه احلديـقة والـتركـيبـات ا
الـكبـير عـلى سيـاسة الـعدوان علـى الدولة و االحـتالل غيـر الشـرعي هو احـتفـال بالـقانون

الدولي.
الـيوم فـإن نـتائج سـيـاسة الـتدمـيـر والنـهب الـهادفـة التي ارتـكـبتـهـا أرميـنيـا عـلى مسـتوى
الـدولة في أراضيـنا احملررة أمـام أع العـالم بأسره. إن احلـديث عن النهـب لدولة دمرت
تـلكات تراثنـا التـاريخي والثـقافي والديـني  ونهبت مـواردنا الطـبيعـية  واستـولت على 
دة 30 عـامًـا في انـتـهـاك حلقـوقـهم األسـاسـيـة أمـر غـير وارد. لـيس له مـلـيـون شخـص 
احلق في احلـديـث عن الـكـراهـيـة بـصـفـتـه سـفـيـرًا لـدولـة أقـامت تـمــثـالًـا لـلـجالد الـفـاشي
غـاريجـ جنـده في يريـفـان  جعـلت مونـتي مـلكـونـيان اإلرهـابي الـدولي الذي سـفك دماء
األذربــيـجــانــيــ خالل حــرب كــارابــاخ األولى بــطـالً وأقــام نـصــبًــا تــذكــاريًــا لإلرهــابي

سوغومون تيليريان برأس مقطوع .
ليء باألكاذيب واالفتراءات حول وننصح هذا الـسفير مرة أخرى باالمتنـاع عن اخلطاب ا
قضية "أسـرى احلرب" التي يعرب عـنها اجلانب األرمـني في كل فرصة . كمـا قلنا مرارًا
ـرسـلـة إلى أراضي أذربـيـجان ـكن اعـتبـار أعـضـاء اجملـمـوعة الـتـخـريـبـية ا وتـكـرارًا ال 
ألغـراض إرهابـيـة بـعـد شـهـر من الـبـيـان الـثالثي الـذي وقعـته احلـكـومـة األرمـيـنـيـة أيـضاً
"أسـرى حرب". تلتـزم أذربيجان دائـمًا بالـتزاماتهـا  حيث اتخـذت جميع التـدابير الالزمة
ـا في ذلك عودة أسرى احلرب شتـرك الصادر في  10نـوفمبر 2020  لتنـفيـذ البيـان ا

األرمن إلى اجلانب األرميني في وقت قصير.
وبدالً من االعتذار عن انـتهاكها لالتفاق الثالثي  تُظهر مزاعم أرمينيا التي ال أساس لها
واحلـملـة الـكاذبـة واالفتـراء ضـد أذربيـجان أن هـذا الـبلـد ال يزال مـعـاديًا وغـير راغب في

ـوجب القانـون الدولي و لم يسـتخلص الـنتائج تـطبيـع العالقات 
من األحداث األخيرة.

أغـتنم هـذه الفـرصة ألدعـو وسائل اإلعالم الـعراقـية إلى عدم
نـشر معـلومات  كـاذبة و ال أساس لـها للـسفيـر األرميني في

هذا البلد عن جمهورية أذربيجان.
{ قائم بأعمال جمهورية أذربيجان في جمهورية العراق
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بغداد

نبض القلم

الـكون قـائم عـلى نظـام  مـحكم .. يـسـير وفق قـانـون الهي مـتـقن  ودقيق  يـضـمن سالمة
حركته ودقتـها على اتساعه   بـشكل متناسق ومتـرابط  (صنع الله الذي أتقن كل شيء)

.. فال عبث وال فوضى بل كل شيء بنظام وهدف محدد ..
فالـنظـام اساس كل شيء .. خـذ االرض مثـاال  ..  فهي  قـائمـة على نـظام  يـنظم عالقـتها
بالـكواكب االخـرى   بشـكل يؤمن احلـياة فـيهـا  وغياب  هـذا النـظام أو اخـتالله يتـسبب
في انعدام  احلياة علـيها..  ويتجلى ذلك في مـوقعها بالنسـبة للشمس وحجمـها  بالنسبة
ـنـاسـبة الـيـهـا والى الـقـمـر والـكـواكب االخـرى  وحـركـتـهـا وعالقـة ذلك بـدرجـة احلـرارة ا
لـلحياة  الـتي تتولد عن هـذا النظام  واجلـاذبية والغالف اجلـوي  وتعاقب اللـيل  والنهار 
ومـا يصل اليـنا من حرارة الـشمس   .. كل ذلك وغيـره  محسـوب بدقة ونـظام و متـرابطة
مع بعضها  بـحسابات دقيـقة وبشكل يؤمن احلـياة على االرض .. وبالتـالي فهي مسخرة

لغاية  محددة هي خدمة االنسان حصرا ..  (واالرض وضعها  لالنام) ..
في الـكون نـظـام دقيق  بـديع  يـنـظم احلركـة  بـحيث ال تـصـطدم  الـكـواكب مع بعـضـها

وتضطرب لتحدث خلال .. بل تسير بتوازن وانسجام دقيق .
وهكـذا هي  احليـاة على االرض تـسير عـلى نظـام دقيق .. كل مـا فيهـا متـرابط بعضه مع
بـعض ليـحقق هـدفه لكي تـسيـر احليـاة  علـيهـا  كمـا اراد الله لـها  و يـحيـا االنسـان كما
ادية والروحية .. بدءا من الشارع يريد سبحـانه  حياة تضمن توفير كامل احتـياجاته  ا
ـرور صـعـودا الى الـفـضـاء .. فـحركـة الـطـائـرات  في اجلـو تـضـبـطـهـا قـوانـ وقـواعد وا
تنظمهـا وتسيروفق خطوط  ومسارات محسوبة  بدقة  ال تخرج عنها  لكي  تمنع تصادم
بـعـضـهـا مع بـعض  أو بـالـعـوائق اجلـويـة وتـأمـيـنـهـا من اخملـاطـر وتـنـظم عـمـلـيـة الـهـبـوط
واالقالع الخ  من أمـور اخرى تتـعلق بـالسالمة اجلـوية  لغـاية مـحددة هي خدمـة االنسان

أيضا واحلفاظ على حياته  ..
عـنـدمـا يـتــراجع الـنـظــام   أو يـضـعف  أو يـغــيب تـعم الـفــوضى عـلى االرض  وتـسـود
الـعـشـوائيـة  وحتل الـفـرديـة وتـتراجـع الروح اجلـمـاعـيـة ..وهـذا ما نـعـيـشه في شـوارعـنا
رورية  والضوضاء شاة والزحام الشديد واالختناقات ا ركبات أو ا حاليا .. في حركـة ا
والـتـلـوث وعـدم االلـتـزام بـاالشـارات  وفي  الـتـجـاوز عـلى الـشـارع واالرصـفـة من الـبـاعة
ـتـجـولـ والوقـوف وسط الـشـارع  وكـيف يـحـلـو لـلسـائق دون مـراعـاة لـلـذوق والـقـانون ا

ومصلحة االخر .. تلك مفردات تؤكد غياب النظام وتنعكس على حياة االنسان  ..
للـشارع  نـظام كمـا هو كل شيء في احليـاة قائم عـلى نظام  اذا مـا تعـطل تعطـلت احلياة
ركـبات  فيه ... لـه  قدرة اسـتعـابـية مـعيـنـة مثال (حـجم وكـثافـة) إذا جتـاوزها يـختـنق بـا
وتـتـعـطل احلـركـة وتـتـضـرر مـصـالح ســالـكـيه والـبالد عـمـومـا .. لـذلك  يـكـون   كل شيء
محسوبا بـنظام دقيق ..  يجب أن يكون عدد السيـارات يناسب قدرته  االستيعابية  واذا
ـعنية الى اجـراءات  تنظم  االنـسيابيـة باستـمرار  فترحل مـا جتاوز ذلك تعمـد اجلهات ا
ـة  وهـذا مـا كـان مــعـمـوال به  وتـقـد أعـمـارا مـعــيـنـة  من الـســيـارات  كـأن تـكـون قــد
االسنـاد والـعون لـلـشارع  بـاسـتمـرار بـوسائل أخـرى مـثل  اخلطـوط الـسريـعـة والدائـرية
ــدن   واالنــفــاق  و( قــطــارات االنــفــاق ) ووســائل الــنــقل الــنــهــريــة واحملــوريــة حـــول ا

واستخدام الدراجات الهوائية والبخارية  واخيرا توصلوا الى (السيارات الطائرة) ..
فـاين نـحن من ذلك الـيــوم وشـوارعـنـا وصـلت الى درجـة االخـتـنـاق  ال يـحـكـمـهـا نـظـام 
تشهد  فوضى عارمة  وتسابقا في االجتياز  وكأنه محكوم (بقانون القوة) وليس (قانون
ـرور  للسائق اجلسـور وليس للنظـام.. ودون مراعاة للسالمة السالمة ) فتكـون اسبقية ا
واالمان  واجلوانب الصـحية واالقتصادية واالجـتماعية  حيث غـالبا ما  حتصل مشادات
وخالفـات بـ الـسـائـقـ  ومـا اكـثـرهـا  اضـافـة الى هـدر الـوقت وتـعـطل االعـمـال وكـلـهـا

استنزاف لثروات البالد والعباد .
وقس عـلى الـشارع كل مـؤسـسة ومـرفق في احلـيـاة  على سـعـتهـا  له نـظام خـاص يـقوم
وت ا يتعرض االنسـان الى مخاطر وتتهدد حياته با عليه  اذا ما فقـد يختل العمل   ور
 اذا  مـا غـاب فيـهـا  نظـام  الـسالمـة  واالمان وحـلت الـفـوضى مكـانه    كـمـا حصل في
ـواطـنـ جـراء عدم حـادثـة مـسـتشـفى ابن اخلـطـيب الـتي راح ضـحـيتـهـا الـعـشرات من ا
ستشفيات االلتزام بالنظـام والتعليمات الصـحية  والسالمة  فيما يـخص الزيارات الى ا
ـرافـقـ الى ردهـات االنعـاش والـعـزل  والـتـجـوال ب ـريض ودخـول ا وشـروط مرافـقـة ا
نظومة الـصحية والسـياسية   وليس فقط مـنظومة السالمة ا يؤشـر فشل ا الردهات  

واالمان  على حد قول مراقب ومتخصص ومحلل وسياسي ..
ولدات  الـكهربائية االهليـة .. فهل هي تعمل وفق نظام السالمة  واالمان وقس على ذلك ا
ـمـتـدة  في  فـيـمـا يـتـعـلق بـنـصـبـهـا وأمـاكن عـمـلـهـا وخـطـورتـهـا  ومـوقـعـهـا  واالسالك ا
الشـوارع وفوق الـبيوت  دون نـظام  وأمان  وتـعرض حـياة النـاس للـخطر .. لـكن الله هو

احلافظ  ??
امثلة كثيرة في الشارع نتوقف امامها وتتطلب احلل ..

الـشارع  هـو إستـطالع دائم علـى الهـواء  للـنظام   وكـتاب مـفتـوح  مكـتوب بـكل الـلغات
يـعـرف الـزائـر  من خالله مـسـتـوى  الـبالد وهـيـبـة الـدولـة من  درجـة تـطـبـيق الـقـانون  ...
ـعروض  من يعـرف نـظـامـهـا وفـلـسـفـتـها  االقـتـصـاديـة  ومـسـتـوى إنـتـاجـها مـن خالل ا
الـبـضـائع الـوطـنـيـة في الـشـارع   ومـنـه يـعـرف مـسـتـوى تـعـلـيـمـهـا وثـقـافـتـهـا وصـحـتـها

ومكوناتها واسواقها ويعرف نسبة الفقر والبطالة  ودور شبابها ...
 من الـشارع يـعـرف   الـزائـر أداء الـدولـة   وإجنـاز احلكـومـات    يـنـعـكس عـلـيه الـعمل
والـفــشل  ...في الـنـظـام  والــنـظـافـة  واالقـتــصـاد واالنـضـبـاط  والــعالقـة  بـ الـشـعب
ثل الدولة ) في رور الـذي يعد ( والنظام  ومـستوى االلتزام  بالـنظام    ومن شرطي ا
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رون عـلى االية  في الـقرآن الـكر مرور كان صـحابـة الرسـول الكـر محمـد (ص) ال  
قارىء  فقط  بل  قراءة عـابد  ..  كانوا يتأملون ما يـقرآون   ويتساءلون .. أين هم  منها

في العمل ..?..
وقـد خلص احلـسن البـصـري رحـمه الـله  فـائـدة الـقراءة  بـجـمـلـة واضـحـة : (أن من كان

قبلكم رأوا القرأن رسائل من ربهم  فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها في النهار) ..
هكذا كانوا يفهمون القرآن .. ويعملون بهديه ..   

اذا ..
القراءة الصحـيحة تقوم على ركن متالزم (التدبر والعمل) .. يتأمل  االنسان ما يقرآه

 ويتفكر كيف يطبقه .. وتلك هي فائدة القراءة ..
الـقرآن لم ينـزل  للتـبرك  به فقـط .. كأن نحـفظ به السيـارة  مثال من احلوادث والـسرقة 
بل ينـبغي أن يسـتقر في الـعقل والضـمير والـقلب واليـد وكل جوارحنـا وليس امامـنا على

كتب دون قراءة تأملية .. السيارة  فقط أو يركن جانبا في ا
لنكن  كما كـانوا .. ينهلون من القرآن  (العـلم والعمل) معا .. واسأل نفسي أيضا .. أين

نحن  من ذلك .?..
(إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم) ... االسراء 9

 فمن أراد الهداية عليه بالقران ...
وكل رمضان وانتم بخير وربيع دائم ..
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كالم  مــفـيـد أعــجـبـنـي ..(إذا ظـلـمك أحــد فال تـنـتــقم مـنه بل
راقب مـن بـعـيـد فـسـتـرى الـقـدر  فـالـقـدر يـبـدع في تـصـفـيـة

هل وال يهمل..) احلسابات...  
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{ أربـيل - أ. ف. ب - بــالـتـزامن مع
ي حلــريــة الـصــحــافـة الــيــوم الـعــا
أكدت محكـمة تمـييز اقلـيم كردستان
الـــثالثــاء احـــكــامـــا بــالـــســجن ست

ســنــوات بـحـق خـمــســة صـحــافــيـ
.. فيـما وجه رئـيس اإلقليم وناشطـ
نــيــجـرفــان بــارزاني أمس فـي ذكـرى
حـــريــــة الــــصـــحــــافــــة رســـالــــة دعم

ــارسـة لــلـصــحــفـيــ وحـقــهم في 
مهنتهم بكل حرية. 

وقــال آســو هـاشم مــحــامي الــرجـال
اخلمسـة لوكالـةالصحـافة الفـرنسية

إن »ثالثـــة من خـــمــســـة قـــضــاة في
مــحــكــمــة الـتــمــيــيــز أكــدوا احلـكم«
الـصـادر في 16 شـبــاط/فـبــرايـر من
مـحـكــمـة في أربـيل عــاصـمـة األقـلـيم
الـذي يـتـمـتع بـحـكم ذاتي ويـسـيـطـر
ـــــوقـــــراطي عـــــلـــــيه احلـــــزب الـــــد
الـكردسـتـاني الذي يـتـزعمه مـسـعود

بارزاني.
 والــــصــــحـــافــــيــــون هـم أيــــاز كـــرم
بـروشـكي وكــوهـدار مـحـمـد زيـبـاري
وشـيروان شـيـرواني بـاالضـافة الى
الـنـاشـط شـفـان سـعـيـد وهـاريوان

عيسى. 
ــــوجــــهـــة إلــــيــــهم وبــــ الــــتـــهـم ا
الــتـــحــريض عـــلى الـــتــظـــاهــر ضــد
احلــكــومــة وزعــزعــة االســتـقــرار في
شاركة االقليم اضافة الى تغـطية وا
في احــتــجـاجــات بــدايــة عـام 2020
ـــوظـــفــ لـــلـــمـــطـــالـــبــة بـــرواتـب ا

احلـكـومـيـ في األقـليـم. وشيـرواني
مـعـروف بـتـحـقـيـقـاته حـول الـفـساد
وقـــد انـــتــــقـــد رئـــيـس وزراء إقـــلـــيم
كـــردســتـــان مــســـرور بــارزانـي عــلى
صفحته على فيسبوك قبل أن يعتقل
في مـــنــزله في الــســابـع من تــشــرين
األول/أكتوبر بـدون سبب قانوني أو
أمر قضائي بحسب ناشط أكراد.  

‰Ëœ fO «u

وكــان مــســرور الـــبــارزاني اتــهم في
ـعـتــقـلـ مــؤتـمـر صــحـافي بــعض ا
بــــأنــــهم جـــواســــيس لــــدول أخـــرى
معتبرا ان البعض اآلخر مخربون.
نظمة هيومن رايتس ووتش ووفقا 
فـإن الـعديـد من األتـهـامـات اسـتـندت
إلى منشـورات على مـواقع التواصل
األجــتــمــاعي ومــخــبــرين ســريــ لم
يـــــــــتـــــــــسـن حملـــــــــامـي الـــــــــدفـــــــــاع
ـكـلـفـة شـؤون اسـتـجـوابـهم.وقـالت ا

الــعـراق فـي هـيــومن رايــتس ووتش
بلـقيـس والي لفـرانس برس »نشـعر
بقـلق الن هـؤالء الرجـال حُـكم علـيهم
بـــســبب إرادة ســيــاســـيــة مــنــحــازة
وتوجـهات محـكمة االسـتئـناف التي

تتجاهل معايير احملاكمة العادلة.
واضافت هـذه النتـيجـة تب إلى إي
مدى تسمح سلطـات األقليم بانتهاك

حرية التعبير.
وأكـد الـقـاضي والـنائـب السـابق في
ـان األقلـيم لـطيف مـصطـفى الذي بر
تــرك الـعــمل في مـجــال الـقــضـاء في
االقليم استنكارا لـتسييسه لفرانس
برس تاكـيد االحكام »بأغلـبية ثالثة

. أصوات ضد صوت
ي حلرية واعتقل االثن اليوم العا
الصـحافـة صحـافي آخر هـو كاروخ
عـثـمـان في مـحـافـظـة الـسـلـيـمـانـيـة

ثاني محافظات األقليم.

بـضرورة انـشـاء مسـتـشفى خلـدمة
الـــســاكـــنـــ الســـيـــمــا وان اغـــلب
ـرضــيـة نـذهـب بـهـا الى احلــاالت ا
مستـشفى الهـندية والـتي تبعد عن
منطـقتنـا اكثر من 10 كيلـو مترات
عـلى الــرغم من وجـود مـسـتـوصف
صحي ولكن بـامكانيـات متواضعة

حتديات
الصحافة في
ي اليوم العا

بغداذ
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ة عن ؤ - مُنحت جـائزة غونـكور لـلرواية األولى الـثالثاء للـصحـفية إمـيليـ مالـفاتو عن قـصتهـا ا
شابـة عـراقيـة "كو سـور تـوا سو المـانت لـو تيـغـر" ("فلـيبـكِكِ دجـلة").وتـروي مـالفـاتو الـتي تـعاونت
سابـقاً مع وكـالـة فرانس بـرس وتعـرف الـعراق جـيداً في  80 صفـحة احملـنـة التي أصـابت شـابة
على ضفـاف نهر دجـلة عنـدما حمـلت خارج إطار الـزواج.وصدرت الرواية فـي ايلول/سبـتمبـر الفائت عن
"منشـورت إليزاد" الـتونـسية.ومـنحت جلنـة التحـكيم الـتي التأمت بـتقنـية الـفيديـو جائزة غـونكور لـلقصص
القصيـرة لإلسرائيـلي الناطق بـالفرنسـية شموئـيل تي ماير عن "إي ال غـير إيه فيـني..." ("احلرب انتهت")
الصـادر عن دار "مـتروبـولـيس" في جنـيف.ووصف الـدار القـصـة الفـائـزة بأنـهـا "فسـيـفسـاء تـصوّر نـساءً
ورجـاالً يواجـهـون الـتـاريخ وعجـزهم عن مـعـارضـته" و"تـعـطي حملة عن احلـروب الـداخـلـيـة والسـريـة الـتي تـعقب
احلـروب" الــعـســكـريــة.أمـا جـائــزة "غـونــكـور" لــلـسـيــرة فـأعــطـيت لــبـولــ دريـفـوس عـن فـيـلـم "بـول مـوران" (دار

"غاليمار").وفاز بجائزة "غونكور" للشعر جاك روبو ( 88 عاما) عن مجمل أعماله.

رسالة باريس

WO «d  W U  WB  s  W «ËdK  —uJ u  …ezU

5

كتاب جديد يالمس البيئة العراقية 
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الــــــفـــــــســــــاد
االداري 
يـعــتـمـد عـلى
مـــدى فــســاد
قــمــة الــهــرم
الــســيــاسي.
فـــالـــفـــســـاد
الـــســـيــاسي
يـعـد اساس
اي فـــــســــاد
في اجملتمع
واحلــــاضن
النـــــــــــــــواع
الــــفــــســــاد
االخــــــرى).
ونـــــــفـــــــهم
ايــــضـــا ان
(هـــــــنـــــــاك
عالقـة عــكـسـيــة بـ كل من ادوات
النـظام االنـظباطي وظـاهر الـفساد
االداري  فــــكــــلــــمــــا ازداد وجــــود
وفـــعـــالــيـــة تـــلك االدوات  كـــلـــمــا
انـخـفـضت مـعـدالت تـفـشي ظـاهرة

الفساد االداري وبالعكس).
5 «u  l dA

ؤلفة ان (تشريع القوان وتؤكد ا
وتـطـبــيـقـهـا فـقـط قـد ال يـنـتج عـنه
الــقـــضــاء عــلـى ظــاهــرة الـــفــســاد
االداري وان مـــا يــســـتــلـــزم االمــر
توفر االجـراءات االدارية الفـعالية

فضال عن القـوى البشريـة الكفوءة
تسمة باحليـاد والعدالة ليتشكل ا
ـنـبـع لتـلـك الظـاهـرة في احلـاجز ا

مؤسسات الدولة).
rN  Èu

ان مـحـتـوى هـذا الـكـتاب يـكـتـسب
اهمية بالغة في ظل االوضاع التي
يـعـيشـهـا اجلهـاز االداري الـعراقي
الـذي اليـتـسم بــالـتـرهل واالفـتـقـار
الـى الـكـفـاءة والـنـزاهـة حـسب بل
بــوجــود غــطــاء او اكـثــر حلــمــايـة
مـنظـومة الـفسـاد وايقـاف اي جهد
ـواجـهـتـهـا او فـضحـهـا او كـشف
تـورطـها سـواء بالـرشـا او السـرقة
او االسـاءة الى ســمـعــة الـوظــيـفـة
الـعـامـة وتعـويق دورهـا في خـدمة

اجملتمع . 
ولــهــذا نــنــصح ســلــطــة الــقــضــاء
الـعـراقي بـتدريس هـذا الـكـتاب في
معهدها وندعو احلكومة الى الزام
قـيـادات مـؤسـســاتـهـا بـاالفـادة من
مــعـلـومــاته واسـتــيـعـاب الــقـواعـد
الـقــانـونــيـة واالداريــة الـواردة في

فصول الكتاب. 
كــمـا نـقــتـرح عــلى وزارة الـتــعـلـيم
الـــعـــالي ادخـــال الـــكـــتـــاب ضـــمن
مــــنــــاهج الــــدراســــة االولــــيـــة الن
مـخرجـاتها الـعامـة غالـبا مـا تكون
البنـيةالتحـتية لدوائـر ومؤسسات

احلكومة.

ÊU e « ≠ œ«bG

غــالــبــا مــا نـــســأل عن االلــيــات
الـواجب اتـبـاعـهـا لـكـبح جـمـاح
سـتـشري في الـعراق الـفسـاد ا
وانــهــاء تـمــدده في مــؤســسـات
الـــــدولــــــة وعالقـــــات االحـــــزاب
والـكـتل الـســيـاسـيـة به وغـالـبـا
ايضا ما دعونا اخلبراء وفقهاء
الــقــانـون الى تــبــيـان الــقــواعـد
ـبـاد الــتي تـتـبــعـهـا الـدول وا
الـنـظــيـفـة من هــذه االفـة بـغـيـة
اتــبــاعــهــا في بالدنــا تــمــهــيــدا

النهاء الفساد باشكاله.
واحــدث مــا اطــلــعــنـا عــلــيه من
ـيـة لــشـرح فـرص جـهـود اكــاد
ـالي انــهـاء الـفـسـاد االداري وا
ــؤســســات احلـــكــومــيــة  فـي ا
دراسـة قـانونـية مـعـمقـة صدرت
حـــديـــثـــا فـي كـــتـــاب بـــعـــنــوان
(مــنــظـومــة مــواجــهــة الــفــسـاد
االداري فـي الـعـراق) لــلـدكـتـورة
اســراء طـه جــزاع  مــتــضــمــنــا
شـرحا وافـيا لـالليـات والقـواعد
الــقـانــونــيـة الــتي يــتم في حـال
تـطـبـيـقــهـا جـعل الـعـراق خـارج
ـبـتـليـة بـالـفـساد قوائم الـدول ا
والتي تتداولتها وسائل االعالم
ا يـعزز القـناعة لدى وتقـدمها 
اجلـمـهـور باسـتـحـالة الـتـخلص

من اآلفة واستشراء اثارها.

يــقع الــكــتــاب
216 فــــــــي 
صــــفـــحــــة من
الـــــــــــقــــــــــــطـع
ـــــــــتـــــــــوسط ا
ويتضمن عددا
من الـــفـــصــول
قــــــســـــمـت الى
مــــــــــــبـــــــــــاحـث
بــالــهـــيــكـــلــيــة
ـــعـــتــمـــدة في ا
الــــــــبـــــــحـــــــوث
والـــــــدراســـــــات
ــــــيـــــة االكـــــاد
وتـنـدرج حتـتـها
الـــــــعـــــــنـــــــاوين
(الفـساد االداري
وخـــــصــــائـــــصه
وعوامله واثاره)

و(انـواع الفـسـاد االداري وحكـمـها
في القانون والشـريعة) و(منظومة
مــــواجـــهــــة الـــفــــســـاد االداري في
الـــــــعـــــــراق ) و(دور الـــــــنـــــــظـــــــام
االنـضبـاطي في مكـافحـة الفـساد)
وهـذا االخيـر يتـوزع على  مـباحث
فـي الــرقـــابـــة االداريــة واحلـــقــوق
الـوظـيــفـيــة والـرقـابــة الـقـضــائـيـة
ـؤلـفة ودورهـا. ونـفـهم من جـولـة ا
ــصـــادر ان (مـــعـــيــار مع مـــئـــات ا
ضــمــان جنــاح عـمــلــيــة مــكــافــحـة
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يـعـلن قـسم الـعـقود في مـحـافـظـة بـغداد عن
نـاقصات رقم (٩ / ١٤ / ١٦ / إلـغاء إعالن ا
١٧ / ١٨ / ١٩ / ٢٠) لــــســـنــــة ٢٠٢٠ كـــذلك
منـاقصـة رقم (١) لسـنة ٢٠٢١ وذلك لـوجود
ـنـاقـصــات وحـذف بـعض تــعـديل في كـلـف ا

شاريع. ا

إميلي
مالفاتو

غالف الكتاب
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-1-
الـي في وجوه البـر االجتمـاعي واالحسـان يتنـاسب طرديا مع حجم االنـفاق ا

ُنفق من ثروة واموال .. لكه ا ما 
ــوسـر أنْ يـصل آالف الـفــقـراء الـصـائــمـ ويُـؤمن لـهم ومن هـنـا يـســتـطـيع ا
مــؤونــتــهم ويــســتـــطــيع أنْ يــنــهض بـــتــغــطــيــة الــكــثـــيــر من أُســر الــشــهــداء
سـتضعـف بيـنما ال يـستطـيع محدود الـدخل ان يقوم بـذلك ولكنه مع ذلك وا

يستطيع أنْ يتح على بعض األيتام ولو باليسير .
-2-

هم أنْ ال ينسى اجلياعَ مَنْ اخوانهِ . ا
عاصر :  يقول الشاعر ا

كَمْ صيامٍ عانيتُ جوعيَ فيهِ 
ونسيتُ اجلياعَ مِنْ إخواني 

فال خـيـر فـيــمن يـكـتــفي بـاشـبــاعِ حـاجـاتِه ويُــعـرض عـمـا يُـالقـيه اخـوانهُ مِنْ
صعوباتٍ ومشاق وضيق وحرمان ...

-3-
جاء في احلديث :

انّ رجالً جاء رسول الله (ص) بِمِثْلِ البيضة مِنْ ذَهَبٍ وقال له :
يا رسول الله :

خُذْها صدقةً  فو الله ال أملكُ غيرها  فأعرضَ الرسول (ص) عنه 
ثم أتاه مِنْ بَيْنِ يديه  وأعاد القول  فقال النبيّ (ص) :

هاتِها مُغْصبا 
فَاَخَذَها ِمنّهُ 

ثم حَذَفَه بِها وقال :
لكُ غيرَهُ  ويجلس يتكفف الناسَ  ا لِه ال  يأ تيني أحدُكم 

انّما الصدقة عَنْ غنىً  خُذْها ال حاجة لنا فيها "
اليّة لِصاحِبِه ? أرأيتَ كيف يجب أنْ يكون االنفاقُ متناسباً مع القدرات ا

ـلك طـمـعـاً واذا كـان في الـســلف الـصـالح مَنْ يُـقْــدِمُ عـلى االنـفـاق بِـكُـلّ مـا 
ـثوبة  فانّ مـعظم االغنـياء اليـوم ال يُعْنَـون بالفـقراءِ مِنْ قريبٍ او بـعيد وهذه با

هي الطامة الكبرى .
-4-

ـا يـستـطيع- ـؤمنُ نَفْـسَهُ وَيَحْـمِـلُهـا على الـبَـذلِ والعـطاء  – الُبدَّ ان يُـروّض ا
 . ُب واالّ فانّه لن يكتبَ مع الصاحل  وذلك هو اخلسران ا
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ثلث سعرها!!

ـ الـى جــانب الــوبــاء الــذي ســاد الــعــراق
والـــعــالم (الـــكــورونــا).. وأوقـف احلــيــاة

االقتصادية.
ـ انــهـا لم تــعـد مــسـألــة ازمـة مـالــيـة.. بل
واطـنـون من اصـحـاب الـدخول غـالـبـيـة ا
احملـدودة.. خاصة الـنزيهـي منهم.. وهم
الـغـالبـيـة..بل عـاجزون عن ادارة حـيـاتهم

وحياة عوائلهم.
ـ فـاخلطر محدق.. برغم من ارتفاع أسعار
الــــنــــفط اخلــــام الى اكــــثـــر من  60دوالر

للبرميل الواحد.
ـ فـالـعراق لم يـعـد يسـتطـيع ان يـقف على
رجـــلــيه.. ال بل ال يــســتـــطــيع دفع رواتب

موظفيه.. حسب ادعاء وزير ماليتنا!!
.. وظف ـ الـسبب احلقيقي ليس رواتب ا
بـل رواتب ومــخـــصـــصــات وامـــتـــيــازات
ـنـاصب الــعـلــيـا.. وجـيش الــرئـاســات وا
ـستـشارين.. وعدم تـطبيق نـظام الراتب ا
الـــواحــد.. ومـــنع ازدواجــيـــة  الــرواتب..
كــســجــنــاء رفــحــاء.. وتــقــاعــد الــنــواب..
ـــــتـــــقــــاعـــــدين ــــوظـــــفــــ وا ورواتـب ا

.. وغيرهم كثير !! الفضائي
ـنتـهية ـ واسـتمـرار مجـالس احملافـظات ا

لغاة قانونا.. ومخالفة دستوريا.  وا
ـ وبــرغم إن احملـكــمـة االحتــاديـة الــعـلــيـا
قــضت بــعــدم دسـتــوريــة اسـتــمــرار عـمل
مـجالس احملافـظات واألقضيـة.. فمجالس
احملــافــظـــات هي الــلــعــبــة الــســائــدة في

الي واالداري!! الفساد ا
اذن ما العمل????

ـتـعـاقـبـة مـنذ ـ نـقـول أن كل احلـكـومـات ا
تـأسـيس الـعراق احلـديث الـعام 1920 لم
تـقم بـواجبـها احلـقـيقي في تـأم األمن..
واحلـيـاة.. والـغـذاء.. والتـعـلـيم لـلـمواطن

العراقي. 
ـ امـا حكومـات ما بعد 2003 فـلم تستطع
أن تــؤمن ألف بـاء الــصـنـاعــة.. والـفـسـاد
يـسـود من الـقمـة حـتى القـاعـدة.. واصبح
هــو اســلــوب عــمل احلــيــاة في الــعـراق.ـ
تـــــــريـــــــدون من هـــــــذه احلـــــــكـــــــومــــــات
ــــــــــســـــؤولـــــ  أن تــــؤمـن الـــــغــــذاء وا
لـــلـــــــــمــواطن.. وتـــبــني دولــة.. وجتــري
انـتـخـابـات نـيـابـيـة نـزيـهه.. هـيـهـات.. ثم

هيهات.. ثم هيهات.
ـ ايــهـا الــعــراقـيــون الـنــزيــهـون.. مــوتـوا
.. أو شـدوا االحــزمـة عــلى الــبـطن جــوعــاً
وحتـت الـــبـــطن.. فال مـن نـــاجي.. وقـــطع
االرزاق لم تـعد بيد ربنا.. بل بيد من يدير
الـدولـة من أكبـر واحد الى اصـغر فـاسد..

فكيف ما تكونوا يولى عليكم.

االسـتيراد والـتصديـر حكراً عـلى الدولة..
ووجـهت أجهـزتهـا احلزبـية حملـاربة غالء
واد الـزراعيـة التي تـباع بـأغلى أسـعـار ا
ـواد ـصـادرة ا من أســعـارهـا بـالــقـوة و
ا زاد وحـتى بـاحـتـجـاز الـبـاعـة.. وهـذا 

الط بله.
ـ ان مـشكلة الـطماطة بـشكل خاص.. ظلت
قـائـمـة كل سـنـة.. بـالرغـم من التـوسع في
زراعـــتــهـــا.. والــبـــدء بـــإقــامـــة الــبـــيــوت
الـزجـاجيـة لـزراعتـهـا في غيـر مـوسمـها..
والــتـوسع بــاسـتـيــراد كـمــيـات مــنـهـا من
اخلـارج.. اسـتـمـرت أزمة الـطـمـاطة.. وفي

تصاعد !!
ـ حـدثت اخطـر أزمات الـطمـاطة فـي شتاء
الـعام 1971 واسـتـمرت لـتغـيب الـطمـاطة
ومــعـجـونـهــا من األسـواق تـمـامــاً لـفـتـرة

طويلة.
ـ فـي خريف العام 1980 وأنـا أودع الوفد
االقـتـصـادي الـرئـاسي الـعـراقي في مـطار
رومـا الـعـائـد الى بـغـداد.. انـدهـشـت وأنا
أشـاهـد رئــيـسـة الـوفـد ـ رئـيـسـة الـلـجـنـة
االقــتـصــاديـة في مـجــلس الـوزراء.. وهي
حتـمل معها صنـدوقي طماطة طازجة الى

بغداد........ واستمرت األزمة.
ـ وخالل احلـرب العراقـية اإليرانـية توقف
نتـجات الغذائية.. فعادت اسـتيراد أكثر ا
أزمـة الطماطة من جـديد.. وأصبحت أزمة

ة. مستد
ـ العام 1987 وفـي خضم ازمة الطماطة..
بل غــيــابــهــا الـكــامل من الــســوق.. نــشـر
ديـر العام الـدكتـور محمـد مهـدي صالح ا
فـي وزارة الـــتــجـــارة مـــقـــالـــة فـي إحــدى
الصحف العراقية.. عن حل أزمة الطماطة
مــؤكــداً فــيــهــا: إن احلل يــجـب أن يــكـون
عـراقـيـاً.. وذلك بـعـودة الـعائـلـة الـعـراقـية
لـعمل معجـون الطماطـة في بيوتهم خالل
مـوسم الـطـمـاطـة.. مـثلـمـا كـانت أمـهـاتـنا
وجـداتـنـا تـصـنـعه في الـبـيـوت (عـلـى حد
تـــعــبــيــره).. مـــكــرراً ذلك خالل مـــقــابــلــة
تـلــفـزيـونـيـة مـعـه حـول أزمـة الـطـمـاطـة..
مــتــنــاسـيــا ان اوضــاع الــعـراق تــغــيـرت
ــــرأة دخـــــلت بــــشــــمـل عــــام وشــــامل وا

(الدراسة والعمل والوظيفة).
ـ أصـبـحت فـكـرة الـدكـتـور مـحـمـد الراوي
.. فـمـا أن ـوسم لــدى الـعــراقـيــ نــكـتــة ا
يـلتقي عراقيان حتى يسأل احدهما األخر
(هــــا أمـك ســــوت مــــعــــجــــون طــــمــــاطـــة

بالبيت??).. ويبدأ الضحك.
ـ يـبـدو إن الـرئـيس صـدام أعـجـبـتـه فـكرة
مـــحـــمـــد الـــراوي.. فـــأصـــدر مـــرســـومـــاً
جـمهورياً بتعينه وزيراً للتجارة.. وافتتح

بــذور مـحــسـنــة لـلـبــصل ووزعـتــهـا الى
ــزارعــ بـســعـر مــدعـوم.. لــكن ذلك لم ا
ـنع غـيـاب الـبـصل الـيـابس فـي فـترات
نــهــايـة مــوسـمـه.. لـيــسـد احلــاجــة عـنه

البصل األخضر الى حد ما.
ـ بــعـد 17 ـ 30 تــمـوز 1968 واالنــفـتـاح
عـلى القوى الـسياسـية األخرى.. والـعفو
عـن الـســيــاســيــ وعـودتــهم مـن خـارج
ـفصولـ السيـاسي الـعراق.. وإعادة ا
الـى وظـــائـــفــــهم.. وقــــيـــام احلــــكـــومـــة
بـتـعـيــيـنـات كـبـيـرة لـلـبـعـثـيـ الـقـدامى
واجلــدد.. انــتــعــشت الــقــوة الــشــرائــيـة
لـلـمـواطـنـ خـاصة بـعـد ارتـفـاع أسـعار
الـنـفط اخلـام بـعـد حـرب تـشرين االول /

Æ1973 اكتوبر / العام
ـ فـبدأ اإلنـتاج الـزراعي العـراقي ال يكفي
حــاجــة الــسـوق.. خــاصــة اإلقــبــال عـلى
الـــطــمـــاطــة.. ومـــعـــجــون الـــطــمـــاطــة..
والــــبــــصل.. واألســــمـــاك.. والــــدواجن..

والبيض.. وااللبان وغيرها. 
ـ لـكن مشكالت الغذاء كانت واضحة في:
قـــلــة األســمــاك.. واأللـــبــان.. والــبــصل..
والــطــمــاطــة.. الى درجــة إن الــطــمــاطــة
ــدد ومــعــجــونــهــا فــقــدت من األســواق 
طـويـلة.. وبـالـرغم من إن معـظم الـعوائل
الـعراقيـة كانت تصنـع معجون الـطماطة
فـي البيـوت خالل موسـمهـا.. لكن ذلك لم

يكفي.
ـ كـــمـــا إن احلـــنـــطـــة لم تـــعـــد تـــكـــفي..
فــاسـتــوردت احلــكـومــة بـدور مــحـســنـة
ومـسمـومة حتى تـقتـصر على زراعـتها..
ــواطـنـ وبــرغم ان احلــكـومــة حـذرت ا
اعالمــيـاً ورسـمـيـاً من خالل اجلـمـعـيـات
الـفالحيـة واالذاعة والتـلفـزيون ووسائل
االعـالم االخـرى.. لــكـن بـعـض الـفـالحـ
ا أدى أكلوا من هذه احلنطة وباعوها 

. واطن الى تسمم كثير من ا
 ـ لم تــعـالج الــدولـة مــوضـوعــة اإلنـتـاج
الــزراعي بــشــكل عـلــمي وعــمــلي.. وكـان

. األساسية.. لكن ذلك لم يستمر طويالً
ـ وهــكـذا ظـهـرت حــاالت نـقص في بـعض
ـواد الـغذائـيـة.. لكـنـها لم تـخـلق أزمات ا
ـعاشي لـعموم كـبيـرة.. فقـد كان الوضع أ
ـوطن ضعيفاً جداً.. فلم تكن متطلبات ا
ـواطن كـبـيـرة ومتـنـوعـة.. كـما إن غـذاء ا
.. ال يـتجاوز عـدد سكـان العراق كـان قليالً

السبعة مالي نسمة.
ـواد الـغـذائـية ـقـابل بـدأ اسـتـيـراد ا ـ بـا
بــشـكل أكـبـر.. خـاصــة الـسـكـر والـشـاي..
ـوز.. والـتـفـاح الـلـبنـاني ـعـلـبـات.. وا وا
بـلـونـيه األحـمـر واألصـفـر.. لـكن لم يـصل
ـــواد الــغـــذائــيــة األمـــر الى اســتـــيــراد ا

األساسية.
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ـ فـي الــرابع عــشــر من تــمــوز 1964 قــام
حــكـومـة طــاهـر يــحـيى بـتــأمـيم الــبـنـوك

ـصـارف الـتـجـارية الـعـراقـيـة.. كـما  وا
ــؤســســة االقـتــصــاديـة إصــدار قــانـون ا
ـــنـــشـــآت الـــعــــراقـــيـــة.. الــــتي ضـــمـت ا
ـؤسـسات الـعـامـة والشـركـات التـابـعة وا

لها.
ـ كـان طاهـر يحـيى يرى في تـلك القرارات

بداية التحول الوحدوي االشتراكي.
ـ أدت هــذه اخلـطـوة الى سـيـطـرة الـدولـة
ا أدى عـلى شـركـات الـقطـاع اخلـاص.. 
الـى ضـعف في االنــتـاج خــاصـة الــقـطـاع
واد الغذائي.. وظهرت حاالت نقص في ا

الغذائية.. والى ارتفاع اسعارها.
ـ بـــدأت أولى حـــاالت الــنـــقص الـــغــذائي
اجلــــدي وازدادت أواخــــر الــــعـــام 1966
عــنـدمــا شح الـبـصـل من األسـواق وغـاب
تـماماً.. وهـو أهم مادة غذائـية في الطبخ
الـعـراقي.. وارتفع سـعـره.. وأصبح سـعر
كـيلو البصل ب  400فـلساً.. أي أغلى من
ستورد الذي كان سـعر التفاح اللبـناني ا

. سعره 120فلساً
ـ يــبـدو إن احلـكــومـة اسـتــوردت الـبـصل
وانـتهت األزمة.. كـما استـوردت احلكومة

ـ حـــتى 14 تـــمــوز 1958 كـــان الـــعــراق
ـواد الـغـذائـيـة.. فـكان مـكـتـفـيـاً ذاتـياً بـا
الـقـدر الغـذائي الـعائـلي عراقي 100%..
ويـــرجع ذلك لــيس لـــتــقــدم الــزراعــة في
الـعراق.. بل ألسباب في مقـدمتها النظام

اإلقطاعي السائد في كل العراق.
ـ هــذا الـنـظـام الـذي جــعل من الـعـشـيـرة
والــقـريـة فالحــ مـجـبـرين عــلى الـعـمل
لـــشـــيـــخـــهم (احملـــفـــوظ) فـي اجلـــنــوب
ـــــنــــــاطق والــــــوسط.. أو (األغــــــا) فـي ا
الــكـــرديــة.. نــظــام صــارم في الــعالقــات
االجــتــمـاعــيـة وعـالقـات الــعــمل.. وعـلى
الـرغم من انه نـظـام بـغـيض واسـتغاللي
.. بــشع.. لــكـنه كــان يــدر إنـتــاجـاً وفــيـراً
بــالـرغم من بــدائـيــة الـزراعـة.. وبــدائـيـة

ستخدمة فيها. األجهزة ا
ـ بــعـد  14 تــمـوز 1958 جــرى تــطــبـيق
قــانـون اإلصالح الــزراعي الـذي شــرعـته
حـكـومـة الـثورة.. لـلـتـخـلص من اإلقـطاع
وإقـــامــة الـــعــدالـــة االجـــتــمـــاعــيـــة بــ
.. و توزيع الـكثير من أراض ـواطن ا

. اإلقطاع على الفالح
ـ لـكن الـدولة لم تـوفر ابـسط مسـتلـزمات
ـلكها الفالح.. الـزراعة للفالح.. التي ال 
.. وال يـستطيع تـوفيرها فهـو معدم مادياً
وهـكـذا فشـل تطـبـيق اًإلصالح الزراعي..

واهتز وضع الغذاء العراقي.
ـقـابل فــإن قـيـام ثـورة 14 مـوز كـان ـ بــا
مــنـاســبــة لـهــروب وهـجــرة جــحـافل من
الــفالحـ من ســلـطــة اإلقـطــاع.. فـحـدث
اكـبـر نزوح لـلفالحـ الى بغـداد وبعض

دن العراقية األخرى. ا
ـ صـحيح اسـتغل الـكثيـر من اإلقطـاعي
فــشل قــانـون اإلصالح الــزراعي لــيـعــيـد
سـيطرته علـى األرض والزراعة بشكل أو
آخـر.. لـكن األوضـاع اخـتـلـفت.. ولم تـعد
ســلـطـة اإلقـطـاع كـمــا كـانت.. فـانـخـفض
اإلنــتـاج الــزراعي.. وبـالـرغـم من حتـديـد
ــــواد الـــغــــذائـــيـــة الــــدولـــة ألســــعـــار ا

ــنع اسـتـيـراد الــوزيـر اجلـديــد عـمـله 
.. الـطـمـاطـة ومعـجـون الـطـماطـة تـمـاماً
ولـم يـسـتـطع أن يـفــرض عـلى الـعـوائل
الـعـراقـيـة صـنع مـعـجـون الـطـماطـة في
بــيـوتــهـا.. فـالــعـائــلـة الــعـراقـيــة كـانت
منشغلة بضيمها في احلرب مع إيران..
الــتي أكـلت كل شـبـابــهـا.. وهـكـذا فـشل
احلل الــسـحــري لـلـســيـد الــوزيـر ألزمـة

الطماطة.
ـ وجـــاء احلـــصـــار االقـــتـــصــادي عـــلى
الــــعـــراق الـــعـــام 1991 لــــيـــحل أزمـــة
الـــطــمـــاطــة.. فـــانــشـــغل الـــعــراقـــيــون
بـاحلـصـار.. وأصـبح الـغـذاء الـرئـيـسي
الـيـومي لـلـعـائـلة الـعـراقـيـة الـبـاذجنان
).. وأصـبحت الطـماطة .. أو قـلياً (شـوياً

في ظل احلصار سلعة ترفيهية.
ـ بـعـد الـعـام 2003 حُـلـت مـشـكـلـة غذاء
ــــواطـن بــــفــــتح االســـــتــــيــــراد عــــلى ا

مصراعيه.
ـ وهــــكـــذا لم حتــــدث أزمـــات في غـــذاء
ـواطن.. زادهـا سهـولـة تصـاعـد نسب ا
الــفــقـر والــبـطــالــة في الــعـراق.. وبــعـد

انخفاض أسعار النفط.
ـ مــنــذ ثالث سـنــوات بــدأت مـطــالــبـات
ـزارعـ الـعـراقـيـ بـحـمـايـة اإلنـتـاج ا

الغذائي الوطني بتقليل االستيراد. 
ـ الـعـام 2014..  تـطـبـيق مـنـع دخول
الـطـماطـة األجنـبـية لـلسـوق الـعراقـية..
فـوقع الـفـأس بـالرأس.. وعـادت حـلـيـمة

ة. الى عادتها القد
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ـ أكــمـلت الـســبـحـة حــكـومـة مــصـطـفى
الـكاظمي ووزيـر ماليـته الفلـته.. وفجأة
اعـلنوا بداية العام  2021ماكوا رواتب

وظفي ومتقاعدي الدولة.
ـالي سـعـر الـديـنار ـ وخـفض فـلـتـتـنـا ا
الـــعــراقي من 1200 الى 1470 ديـــنــار

للدوالر الواحد.
ـالي الورقـة البـيضاء.. ـ وقـدم فلـتتـنا ا
لــيـزيــد الـطــ بـله.. ويــعـيـش غـالــبـيـة
الـــعـــراقــــيـــ من اصـــحـــاب الـــدخـــول
احملـدودة الـنـزيـهيـ .. حـد الـكـفاف او

دونه.
ـ انـهـا لم تعـد ازمة مـاليـة.. أو غذائـية..
بل مـسألـة حياة.. وتـعليم والـتزامات ..
ـواطـنـ ادارة احلـد ال يـقــدر غـالـبـيـة ا

عاشية.   االدنى من حياتهم ا
ـ فـــغــالـــبــيـــة الــعـــراقــيـــ (مــوظـــفــ
ومـتقاعـدين) النزيـهي برواتب اقل من
ثــلـثــلي رواتـبــهم احلـقــيـقـيــة.. مـثــلـمـا
ـواد حـتى الـغـذائـيـة ارتـفــعت اسـعـار ا
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تــــــردي األوظــــــاع االجـــــتــــــمــــــاعــــــيـــــة
واالقتصادية

عادات وتقاليد اجتماعية متخلفة.
 تــــلك هـي االســـبــــاب الــــتــــقـــلــــيــــديـــة
والـــــذي حــــــصل بـــــعـــــد لـالنـــــتـــــحـــــار
تــزايـد شـدة وحــدة االسـبـاب الــتـغـيــيـر
اذ اشارت الـتقـارير الى الـتقـليـدية هـذه
ـحــافـظـة ذي قـار ان نــسـبـة الـبــطـالـة 
بـلـغت (%34) فـيـمـا تـعـدى عـدد من هم
دون مـسـتـوى خط الـفقـر سـبـعـة مالي

عـــراقي عــام 2015 وصـــلــوا في 2020
الـى 13 مــــــلــــــيـــــون بــــــحــــــسب وزارة

التخطيط.
وزاد عــلــيـهــا ظــهـور أســبــاب عـراقــيـة

! لألنتحار نوجزها باآلتي: جديدةّ
تـوالي اخلـيبـات. صـبر الـعـراقي خمس
ثم ســـنــوات بـــعــد (2003) ثـم خــمـــســا
وقـدرة على خـمـسا..وألن لـلصـبـر حدود
فــان الــبـعـض من الــذين نــفـد الــتــحــمل
صــبــرهم عــمـد الـى االنـتــحــار بــوصـفه

شكلته. احلل األخير 
الــشـعــور بـاحلــيف والـنــدم.جتـري لـدى
بــعض الـشــبـاب مــقـارنــة بـ شــخـصه
وقـدراتـه وقـيـمه وبـ آخـرين يـحـتـلـون
ـؤسسـات الدولـة يقـلّون عنه مـناصب 
مـصحـوبا بـشعور خـبرة وكـفاءة وقـيما
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كشفت مفوضية حقوق االنسان في (/4
5/2021) عـن ارتـفاع الـوفـيـات فـي عام
ـــئـــة في (2020) بــــنـــســـبـــة( 8.5) بــــا
تــصــاعــد مــتــكــرر لــلــعــام الــرابع عــلى
الــتـوالي.. وعــزت دوافع اآلنـتــحـار الى
اسباب اجتماعية ونفسية واقتصادية.
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بـوصفنا سيكولوجي متخصص في
االنــتـحــار فـأنــنـا كــنـا حــذرنـا ودعــونـا
ــعـاجلــة تــزايـد ــان  احلــكــومــة والـبــر
حـاالت االنتحـار في العراق عـبر خمس

الـنـدم عـلى اضـاعـة الـفـرصـة..فـيـعاقب
نفسه بقتلها.

االكـتئاب واليأس والوصول الى حالة
 يجـد الفـرد أن الواقع ال الـعـجز. حـ
ويـصـل مـرحـلة ـشـكـلـته يـقـدم له حـلّـا 
فــانه يــلــجــأ النــهـاء الــيــأس والــعــجـز
حـيـاته.وهنـالك اكثـر من حـادثة بـينـها
انــتــحــار ست نــســاء في الــنـجـف قـبل
ثــمــانــيــة أعــوام جــاءت بــســبب وضع
وألنهن لـم يستـطعن اطـفالـهن الصـعب
اعـالتهم فـإنهن اختـرن االنتحـار بشكل

جماعي.
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فــــشل الــــســــلــــطــــة واســــتــــفــــرادهــــا
بـالـثـروة. تـعـرّف الـسـيـاسـة بـأنهـا فن
ادارة شــؤون الــنــاس ومــا حــصل في
الــعـراق ان الــطــــــــــبــقـة الــسـيــاسـيـة
عــزلت نـفــسـهــا مـكــانـيــا ونـفـســيـا في
عـشرة كـيلـومتـر مربـــــــع لـتعـــــــــيش
حـــيــاة مـــرفــــــــــــهـــة وتــركـت الــنــاس
ولـم تسـتجب يـعـيشـون حـياة اجلـحيم
ـطالـبهم وتـــــــــــظاهـراتهم مـن شباط

.(2011)
اليــ من .تــظــاهــر ا الــقــتـل هــو الــردّ
الــشـــبــاب مــطـــالــبــ بــشـــكل ســلــمي
ـعاجلة مشكـلة البطالـة على مستوى
ة(دعت اخلـريـجـ وتـأمـ حـيـاة كـر
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سدني
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نـفوذ القوى الـشيعيـة التقلـيدية تسبب
في انـحـسـار شـعـبـيـتـهـا الى حـد كـبـير
خــــصــــوصــــا مع الــــقــــمـع الــــذي طـــال
احملــتــجــ رغم انــتــمــائــهم الــطــائــفي
وصـغـر اعمـارهم وارتـفاع نـسـبة الـفـقر
بـــيــنــهم وشـــرعــيــة مـــطــالــيـــبــهم وفي
مـقــدمـتـهـا شـعـار االحـتـجـاجـات (نـريـد

وطن).
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جـيل (االلـفـيـنـات) الـذي تـاثـر بـتـشـرين
الــــثـــورة والــــتي ســــتـــشــــكل بــــوابـــته
لــلـمـشــاركـة في االنــتـخـابــات هـو جـيل
ـــعــلـــومــات الـــتــكـــنــلـــوجــيـــا وثــورة ا
والـتـواصل االجـتـمـاعي الـتي جـعـلـتهم
يـــجـــوبــون الـــعـــالم من خـــلف شـــاشــة
الـهـاتف الـذكي ويـطلـعـون عـلى طـفرات
الــتــطــور احلـاصــلــة في دول الــعـالم ال
ســيـمـا دول اخلــلـيج الــعـربي اجملـاورة
والـــتـــشــابـه االجــتـــمـــاعي والـــثـــقــافي
واالقـتـصـادي واجلـغرافي بـيـنـهـا وب
الـــعــــراق حـــيث يـــنـــعـم مـــواطـــنـــوهـــا
بـالرفـاهيـة واالستقـرار السـياسي فـيما
ـــواطـن الـــعـــراقـي البـــسط يــــفـــتـــقــــد ا
مــتـطــلـبــات احلـيــاة كل ذلك يــجـعل من
جــيل (االلـفـيـنـات) جـيل غـاضب رافض
ـــــســــــنـــــاه في لـــــلــــــواقع وهــــــذا مـــــا 
واجـهات االحـتـجاجـات الـتشـرينـيـة وا
الـتي شـهدتـها واعـداد الضـحايـا الذين
ـهد ـوجـهات كل ذلك  سـقـطوا بـتلك ا
الى انـتـخابـات استـثنـائيـة تخـتلف عن
سـابقـاتهـا وتغـير اخلـريطـة السـياسـية
بــشـكـل ال يـســمح الى اعــادتـهــا الى مـا
كـانـت عـلـيه سـابـقـا وتـضع حـد لـلـعـمل
الــسـيــاسي حتت وصــايـة اجــنـبــيـة او
حــــمل الــــسالح خــــارج اطـــار الــــدولـــة
وصـــوال الى تـــفــكـــيك مـــنــــــــــــظـــومــة
ـتحكمـة بالقـرار الــــــسياسي الـفساد ا
الــداخــلي واخلــارجـي ان قــرروا ابــنـاء
(االلـفــيـنـات) اغـراق صـنـاديق االقـتـراع

باصواتهم.

{ كاتب واعالمي عراقي

ــالـكي رئــيس الـوزراء االسـبق بــاكـثـر ا
مـن ســتــمــئـــة الف صــوت ثـم احلــكــمــة
بـزعامة عمار احلكيم باكثر من اربعمئة

وخمس الف صوت.
وبـعـد هـذه اجلـولـة مع االرقـام الـتـي قد
ــلـل رغم اهــمـــيــة تـــصــيب الـــقــار بـــا
اسـتـعـراضـها لـكن البـد ان نـتـوقف عـند
الــرقم الـذي يـدور حــوله حـديــثـنـا وهـو
(3,400,264) الـــذي يــشـــكل مـــجــمــوع
االصـوات الـتي حـصـلـت عـلـيـهـا الـقوى
ـثل خالصـة الـشــيـعـيـة الـتـقــلـيـديـة و 
االصـوات احلـزبـيـة في حـلـبـة مـنـافـسـة
االنـتـخابـات الـشـيعـيـة اما مـا تـبقى من
ـــلـــيـــونـــ االصـــوات والـــتـي تـــقـــدر 
واربـــعـــمـــئـــة الف صـــوت فـــقــد ذهـــبت
بـاجتـاهات اخـرى منـهـا  صبت بـجعـبة
قـــوائم ذات طــابع وطـــني مــثـل قــائــمــة
الـنصـر بزعامـة الدكتـور حيدر الـعبادي
ــــنـــشق عن رئـــيـس الـــوزراء االســـبق ا
حــزب الــدعـوة االسالمــيــة او الـقــائــمـة
الـوطـنـيـة بزعـامـة الـدكـتـور اياد عالوي
ـدنـيــة بـزعـامــة الـسـيـاسي او الــقـوى ا
فائق الشيخ علي ومنها اصوات منحت
عـلـى اسـاس عـشـائـري او مـنـاطـقي ولم
تـكن مشاركـة اصحابـها في االنـتخابات

بسبب انتماء سياسي.  
ـقــاطـعـة الـتي اطــلـقت قـبل اذا حــمـلـة ا
انـتخـابات 2018 عـلى مواقـع التواصل
االجـتـمـاعي واتت اوكـلـها وكـنـا نـعـدها
امـر اثر سـلبا عـلى اخلارطـة السيـاسية
كـونهـا عبدت الـطريق امـام قوى متـهمة
ان بـالفشل والفساد للسيطرة على البر
قـاطعـة انها اال ان من ايـجابـيات تـلك ا
سـاعـدتـنـا كـمـتـابـعـ من الـوقوف عـلى
احلــجـوم الـشــعـبــيـة لـهــذه الـقـوى ذات
اجلــمـهـور الـثــابت اي ان الـقـوى االربع
الـتي تقاسمت الثالثـة مالي واربعمئة
ـرجح انــهــا ســتــعـود الـف صـوت مـن ا
لــــتــــحـــصـل عــــلى ذات الــــنــــســـبــــة في
ـقـبــلـة قـابل لــلـزيـادة او االنــتـخـابــات ا
الـنـقصـان لـكن بنـسب قـليـلـة وفي حال
شاركة فيها كان االقبال كثيف ونسبة ا

988) وشـكلوا نسـبة مشاركة 10,840)
تــفـوق 44% كــانت حــصـة احملــافـظـات
ذات الـغـالبـيـة الشـيـعيـة مـنهـا اكـثر من
(5,824,261) صــــوتــــا مــــوزعـــة عــــلى
الــبـــصــرة وذي قــار ومــيــســان وواسط
ـثـنى والـنجـف وكربالء والـديـوانـيـة وا
وبــابل وبــغــداد الــتي كــانت حــصــتــهـا
مـلــيـونـ صـوت تـقـريـبــا لـيـست كـلـهـا
ا نـافـست عـلـيـها اصـوات شـيـعـيـة وا
قــوائم سـنـيــة وكـرديـة ووطـنــيـة عـابـرة
وقـوائم االقلـيات اخملـصصة لـها مـقاعد

وفق قاعدة ( الكوتا) .
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وبــــــــالـــــــعــــــــودة الى عــــــــدد اصـــــــوات
احملــــــافظات ذات الغاليـة الشيعية فان
(3,400,264) صـــوت ذهــبت الى قــوى
كـانت الراعية حلكومات مـتهمة بالفشل
والـفساد وحتتفظ باجنحة مسلحة رغم
ها قـانونيـا كما تـعرف بانـها اما حتـر
حـليفـة اليران او ال تعـارض نفوذها في
الـعـراق رغم رفض الشـارع لهـذا النـفوذ
الــذي خـرج عن الــسـيــطـرة وهي كل من
سـائرون التابـعة لزعيم الـتيار الصدري
مــقـتــدى الـصـدر وحــصـلت عــلى قـرابـة
ـليون صوتـا تليهـا كتلة ـليون وربع ا ا
الـــفــتح الـــتي تــقـــودهــا مـــنــظـــمــة بــدر
ليون واكثر ورئـيسها هادي العامري 
من ثـمان الف صوتا بعدها تاتي كتلة
دولــة الـــقــانــون الــتـي يــراســهــا نــوري

ــــوالـــيـــد صــــحـــيح ان ابــــنـــاء هـــذه ا
مــنـتـشـرين عـلى طـول وعـرض اراضي
الــوطن لـكـنـهم في احملــافـظـات الـتـسع
ذات الــغـالـبـيــة الـشـيـعــيـة اضـافـة الى
بــغــداد يـخــتــلـفــون عن االجــيــال الـتي
ســبـقـتـهم وعن اقــرانـهم شـمـال وغـرب
الـــبالد كــونـــهم اســتـــهــلــوا عـالقــتــهم
شهد السياسي باحتجاجات عارمة بـا
شـــمــلت مـــحــافـــظــات وسـط وجــنــوب
الـعـراق هزت اركـان العـملـية سـياسـية
الــقـائـمــة مـنــذ عـقـــــــديـن تـقـريــبـا لـذا
ســــيــــكـــــون دورهم نــــوعي اذا قــــرروا
ـشـــــاركـة في االنتخـابات بكـثـــــــافة ا
بـــعــد ان عــزف اقـــرانــهم من مـــوالــيــد
ـــشـــاركــة 2000,1999 ) عـن ا 1998)
فـي انــتــخــابــات 2018 وتـــســبب هــذا
ــقــاطــعـــة في ســيــطــرة الــعـــزوف او ا
ـوالـيـة اليـران على الـقـوى الـشـيـعيـة ا
الـسلـطة الـتشـريعـية بـعد ان اقـتصرت
الـتـصـويت عـلى جـمـاهـيـرهم احلـزبـية
ــا ادى الى خــسـارة كــبـيــرة لـلــقـوى
ـناهـضة ـدنـية او الـقوى الـشيـعـية ا ا
لــلــفــســاد وفــوضى الــسالح والــنــفـوذ

االيراني في العراق.
ــفــوضـــيــة الــعــلــيــا  فــوفـــقــا الرقــام ا
لـالنـتــخـابــات لـعـام 2018 كــان الـعـدد
ن يـــحـق لـــهـم الـــتــــصـــويت الــــكـــلـي 
(24,352,253) نــاخب امـا عـدد الـذين
شـــــاركـــــوا بـــــالـــــتـــــصـــــويـت فـــــكــــان

ـــفـــردات (االلـــفــــيـــنـــات) مـــفــــردة من ا
ــســتــحــدثـة فـي الــلـهــجــة الــعــراقــيـة ا
الـدارجـة وتـطلق عـلى ابـنـاء موالـيـد ما
بـــعــد عــام الــفـــ اي الــذين ولــدوا في
االعــوام الـفــ وواحـد والـفــ واثـنـ
والـفـ وثالثـة صـعـودا كـمـا تـسـتـخدم
فـي وصف الــكــثــيــر من االشــيــاء الــتي
يـرتبط اسـمهـا او قيـمتـها بـالعـام الذي
صــنـعت فـيه مـثـل مـوديالت الـسـيـارات
وحتــديـــدا الــتي صــنــعت مــا بــ عــام
2001 و2009 وتــــســـتــــخـــدم مــــفـــردة
(االلـــفـــيـــنـــات) عــلـى االغــلـب لـــلــجـــمع

واالختصار .
اذا هي مــفـردة الــقـصــد مـنــهـا االشـارة
لـلـتـسلـسل الـعـددي العوام الـعـقد االول
من االلـفية الثـالثة كمـا نقول عادة جيل
الـتـسـعيـنـات او الثـمـانـينـات من الـقرن
ـــــاضي وهـــــؤالء واالجـــــيــــال الـــــتي ا
ا كـانوا جمهور السنوات سـبقتهم لطا
اضـية الـذين لم يـتمـكنوا االنـتخـابيـة ا
مـن دفع قـوى جـديـدة لـلـسـلـطـة رغم كل
ــســيــطــرة عـلى الــعــيــوب في الــقـوى ا
احلـكم والـتي يـعـيـدون انـتـخـابـهـا مـنذ

2005 وحتى االن .
ـقـرر اقامـتـها في /2021 االنـتـخـابات ا
10/10 عــلى مـوعـد مـع مـشـاركـة والول
مــرة مــوالــيــد (االلــفــيــنــات) وحتــديــدا
مـــوالـــيــد (2003,2002,2001) الـــذين
بــلـغـوا الــسن الـقـانــونـيـة لـلــتـصـويت

ؤكـد ان حـجمـها داخل مـرتـفعـة فـمن ا
ـان سـيتـقلص الى مـستـوى كبـير الـبر
وهـنا سـياتي دور موالـيد ( االلفـينات)
ن بـلغوا سن الثامنة عشرة واصبح
من حـقـهم التـصويت الحـداث التـغيـير
توقع في صعود قوى جديدة حتارب ا
الـفساد وال تعمل حتت وصاية اجنبية
ـصـلحـة بالدهـا لـصالح وال تـضـحي 
بـلـد اخـر وهـذه الفـقـرات تـنـدرج ضمن
مـطـالـبـات مـحـتـجي تشـرين فـضال عن
انـعـاش االقـتصـاد وتـوفيـر فـرص عمل
وتـــطــــويـــر اخلـــدمـــات وغــــيـــرهـــا من

طاليب. ا
يـتميـز جيل (االلفـينات) ونـظرائهم من
مـواليد التسعينات وخصوصا مواليد
الـسـنـوات اخلـمس االخـيـرة مـن الـقرن
ـاضي بـانـهم اكـثـر حـريـة في حتـديد ا
خــيـاراتــهم الن روابـطــهم الــتـاريــخـيـة
تـكاد تكون منعدمة مع القوى الشيعية
الـتـقـلـيـديـة وخـصـوصـا حـزب الـدعـوة
والـتـيـار الـصـدري كـونـهم لـم يـشـهدوا
مـرحـلــة مـعـارضـتـهم لـلـنـظـام الـسـابق
وايــضــا لم يــشــهــدوا حـقــبــة الــنــظـام
الـسـابق وما رافـقـها مـن واضطـهاد اذ
ـنـتـم لم يـكـونـوا مـوالـ له او مـن ا
الى مــدرســتـه الــســيــاســيــة ولــيــسـوا
مــعـارضــيـة في الــوقت ذاته فــيـلـوذون
بـالــقـوى الـتي عـارضـته حـتى ال تـتـكـر
مــأسـاة حــكـمه مــرة اخـرى كــمـا يـروج
ـتـطرفـون من اتـباع الـقوى الـشـيعـية ا

التقليدية.
ـــا ال اجــد نــفـــسي مــنـــصــفــا ان لم ر
اسـتثني التيار الصدري بـنسبة معينة
اذا مـا تمكن من ترمـيم عالقته بناخبي
اجلـيل اجلديد بـعد ان تضررت نـتيجة
ـواقـف سـابـقـة تـتـعـلق بـاحـتـجـاجـات

تشرين.
امـــا االهم فـــان ابـــنـــاء (االلـــفـــيـــنــات)
ومـقـاطـعي االنتـخـابـات السـابـقـة انهم
يـــشـــكـــلـــون الــقـــاعـــدة اجلـــمـــاهـــريــة
الحـــتــجــاجـــات تــشــرين  2019 الـــتي
احـدثـت حتـوال اجـتـمـاعـيـا في مـنـاطق

مـقاالت ودراسات بينهـا (ما هكذا نقدم
لــلـعـالم انــتـحـار شــبـاب الـعـراق-/8/1
2018© و (أربـعـة اسـبـاب وراء ظـاهـرة
االنـــــتــــحـــــار في الـــــعــــراق /15/10 –
2020).. وعـــــــبـــــــر فــــــضـــــــائـــــــيــــــات
روداو..)..وكـالـعـادة احلـرة  (الـشـرقـيـة
ان واحلـكـومات لم تـسـتجب فـان الـبـر
اال مــجــلس وكـــأن األمــر ال يــعـــنــيــهـــا
مــحـافـظ بـغــداد الـذي عــالج اآلنـتــحـار
بــحل مـبـتـكــر هـو (بـنـاء اســيـجـة عـلى
ـــنـع الـــشـــبـــاب من جـــســــور بـــغـــداد 

االنتحار!)

ومع ان مـفوضية حقوق االنسان معنية
بــــهــــذا الــــشـــأن ورســــمــــيــــة تــــابــــعـــة
فــانـــهــا اعــلـــنت ان دوافــعه ـــان لـــلــبــر
اجـتماعـية نفسـية واقتـصادية دون ذكر
مـن كــان الــســبب فـي تــضــاعف حــاالت
ـان واحلــكـومـة االنــتـحـار.ولــهـا ولـلــبـر
نـــــقــــول..ان احــــزاب الـــــســــلـــــطــــة هي
بل ــسـؤولــة..لـيس فــقط عن تـزايــدهـا ا
وعـن االستهـانة بـأرواح النـاس في عدم

معاجلتها.
في قــراءتــنـا لالدبــيــات والـتــحــقـيــقـات

تتلخص اسبابه بثالثة: الصحفية

فوضية!)  فتعاملت السلطة لـها اآلن ا
فقـتلت منهم مـعهم وكأنـهم أعداء غزاة 
اكـثر من ستمئة شـابا وشابة في بغداد

فقط.
اشـاعـة األحبـاط.يـعمـد األعالم ووسائل
االتـــــــــصــــــــال االجـــــــــتــــــــمـــــــــاعـي الى
ـــواصــلـــة الــعــدّ اشـــاعــة االحـــبــاط 
السـيــمـا في تـغـريـدات الــتـنـازلي لألمل

عبر الفيسبوك من قبيل:
- شـعب سلبي رافض لكل فعل باجتاه

خالصه.
 - تـغيـير احلـال بالـعراق..حـلم ابليس

باجلنة.
- مـع ان اغـلـب الــفــاســدين يــعــتــرفـون
بــانـهم سـرقــوا الـشــعب..فـانه سـيــعـيـد

انتخابهم.
وبــتــزامن هــذه األفــكــار (الــقــاتـلــة) مع
فان مـشـاهـد الـقـتل الـيـومي والـفـواجـع
االنتحار يكون نهاية محسومة لدى من
تــصل لــديه احلـال..درجــة الـصــفـر..في
ظل نــظـام اسـتــفـرد حـكــامه بـالــسـلـطـة

والثروة.
لـلمـوضوع تتـمة علـميـة..ان كنتم لـلعلم

تكترثون
 

{ مـؤسس ورئـيس اجلمـعيـة النـفسـية
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كـان حريـق مسـتـشـفى ابن اخلـطـيب صـبـاح األحد 25 أبـريل2021 تـأكـيداً
ــوت وإن اخــتــلـفت عــلى أن بــغــداد تــصـوم إال عن الــدم والــدَّم كــنـايــة عن ا
ا للفساد ميليشيات أسبابه: حـرقاً غرقاً تفجيراً اغتياالً وستبقى هـكذا طا
حتمـيه ومَن سوء حظ الـعراقيـ أن صحـتهم مـرهونة بـيد الـسائـرين بها مع
الـوبـاء وال نــدري مـا احلقَّ عـلى أهل الــعـراق كي تـتالعب جــمـاعـات الـفـسـاد

رضى منهم?!  باألصحاء وا
(نحو 604 هـجريَّة) في الثُّـقالء مِن أمثال هؤالء: فإذا قـال اجلمال البُغَـيْدِيديّ
/ال يـكــون الـطَّــاعـون واحلَــجَّـاجُ)«األنـدلــسي الــغـصـون زرت ال تــزر بـجــنـيـبٍ
اعــون الـعـراق وهــو حتت سـلــطـة احلـجَّـاج الـيـانــعـة) وحـصل أن أصــاب الـطـَّ

الثَّقفي(ت: 95 هجريَّة).
بـيب هــاشم الـوتـري(ت: 1961): تـاريخ الــطب في الـعـراق اقـرأوا كـتـاب الــطـَّ
(1939) الـوتـري الـذي حــيـاه اجلـواهـري: مـجَّـدْتُ فـيـكَ مَـشـاعِـراً ومَـواهـبـا/
وقــضـيْتُ فَـرضــاً لـلـنـوابغِ واجِــبـا/(الـوتـري: 1949) وتـاريخ الــطب الـعـراقي
ا آلت لـلبـاحث عبـد احلمـيد العـلــــوجي (ت: 1999) بـعدهـا ستـفجـــــعـون 
إليه األحـــــوال الطّــــــبيـة في الدَّواء وسلوك الـطَّبيب! يـــــوم كـان الطّب يبنى

حَجرةً حَجرةً وإذا به يُهدم حجرةً حجرةً. 
رضاها فلكم تصور إلى ستشفيـات  فما كـنا سنــــعيش زمناً حتـترق فيه ا

أين وصل استهتار الفاسدين! 
ــبــادرة مِن أطــبـاء ــســتـشــفى الــذي شــبت فــيه نــار اخلــراب نــشــأ  كــان ا
. وسـيـاسـيـ وأهل جـاهٍ خـيـرين يـوم كـان الـسّل(الـتـدرن) يـفـتك بـالـعـراقـيـ
يسـورون للعالج بـلبنان عـندما كـانت بيروت قِـبلة للـصحة والـثَّقافة. يُسافـر ا
بهـذا الـدَّافع تأسـست جـمعـية مـكـافحـة السّل  (1944) فـتآزر الـبُّـناة إلنـشاء
. ورئيـسهـا رئيس الـديوان مسـتشـفى خاص مِن يـهود ومـسيـحيـ ومسـلمـ

(ت: 1970) وظل رئيساً حتَّى 1959. لكي حتس علي األم ا
سـؤوليـة فـضل االستـقالـة عنـدما طُـلب منه عور بـا قـدرة والشـُّ كـان يتـسم بـا
ــنـــصب مــديــر ـــوافــقــة عـــلى مــنـح الــوصي عـــلى الــعـــرش قــرضــاً وهـــو  ا
األوقاف(بـصري أعـالم السـياسـة في الـعراق احلـديث) وكـان أرخ للـجـمعـية
سـتشفى(مذكرات حتس علي). أُطلق عليه اسم مستشفى عبد اإلله وبعد وا
ـسـتـشـفى (الـتـويـثـة) الـواقع عـلى ضـفـاف نـهـر ديـالى تـمـوز 1958 سـمّيَّ 
جنـوب شرق بـغـداد وبعـد ذلك سـلمـته اجلـمعـية لـلـدولة جـاهزًا 1959(أعالم
بيـب  (ابن زهر) وتـلـمـيذه الـسـيـاسة). بـعـد ذلك أُسس فـيه قـسمـان بـاسم الـطـَّ

(ابن اخلطيب).
سـتشـفى مِن دليل عـلى اخلراب العـام فاحلـريق ألتـهم أكثر ال حتتـاج نكبـة ا
مِن مـائـة مـراجع ومـريض ومـوظف بـل أَحْـرَقْت عـائالت بـالـكـامل بـيـنـمـا كان
سلوبة. أمـا مَن كرمته بغداد الفـاسدون يتبادلـون والئم اإلفطار في القصـور ا
ـنكوب فـهو أندلـسي غرناطي اشـتهر بعالج ـستشفى ا وأطلـقت اسمه على ا
. األوبئة وكتب في مواجهة أشهر طاعون( 749هجريَّة) الذي بدأ مِن الص
ـرض الــهـائل شــرح فـيه الــوقـايـة ـائل عن ا كــان عـنـوان رســالـته مُــقـنــعَـة الـسـَّ

والعالج (حتقيق حياة قارة الرَّباط 2015).
أُتـــهم لـــســـان الـــدين اخلـــطـــيب الـــغـــرنـــاطي(قـــتل 776هـ)- صـــاحب الـــطب
وشـحات والـتـاريخ- بالـكفـر. أرخ معـاصره ابن خـلدون(ت: 808 هـجريَّة) وا
حملــنـتـه وكـيف سُــجن وعُـذب بــعــد أن واجـهه الــفـقــهـاء بــعــبـارات من كــتـبه
اعتـبروهـا دلـيلَ كفـره فأفـتـوا بهـدر دمه. قُـتل خنـقاً داخـل السّـجن ثم أُحرق.
فـدفن في مـقـبـرة بـاب احملروق ثم أصـبح من الـغـد عـلى شـأفة قـبّـره طـريـحاً
ـبتـدأ واخلبر). رثـى نفسه وقد جـمعت له أعـواد وأضرمت عـليه نـاراً (ديوان ا
: فَـقَلْ لِـلْعَـدَاءِ ذَهَبَ اِبن اخلَـطِـيب/ وفَاتَ ومَنْ ذَا الّـذِي لَـا يفَـوتُ (نـفسه). قائالً
سـتشـفى والطـبيب مرت دورات مِن اخلـراب وأفجـعها أن أقول: بـ نكـبتي ا

ستشفى فيها استحال تنوراً! ترى ا
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بعـد اإلطاحة بـسان جـيرمان بـالفوز
(1-4) في مباراتي نصف النهائي.
ــــــدرب اإلســـــــبــــــانـي في  وقـــــــال ا
بـاراة لشبكة "بي تصريـحات عقب ا
تي ســبـورت": "هــذه خــطـوة هــائــلـة
لألمـام لـلـنـادي. أنــا فـخـور لـلـغـايـة.
الالعـبـون الـذين لم يشـاركـوا الـيوم
هم أول مـن أفـكــر بـهم. األمــر صـعب
ـشـاركة. عـلـيهم ألنـهم يـستـحـقون ا
الــــكل يـــجـب أن يـــســــاهم في دوري
ــــوسم. هــــذا وقت األبــــطــــال هـــذا ا

االستمتاع".
وأضــــــاف: "أمـــــــامــــــنــــــا خــــــطــــــوة
يرليج (التتويج باللقب) ومن للبر
بــعــدهــا أســبــوعـ أو 3 أســـابــيع
للتحضير للمباراة النهائية. باريس
ســـان جــيــرمـــان وضع الــعـــديــد من
ـلعب وعـانيـنا الالعـب في وسط ا
لـــفــرض الـــضــغـط الــعـــالي".وتــابع:
"الـشـوط الـثـاني كـان رائـعًـا. حتـسَّن
ــســتـوى واســتـعــدنــا الـكــثــيـر من ا
بـارات جـمـوع ا الـكرات والـفـوز 
(1-4) أمـام فــريق أقـصى بـرشـلـونـة
وبـــايــرن مــيــونخ هـــذا يــعــني لــنــا
الكـثيـر سان جيـرمان مـنافس قوي
وقاتلوا حتى النهاية".وواصل بيب:
"هـم فـريق يــتـوج بـالــدوري كل عـام
و بناء ذلك الفريق من أجل الفوز.
عانينا معًا وحققنا الهدف نحن في
نـــــــــــهـــــــــــائـي دوري األبـــــــــــطـــــــــــال
أوروبــا".واســتــكــمل: "هــذه كــلــمــات
لطـيفة يـظن البـعض أنه من السهل
الوصـول إلى نـهائي دوري األبـطال
ولــكن الــوصــول إلى الــنــهــائي اآلن

البـطاقـة احلمـراء في وجه دي ماريا
في الـدقـيـقـة 69 وذلك بـعـد االعـتـداء
دون كـرة عـلى فــيـرنـانـديــنـيـو أثـنـاء
ذهـاب الالعب األرجـنـتـيـني لـتـنـفـيذ

رمية جانبية.
وأجــرى بــوكـيــتـيــنــو تـبــديــلـ في
الـدقـيـقة  75بـنـزول دانـيـلـو وداجـبا
عـلى حـسـاب بـاريـديس وفـلـوريـنزي

في الدقيقة 75.
وكـــاد ســـيـــتي أن يـــضـــيف الـــهــدف
الـثالث فـي الدقـيـقة 77 بعـدمـا سدد
فــودين كـرة أرضــيـة قــويـة من داخل

منطقة اجلزاء اصطدمت بالقائم.
وتبـعه دي بروين مبـاشرة بتـسديدة
أرضـيــة من خــارج مـنــطـقــة اجلـزاء

مرت بقليل إلى جوار القائم.
ـساحـات في دفـاع باريس وظـهرت ا
بـعـد طرد دي مـاريـا وحـاول فودين
اســتـغاللــهـا بــتـســديـدة أرضــيـة في

الدقيقة 80 أمسك بها نافاس.
ودفع بـيـب جـوارديــوال بــجـيــسـوس
وسـتـرلـيـنج عـلى حـسـاب دي بروين
وبيرناردو في الدقيقة 82 بينما دفع
بــوكـيــتـيــنـو بــبـاكــيـر عـلـى حـسـاب
ديــــالـــو.وواصل جــــوارديـــوال مـــنح
الفرصة لالعبيه مع االرتياح لنتيجة
ـــبــاراة بـــالــدفع بـــأجــويـــرو عــلى ا
حــســـاب فـــوديـن في الـــدقـــيـــقــة 85
لـينـتهي الـلقـاء بعـدها بفـوز صاحب

األرض 2-0.
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أبــــــدى بـــــيـب غـــــوارديــــــوال مـــــدرب
مـانشـسـتر سـيتي سـعـادته الغـامرة
بتـأهل فريقـه لنهـائي دوري األبطال

عـلى حدود مـنطـقـة اجلزاء عـبر دي
بروين مرت بجوار القائم.

وواصل ســان جـيــرمــان مــحـاوالته
لتـعديل الـنتيـجة من خالل تـسديدة
لهيريرا من داخـل منطقة اجلزاء في
الدقـيـقة 36  ذهـبت أعلى الـعـارضة

بقليل.
ن وتــوغـل مــحـــرز في اجلـــانب األ
ـنـطقـة اجلـزاء في الـدقيـقـة الثـانـية
من الـوقت بـدل الـضـائع وسـدد كرة
أرضيـة تصـدى لهـا نافـاس ليـنتهي
الـشوط األول بـتقـدم السـيتي بـهدف

نظيف.
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ـــبـــاراة في وحـــاول فـــوديـن قـــتل ا
الــدقــيــقـة 55 بــتــسـديــدة قــويــة من
خـارج مـنـطقـة اجلـزاء تـألق نـافاس

في التصدي لها.
وأجــرى بـوكــيـتــيــنـو تــبـديــلـ في
الـدقـيـقـة 62 بـنـزول كـ ودراكـسـلر

على حساب إيكاردي وهيريرا.
وأضاف سـيتي الـهدف الـثاني
فـي الــدقــيــقــة 63 من هــجــمــة
مــرتـــدة ســريــعـــة وصــلت إلى
فـــودين في اجلـــانـب األيـــســر
وأرسل عـرضــيـة حملـرز اخلـالي
من الرقابة داخل منطقة اجلزاء
لـيــسـدد اجلــزائـري بــسـهــولـة في

الشباك.
ورد بــاريـديس بـتـسـديـدة قـويـة
من خـارج منـطـقـة اجلزاء في
الـدقــيـقـة 66 ذهـبت أعـلى

العارضة.
وتــزايـــدت مــعـــانــاة
بـــاريس بـــعـــدمـــا
أشــــهــــر حــــكم
ــــــبــــــاراة ا

سـان جـيــرمـان أن يـعـدل الــنـتـيـجـة
سريعًا في الـدقيقة 16 بعدما ارتقى
مـاركـيـنـيـوس لكـرة عـرضـيـة مـسددًا

رأسية اصطدمت بالعارضة.
وفي الــدقـيــقـة 19 حـاول إديــرسـون
بـناء هـجـمـة سـريـعة بـتـمـريـر الـكرة
إلى بيرنـاردو لكن دي ماريا افـتكها
وسدد من خارج منـطقة اجلزاء كرة
رمى اخلالي إال أن مباشـرة جتاه ا

الكرة مرت بجوار القائم.
ــان ســيــتي هــجــومـيًــا من وظــهــر ا
جديـد في الـدقيـقة 30 بتـسـديدة من
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قاد رياض مـحرز مانشسـتر سيتي
لـبـلـوغ نـهـائي دوري أبـطـال أوروبا
للـمـرة األولى في تاريـخه بعـد فوزه
بــهـــدفــ من دون رد  عــلـى ضــيــفه
بـاريس سـان جـيـرمـان  عـلى مـلـعب

االحتاد في إياب نصف النهائي.
ــان ســيــتي ريــاض ســجل هــدفـي ا
محرز في الدقيقت 11 و63 ليتأهل
الفريق اإلجنليـزي إلى النهائي بعد
فــــوزه في مـــبـــاراة الـــذهـــاب خـــارج

أرضه (2-1). 
ــبـاراة بــقـوة وحـصل بــدأ بـاريس ا
على ركلة جـزاء في الدقيقـة السابعة
سة يـد على زيـنشيـنكو إال بوجـود 
ـباراة عـدل عن قـراره بـعد أن حـكم ا
الـــرجــوع إلى تــقــنـــيــة الــفــار الــتي

سة يد. أظهرت عدم وجود 
وافـــتــتـح ســـيــتـي الــتـــســـجـــيل في
الدقيقة 11  من هجمة سريعة بدأها
زيــنــشــيــنــكــو من اجلــانـب األيــسـر
وأرسل عرضـية أرضـية لـدي بروين
الــذي ســدد كـــرة اصــطــدمت بــدفــاع

بـاريس وتمـهـدت أمام مـحرز
ــنـطــقــة مــسـددًا داخل ا
بـدوره كـرة أرضـية
سـكـنت شـباك

نافاس.
وكــــــــــــــاد
باريس
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جرت  عـلى ملـعب الشـعب الدولي مـباراة واحـدة من أولى مبـارات مـؤجلـت جمـعت ب فـريقي
متـاز لكرة الـقدم.وانتـهى اللقاء نادي القـوة اجلوية وضـيفه الديوانـية ضمن مـنافسـات الدوري ا
ركز االول ورفع الـديوانية بالـتعادل السـلبي بدون اهداف. ورفع اجلـوية رصيده لـلنقطة 60  بـا
ـقبل ـركـز اخلامس عـشـر.ويـخـوض فريـق القـوة اجلـويـة يوم اجلـمـعـة ا رصـيـده للـنـقـطة  30 بـا
ؤجلـة االخيرة  والتي سـتكون امـام ضيفه فـريق نادي نفط الـوسط على ملـعب الشعب مبـاراته ا

. الدولي في الساعة العاشرة مساءً
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كانت بدايتها قوية
ـــــــنــــــتـــــــخب مع ا
الـتــونـسي بـعـمـر
14 عام وتمت
دعـــوتـــهــا
الــــــــــــــــــــى
ــنــتــخب ا
الـــــوطــــني
الـــتــونــسي
ونــــــــــــــــــالـت
احــــــــــتـــــــــرام
ـــــــــدربـــــــــ ا
الـــتــوانـــســة
وبـــــــــــعـــــــــــد
انـضـمـامـها

لنادي بـرايتي في اربيل كـانت لنا
هــذه الـوقــفــة مـعــهــا حـيـث قـالت:
بــــالـــبـــدايــــة انـــا ســـعــــيـــدة جـــدا
بتواجدي ب اهلي وبلدي الثاني
الـعـراق من اجل الـنـهوض بـلـعـبة
الـدراجات الـعـراقيـة عـلمـا ان هذه
زيـارتي االولى لـلـعـراق وشـاهـدت
الــعـــكس عــنــدمــا يــتــحــدثــون عن
الــعــراق واهـل الــعــراق وان شــاء
الـله سـاكـون اضـافـة قـويـة لـفـريق
بـرايــتي الـذي يـشـارك في الـدوري
الــعــراقي بــالــدراجــات وسـاحــقق
نتـائج طيبـة مع هذا الـفريق الذي
ـتـلك العـبات جـيـدات واصـحاب

خبرة طويلة.
وأضــافت :  ســـبق لي ان حـــقــقت
ــنــتـخب نــتـائـج جـيــدة جــدا مع ا
الـتـونـسي في الـبطـوالت الـعـربـية
مــنــهـا بــطــولـة الــعــرب في مــصـر
وبــطـــلـــة تـــونس الكـــثـــر مـن مــرة
وبــطــولــة الــعــالم لــلــمــــــــــارثـون
الـــدراجي عــام 2020 في مـــصــر
وفـــي عـــــــــــــــــــــــام

2007
حــــصــــلت
عـــــــــــلـى

ركز الثـالث في البطولـة العربية ا
وحــصـلت عــلى لـقب كــاس الـعـرب
فـي مـــصـــر عــام 2008 وفي عـــام
ــركـز االول 2011حــصــلت عــلى ا

في بطولة العرب في قطر .
وحتـمل احلـجاج 30 عـامـا سجال
ـــشـــاركـــات حـــافال بـــااللــــقـــاب وا
الـقـاريـة والـدولـيـة ابـرزهـا ذهـبـية
العرب والبطولة العربية وشاركت
مع فــريـق في اي بي الــبـــحــريــني
حـــيث اخــتـــارت رحــاب احلـــجــاج
ـنامة تـغيـير بـداية جتـربتـها من ا
الى اربـيل بـكردسـتـان العـراق بان
تـكـون اول دراجـة تـونـسـيـة تدخل
عــالم االحـتـراف بـاالنـتـقـال لـفـريق
بـرايــتي وهـو فـريق يـضم العـبـات

من جنسيات اخرى .
وتـــابــعـت: ســاعــمـل عــلى تـــاكــيــد
مـسـتـواي وستـكـون الـتحـضـيرات
ـنافـسات بـعد عـيد الـفطر لـبداية ا
ــبـــارك وايــضــا ســـاعــمل واقــدم ا
ـشـاركة مـسـتوى افـضل من اجل ا
والـتـاهل لـبـطـولـة افـريـقـيـا لـلـعـام
ــبــيــاد لـوس 2021والــعــبــور الو
ــتـــحــدة اجنــلـــوس بــالـــواليـــات ا

االمريكية عام 2024.
وخــتــمت حــديــثـهــا بــالــشــكـر الى
الكاب فيصل الصالح مدير فريق
ا قدم لي من امكانيات في اي بي 
مـاديـة ومعـنـويـة ولوجـسـتيـة كـما
قدمت شـكرها لـلكابـ هدير نـعمة
كابـ منـتخب الـعراق بـالدراجات
ـــطــار وفي الـــتي رافـــقـــتــهـــا من ا
ــسـائــيـة الــوحــدات الـتــدريــبـيــة ا
وشـكـرا الى اهل الـعـراق الـطـيـب
الـرائـعـ الـذين احـتـضـنـوني ولم
احس بـالــغــربـة ابــدا وكــانـني في
تـــونس بـــ اهـــلي وصـــديـــقــاتي
وشـــكــــرا لـــكــــــــم واهـــتـــمــــامـــكم

ستمر. ا

وتنتهي في الثاني والعشرين منه.
ــبــيـة فــتــحت بـاب وكــانت الــلـجــنـة األو
ؤسست القانونيت الترشيح لهات ا
ـوافق للحـادي والعشرين يوم األربعاء ا
ــدة ثالثـ ـاضي و من شــهـر نــيـســان ا
يـومــاً لـكــنـهـا مــددت الـفــتـرة لـتــغـلق في

قبل. اخلامس عشر من حزيران ا
وقــــال حــــمــــودي إن تــــأســـيـس هــــاتـــ
ؤسست يأتي في سياق إكمال نصاب ا
ـؤسـسـات الـقـانـونـيـة واالنـضـبـاطـيـة ا
ــبـيـة الـوطـنـيـة ـرتـبــطـة بـالـلـجـنـة األو ا
الـعـراقيـة عـلى وفق قـانـونـهـا الـنـافذ ذي
الــرقم (29) لـــســـنــة 2019 ونـــظـــامـــهــا

الداخلي ذي الرقم (1) لسنة 2020.
ــؤســـســتــ وأوضح حـــمــودي إن كـال ا
ستـسهـمان في وضع احلـلول الـقانـونية
ـنـظمـات الـريـاضـية الـضـامنـة حلـقـوق ا
ــبــيــة واألفــراد ــنــتــمــيــة لــلــجــنــة األو ا
الـــعـــامـــلـــ فـــيـــهـــا إزاء أيـــة أزمــات أو

ـنــظـمـات تــقـاطــعـات قــد تـعـتــري عـمـل ا
واألفراد.

ـــؤســـســـتـــ ولـــفـت حـــمـــودي الى إن ا
كـلتـاهـمـا سـتعـمالن بـحـيـادية وشـفـافـية
عـالـيـتـ وتـمــتـعـان بـاسـتـقاللـيـة مـالـيـة
وإداريـــة مــبـــيــنـــاً ان مــركـــز الــتـــســويــة
والتحكيم الرياضي وإجراءاته ستخضع
ـركــز بــعـد لــلــوائح داخـلــيــة يـحــددهــا ا
بية تأسيـسه بالتـنسيق مع الـلجنـة األو
الوطنية العراقية والسلطات ذات الصلة
بــالـدولــة الــعـراقــيــة عـلى أن تــكــون تـلك
ـعـايـيـر الـدولـية الـلـوائح مـتـوافـقـة مع ا

. للوساطة والتحكيم الرياضي
وختم حمـودي حديـثه قائالً ان اجلمـعية
بية الوطـنية العراقية العامة للجـنة األو
هي من تـتولـى إنتـخـاب رئـيس وأعـضاء
مــركـز الــتـســويـة والــتـحــكـيم الــريـاضي
وكــــذلـك إنـــــتــــخـــــاب أعـــــضــــاء جلـــــنــــة

االخالقيات.
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أكد مسؤولون كوريون جنوبيون
إن كـــوريــا الـــشـــمــالـــيـــة أبـــلــغت
االحتاد اآلسيوي لكرة القدم أنها
ـــقــبل في لـن تــشـــارك لــلــشـــهــر ا
ؤهـلة لـكأس الـعالم الـتصـفيـات ا
لــكـرة الـقـدم بـسـبب مـخـاوف من

فيروس كورونا.
وقــــال كـــيم مـــ ســـو مـــســـؤول
االحتــاد الـكـوري اجلــنـوبي لـكـرة
الـقدم إن االحتـاد اآلسـيوي لـكرة
الـقـدم طـلب من كـوريـا الـشـمـالـية
إعـادة الـنـظر في قـرارهـا مـشـيرا
إلـى أن الـــشــــمـــال أبــــلغ االحتـــاد
اضي بـنيته اآلسيوي األسـبوع ا

االنسحاب من التصفيات.
ـقـرر أن تـستـضـيف كـوريا ومن ا
اجلــنــوبــيــة كـــوريــا الــشــمــالــيــة
وتركمانستـان ولبنان وسريالنكا

بيب غوارديوال

إذا صحة األنـباء عن انـسحاب درجـال من االنتـخابات
فهـذا اخلبر يـعادل هـدفه الصـاروخي في مرمـى كوريا
ـبـيـاد لـوس اجلـنـوبـيـة عـام ٨٤ وبـفـضــله تـرشـحـنـا ألو

اجنلوس
نــعم قــرار انــســـحــاب درجــال  أن صح اخلــبــر افــرح
اجلـمـهـور  الــريـاضي الـذي يــعـرف لـعـبــة االنـتـخـابـات
وطرقها الـشيطانـية في تسـقيط اآلخرين وقد شـعر بها
عدنان  قبل أن يـخوض غمـارها عندمـا  وضعوا اسمه
عـروف الذي مآل الثـاني في قائـمة حـلول وهـو النـجم ا
الـدنـيـا وشــغل الـنـاس بـتــسـديـداته الـصــاروخـيـة نـحـو
العب وقـطعه مرمـى اخلصـوم وقـفـزاته الـهـوائـية فـي ا
للكرات من اقدام الالعب حتى لقُب بسد دوكان الذي

هاجم يقف سدا منيعآ أمام هجمات ا
العب فاذا درجال يعرفه اجلـمهور جنمآ سـاطعا في ا
دخل الـسـياسـة  انـطـفى جنـمه واخـتـفى بـريـقه في ظل
دهالـيـز وخـفايـا مـجلـس التـواب الـذين سـأم العـراقـي
وجوهـهم وأكـاذيبـهم والـضـحك  على الـذقـون والرقص

على جراح الفقراء واألرامل واأليتام
العب تدافع عن عرفـناك يـا درجال مـدافـعآ فـذآ  في ا
عرين االسـود وال نريـد ان نـعرفك سـيـاسي جتلس في
ـان ب ثعاب الـسياسة وانت تـعلم قبل غيرك قبة البر
كيف تـعمل الـكتل الـسـياسـية في الـظالم وتفـعل عكس
ما تقوله في النـهار وخير دليل مـآسي العراقي خالل
18عــامـــا وأخــبـــرني  هل فـــعل مــجـــلس الـــنــواب شي
للعراقـي سوى الوعـود الكاذبـة والتناحـر والغياب عن
حضور اجلـلسات إذا لم تـصب القرارات في مـصلحة

كتلهم وجيوبهم
انسحب يا عدنان وتـوجه نحو الرياضـة وارتدى فانيلة
نتخب وشـعاره فهذا افـضل لك من بدلة أنيـقة وربطة ا
في مجـلس نوابه انـكروا فـضل نـاخيـبهم عـندمـا دسوا
الـعــسل في حــمالتــهم االنـتــخـابــيــة الـكــاذبـة وأغــدقـوا
الوعود على البسطاء سـوف نبلط شوارعكم ونبني لكم
راكز الـصحية فقيركم سيشبع ستشفيات وا افضل ا
وخـريـجـكم سـوف يــتم تـعـيـيـنـه واألرامل والـفـقـراء لـهم
رواتب تقاعـدية والـفقيـر منـكم سنرعـاه وال نتـركه لغدر
ـسـاكــ بـكالم ثــعـابـ الــسـيـاسـة الـزمن . صـدقــوا ا
وذهـبـوا النــتـخـاب مـن كـانـوا يــضـنـون به خــيـرا  وفـاز
مرشحـهم  وأول شي فـعله أبـدل ارقام هواتـفه  وسكن
ـنـطـقـة اخلـضراء وبـدأ يـفـكـر في شـراء الـقـصـور في ا
دبي وعـمــان ويــوم اخلـمــيس واجلـمــعــة يـقــضـيــهـا في
بيـروت وباريس ونـاخبـيه يعـضون اإلصـبع البـنفـسجي

ندما النهم يصدقون اكاذيب اهل السياسة
ـال انت يــا درجـال نــظــيف الــيـد والــلــسـان وتــتــمــلك ا
والشـهـرة والـنجـومـيـة واجلاه ابـتـعـد عن وكر الـثـعـاب
فـانتِ ال تـسـتطـيع مـجـاراتـهم في
احلـيل واألكـاذيـب وهم أيـضـا
ال يسـتـطيـعـون مـهمـا سـرقوا
ــكــانـة وكـذبــوا أن يــكــونـوا 

وجنومية عدنان درجال.
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ـبـيـة الـوطـنـيـة مـدّد رئـيس الـلــجـنـة األو
الـعـراقيـة  رعـد حـمـودي فـتـرة الـتـرشيح
لـــرئــاســة وعـــضــويــة مـــركــزالــتـــســويــة
والتـحـكيم الـريـاضي وجلنـة األخالقـيات
الى اخلــامس عــشــر مـن شــهــر حــزيـران

قبل. ا
وأوضـح حــــمـــودي ان تــــمــــديــــد فــــتـــرة
الـتـرشـيح جـاءت بــنـاءً عـلى مـقـتـضـيـات
الكـات ـصـلـحـة الـعـامـة ومـنح ا ا
الــراغـبــة بــالـتــرشــيح مـدة
أطول بـسـبب تـزامن أيام
الــشـهــر الــفـضــيل خالل
الفـتـرة احلـالـية وإعالن
خـــلـــيـــة األزمـــة حـــظــر
جتـوال مـقـبل يـسـتـمـر
لـعـشـرة أيام تـبـدأ في
الثاني عشر من شهر
آيـــــــــــــار اجلــــــــــــاري

تشكيلة منتخب كوريا الشمالية
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يعـكس العـمل الذي قـمنـا به في آخر
 4و 5أعوام".

: "اليونـايتد توج بالـلقب بسبب وأ
انـزالق جــون تــيــري (نــهـائي 2008
أمــام تـــشــيــلــسي) وبـــلــقب في آخــر
دقــيـقــة أمـام بــايــرن مـيــونخ وتـوج
ريـال مـدريد بـالـلـقب في الدقـيـقة 93
أمـام أتـلــتـيـكـو مـدريــد هـذه بـطـولـة

صعبة للغاية".
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فضح آنخـيل دي ماريا جنم باريس
ســـان جــيــرمــان أزمـــة في مــســيــرة
فــريــقه بــدوري أبــطــال أوروبــا هــذا
ـوسم.نال دي مـاريا بـطـاقة حـمراء ا
لعب في مبـاراة مانـشستـر سيـتي 
االحتاد والـتي انـتهت بـفوز الـفريق
اإلنـكـلـيـزي بـهـدفـ دون رد وتـأهله
لنـهائي دوري األبطـال.ووفقا لـشبكة
"أوبـتـا" هـذه هي الـبـطـاقـة احلـمـراء
الــــرابــــعــــة لــــبـي إس جي في دوري
عدل يزيد عن وسم  األبطال هذا ا
الـــضــعـف مــقـــارنـــة بــبـــاقي أنـــديــة
ـسـابـقـة.كمـا أصـبح سـان جـيـرمان ا
ثـــالث فــريق يـــحــصل عــلـى بــطــاقــة
حـــمـــراء فـي مـــبـــاراتـي الـــدور قـــبل
الـنــهــائي حــيث طـرد العـب الـوسط
السـنغـالي إدريسـا جايي فـي مباراة
ــــــلــــــعـب حــــــديــــــقــــــة الــــــذهــــــاب 
األمـراء.وسـبق الفـريق الـفـرنسي كل
من ديـــبـــورتـــيـــفـــو الكـــورونـــيـــا في
مبـاراتيه ضـد بورتـو بنـصف نهائي
ـبـيك لـيون موسم 2004/2003 وأو
ضــد بـايــرن مــيــونخ مــوسم /2010

.2009
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رحــاب احلـجــاج العـبــة تــونـســيـة
بـالـدراجـات حتـتـرف الول مـرة في
الـعـراق مع نـادي بـرايـتي وتـطمح
يز مع ان يكون لـها حضـور 
الالعـبـات الـعـراقـيـات وهذه
رحـــــلــــــتـــــهـــــا االولـى في
االحــتــراف حـيـث سـبق
لـها ان حـقـقت نـتائج
مــــتــــقــــدمــــة عــــلى
مـستـوى الـعرب
واســـيــا حــيث

فـي مـبـاريـات اجملـمـوعـة الـثـامـنة
ايار ــؤهـلـة في الــفـتـرة من 31  ا
إلى  15 حزيران وأعلنت اللجنة
ــبـيــة في كــوريـا الــشــمـالــيـة األو
ـــاضـي اعـــتــــزامـــهـــا الــــشـــهــــر ا
ـبـيـاد طـوكـيـو االنــسـحـاب من أو

حلـمـاية الـريـاضيـ من اإلصـابة
بفيروس كورونا.

وقـال مـسـؤول من وزارة الـوحـدة
في كـــوريــــا اجلـــنـــوبــــيـــة الـــتي
تـــــتـــــعـــــامل مـع الـــــشـــــؤون بــــ
الـكــوريــتـ إن ســيـئــول ال تـزال

تـــــأمل فـي أن تــــشـــــارك كـــــوريــــا
الشمالية في تصفيات كأس
الـــــعـــــالم فـي كـــــوريــــا

اجلنوبية 
قــــائــــلــــة إنــــهـــا
ســــــتــــــوفــــــر
فــــــــرصــــــــة
نــــــــــــــادرة
لـلـتـبـادالت
الـرياضية
وســـــــــط
أوقــــــات
تـــشـــهــد
تـــــوتــــرا
فــــــــــــــــــي
الـــعالقــات

ب
الـــــبــــلـــــدين.

رحاب احلجاج

رعد حمودي
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حقـق العراق جـائزة عـربية كـبيـرة في مجال
ثقـافـة األطـفـال حـيث أعـلـنت جـامـعـة الدول
العـربية عن فوز دار ثقـافة األطفال  بجائزة
ؤسـسـات الصـديـقة لـلـطفـولـة واألسرة في ا
الـوطن الـعـربي لـعـام 2020 الـتي أطـلـقـتـهـا
اجلـامعة.وكان وزير الثـقافة حسن ناظم أول
بـارك بهـذا الفوز الـكبير حـيث كتب على ا
صــفـحـته الــشـخـصــيـة في مــوقع الـتـواصل
االجــتـــمـــاعي مـــا نـــصه (نـــبــارك لـألوســاط
الثـقافـية فـي العـراق فوز دار ثـقافـة األطفال
ــؤسـسـات الــصـديــقـة لــلـطــفـولـة بـجــائـزة (ا
واألسـرة) للعام 2020 الـتي نظّمتْها جامعة
الدول الـعـربيـة وأعلـنت عنـهـا األمانـة العـامة
ـبـذولـة من الدار للـجـامـعة. حتـيـة لـلـجهـود ا
مــديـــراً وكــوادر ولــهــيــئــة رعـــايــة الــطــفــولــة
سـابقة بـالعراق). وشـاركت الدار في هـذه ا
إداريــاً وثــقـافــيــاً وكــانت من الــدور األكــثـر
ــشـرفـ عـلى ــعـنـيـ وا تـفــاعالً بـشـهـادة ا

اجلائزة.

wLO b « q{U  ”U³Ž
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ـي والفنان الـعراقي تلقى االكاد
امنـيات االوسـاط الفـنيـة بالـشفاء
الـعـاجـل بـعـد اصـابـته بـفـايـروس
كــــورونـــــا الــــذي ارقـــــده فــــراش

العافية.
g UÞ s¹d ½
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النـاقد الـعراقي صـدر له ضمن مـنشـورات االحتاد الـعام
لألدبـاء والـكـتّـاب في الـعـراق  كـتـاب بـعـنـوان ( حـيـاكـات

السرد في الرواية العربية).
 t− UÝ d Uð

ـالي واالسـتـراتـيـجـي في مـصـرف الـتـنـمـيـة ـسـتــشـار ا ا
ـاضي في حــلـقــة نـقـاشــيـة حـول الــدولي شـارك االحــد ا
أجراءات وحتـديات التـمويل والـدعم للـمشـاريع الصـغيرة

ركزي العراقي. توسطة بالتعاون مع البنك ا وا
 w OI « lOM  tK « …œuŽ

الـباحث الـلـغـوي والنـاقـد عـضو رابـطـة الـكتـاب األردنـي
نـعاه وزيـر الثـقـافة االردني عـلي العـايـد بعـد حيـاة حافـلة
بالعطاء اللغوي مشيداً بجهوده كباحث في سرّ اإلعجاز

تنوعة في هذا اجملال. القرآني في إصداراته ا
 œułu*«b³Ž dB²M

ـصـري صـدرت له رواية (مـعـلم اآللة الـشـاعـر والروائي ا
الكـاتبـة ولـونه الواحـد) عن (اآلن نـاشرون ومـوزعون) في

توسط. األردن.وتقع في 248 صفحة من القطع ا
 w½«œu « d¼UÞ rÝU

مـديـر عـام دائرة الـدراسـات والـبحـوث والـتـدريب اآلثاري
اعـلـن أن الــدائـرة قــررت تــمــديــد مــدة اســتالم الــبــحـوث
شـاركـة في مـسابـقـة نـابو لـلـبحـوث اآلثـاريـة  والتـراثـية ا
بنـسختـها الـثالثـة لعام 2021 لـغاية يـوم األول من شهر

آب القادم.

ـــشــورة من ــواقف الـــصـــعــبـــة  ال تــتـــرد في ا فـي ا
شخص ذو ثقة.

qL(«

يوم أنت مجتـهد ولكن تضيع مجـهودك بسبب توترك 
السعد الثالثاء.

Ê«eO*«

لـديك مـشـكلـة في الـعـمل بسـبب عـصـبيـتك الـشـديدة
يوم السعد االربعاء.

—u¦ «

ال جتــعل حــيـاتـك األسـريــة تــؤثـر عــلى عــمـلـك واهـتم
بنفسك أكثر.

»dIF «

حاول أن تعـتذر لآلخرين عما بـدر منك والتزم الهدوء
.رقم احلظ 2.

¡«“u'«

انت مـجـتـهـد والـكـثـيـرين يـغـضـبـهم ذلك اسـتـمـر في
طريقك وال تلتفت لألخرين.

”uI «

اهتـم بنـفـسك وأناقـتك فـالشـكل مـهم جدًا مـثل الـعقل
والتفكير.

ÊUÞd «

حـاول االهـتـمــام بـشـريك حـيـاتك ألن ضـغـوط احلـيـاة
سئولية على عاتقه كبيرة. وا

Íb'«

عليك بـاتباع نـظام غذائي النقـاص الوزن و أن يكون
حتت إشراف طبي.

bÝô«

الـقــادم أفـضل وسـتـتــحـسن األحـوال فــقط أفـعل مـا
عليك وترك األمور لله.

Ë«b «

يــغـضب مـنك  بــعض الـزمالء هــذه الـفـتـرة
¡«—cF «

تـريد أن تـنـهي كل شيء بـسرعـة وامـامك الكـثـير من
سؤوليات عليك اجنازها. ا

 u(«
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ـنـاسب الـكـلـمـات لــهـا مـكـانـهـا ا

أعــد تــرتـــيــبــهــا داخـل الــشــكـل 

فقودة : واكتشف الكلمة ا
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مــــــــدارس  –وائل  –ادغــــــــام –

وتـــرســو  –الـــقـــلــوب  –مــريخ –

جالد  –ســــهـــيل  –أخ  –اسم –

مــــــــــســــــــــعــــــــــود  –دم  –وديع.
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نـعم عمـايري( أنه من ـمثـل عبـد ا كشف ا
األشـخـاص الـذين وصـلـوا إلى الـنـجـومـيـة
في عالم الفن بـعد فترة زمـنية طـويلة على
عــكس غـيــره من الــفـنـانــ الـذيـن وصـلـوا
لـلــنـجـومـيـة بـسـرعـة).وكـتب عـمـايـري عـبـر
صفـحـته في (فيـسـبوك) قـائالً: (في ناس
بــتــصــيـر جنــوم مـن أول دور و بــتــجــيــهـا
األدوار ع طـبـق من دهب  بس أنــا طـولت
كـتـيـر لـنـجّـمت).وتـفـاعل مـتـابـعـو وجـمـهور
نشور مـعتبرين أن عمايري عمايري مع ا
حـقـق شـهـرة وجنـومـيـة مــنـذ بـدء مـسـيـرته
الفنـية والثـنائيـات التي قدمـها مع الـفنان
الــكـبــار مـشــيــرين إلى أن مـســلـسل قــيـد
مــجـهــول الـعــمل الـفــني األكـثــر جنـاحـاً له
والـــــــــــذي وضـع فـــــــــــيـه كـل جـــــــــــهــــــــــده.

من االناشـيد واالغـاني الوطـنيـة التي
جتـسـد اهـميـة هـذا الـشهـر الـفـضيل
وبدورنا كجمعية للموسيقي
الـعـراقـيـ حاولـنـا الـتـقرب
ــوسـيــقــيـة من الــفـنــون ا
والغنائـية لبعض الدول
الـــعــــربـــيــــة ومـــنــــهـــا
السـعوديـة والتـعرف
عن قرب عن الفنون
التي جتسـد اهمية
هذا الـشهـر الكر
ويــقــيـــنــا ان هــذه
ـهـمة ـشـاركـات ا ا
تـدفعـنا لـلـمشـاركة
الـفــعــالــة في شــهـر
رمــضــان الــكــر من

كل عام ).
واضاف آل شاكـر ( لقد
شــــــاركـت بـــــاغــــــنــــــيـــــة
رمـــضـــانــــيـــة من احلـــاني
وكلمات محمد لقمان بعنوان
رمــضـــان اخلــيـــر واذكــر ان
الفنـان محمد لـقمان يشارك
لــلــمـــرة الــثــانــيــة في هــذا

وسيقي مشاركون في مهرجان االغنية في اجتماع بجمعية ا

ي العـراقي يتـرأس اللـجنه الـتحـضيـرية لـلمـؤتمر االكـاد
ـيون للتـغييـر) نحو احلـكم الرشيد العلـمي الدولي (اكاد
ـقــبل بــجـامــعـة الـذي يــعــقـد في الـ25 من الـشــهــر اب ا

بغداد.
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ــطــرب كـاظم الــســاهـر أول أغــنــيـة من اطـلق ا
كــلـمـاته بــعـنـوان: احلـيــاة مـدتـهـا 14 دقـيـقـة
عــزفت حلــنــهـا األوركــســتــرا الـفــيــلــهــارمـوني
كساج فتم األوكرانية أمـا تسجيل الصـوت وا
في ستوديو الـفنان ميـشال فاضل موزع أحلان
الـساهـر. وفي االغنـيـة يخـتصـر الـساهـر كل ما
يــعـتــمل فـي نــفـسـه من تــداعــيـات األجــواء في
نـا العـربي والـعالم وتـعبـر كـلمـات األغنـية عـا
التي كتبها وحلنها الساهر عن فصول احلياة
وسـطـوة احلـبـيب عـلى الـقـلب ومـا يـجـلـبه من

مآسي.  
وتقول األغنية اجلديدة في مطلعها (شرِبت من
لل.. وعشتُ في عذابها أكوابها صبابةً حتى ا
كآبةً التُحتمل.. باركتُ حتى غدرَها.. ولم أفارِق
األمل.. قــاومـتـهـا فـي مـكـرهـا.. من حــكَّم الـعـقل

وصل
من لم يُفق من وهمه.. فعن أساه التَسَلْ)

 فـيـمـا تخـتم بـكـلـمات حـزيـنـة (كم من قـتيل في
الهوى.. قبَّلَ كفَّي من قتل).

الفجر : 3:37
الظهر: 12:04
غرب : 6:52 ا

قال النَّبِيِّ محـمد صلى الله علـيه وآله وسلم (اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي
َ فِيهِ طَـاعَةَ الْعَـابِدِينَ وَاشْـرَحْ فِيهِ صَـدْرِي بِإِنَـابَةِ الْـمُخْـبِتِ

.(َ بِأَمَانِكَ يَا أَمَانَ الْخَائِفِ

w½UC — ¡UŽœ

جهودها وخططـها منذ بداية شهر
بـارك ونـوّعت خدمـاتـها رمـضـان ا
ــــــقــــــدمــــــة لــــــلـــــزوّار  ومـن ذلك ا
الــكـامـيـرات احلـراريـة عـلى أبـواب
ـسـجـد احلـرام حيث ومــــــداخل ا
ّ فـــــحص بــــلـغ عــــــــــــدد الـــــذين 
درجــات حـرارتـهم من بــدايـة شـهـر
رمـــــضـــــان إلـى اآلن أكـــــثـــــر من 3
ماليــ شــخـص مــا بــ مــعــتــمـر
ـسـجـد وزائـر ومــصلٍ وعـامل في ا

احلرام.
وقـامت الـوكـالـة بـتجـنـيـد أكـثر من
ـــتــابـــعــة 500 مـــوظف مـــخـــتص 

أفــادت الـــرئــاســة الـــعــامــة
سجد احلرام لشؤون ا
سجد النبوي بأنه وا
 فــحص أكــثــر من 3
ماليـ شـخص مـا ب
زائــر ومـعــتـمـر ومــصلٍ وعـامل
بـالكـاميـرات احلـرارية عـلى أبواب
ــسـجــد احلــرام خالل الــعــشـرين ا
يـــومــاً األولـى من شـــهــر رمـــضــان

بارك. ا
وأكّد وكيل الـرئيس العـام للشؤون
الفنية واخلدمـية محمد بن مصلح
اجلــــابــــري; أن الــــدائــــرة كــــثّــــفت

الــكــامــيـرات حــيـث  تـركــيب 70
كـــامـــــيـــرا حــراريـــة عــلـى مــداخل
ــســجــد احلــرام لــقــيــاس أبــواب ا
ورصد درجـات احلرارة  كـما تمت
ـــســـارات عــــنـــد األبـــواب زيــــادة ا
لــتــحــقـيـق الـتــبــاعــد في مــسـارات

الفحص.
ونــوّه اجلـــابــري; أن الــكـــامــيــرات
احلـراريــة تـعـمل عـلى رصـد درجـة
حـــرارة اجلـــسم لـــكـــشـف أعــراض
ـشـتـبه في تـعــرُّضـهم لـلـفـيـروس ا
ـكــنـهـا أن تــرصـد بــحـد أقـصى و

ستة أمتار وبدقة عالية.
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تتسـارعُ األحداثُ في العـالم  والناسُ فـي شغلٍ عنـها قد ألـهاهم طولُ األمل وحبُّ الـدنيا  ومن
ـا دعا إلـيها سـلمـون انقطـاعُهم عن وحـدتِهم في يـوم اجلمـعة والـتي طا األمورِ الـتي أُبتـلي بهـا ا
سـترقـ وأعداءُ اإلسالم أال وهي صالةُ اجلـمعة الـتي قال عـنهـا الله سـبحـانه وتعالى : بـعضُ ا
هِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذلِكُمْ (يا أَيُّهَـا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُـودِيَ لِلصَّالةِ مِنْ يَـوْمِ الْجُمُـعَةِ فَاسْـعَوْا إِلى ذِكْرِ اللـَّ

خَيْر لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) (اجلمعة /9).
وعن أبي هـريرة قـال: قال رسول الـله : (أضل الله عن اجلـمعـة من كان قبـلنـا فكان لـليـهود يوم
الـسبت وكان لـلنصـارى يوم األحد فجـاء الله بنـا فهدانـا ليوم اجلـمعة فـجعل اجلمـعة والسبت
واألحـد وكـذلك هم تـبع لـنـا يـوم الـقيـامـة نـحن اآلخـرون من أهل الـدنـيـا واألولـون يـوم الـقـيـامة

قضي بينهم قبل اخلالئق) (مسلم). ا
وعن أوس بن أوس رَضِيَ الـلَّهُ عَـنهُ قـال قـال رَسُـول الـلَّهِ : (إن من أفـضل أيـامـكـم يـوم اجلـمـعة
فأكثـروا عليّ من الصالة فـيه فإن صالتكم مـعروضة عـلي) فقالـوا: يا رَسُول اللَّـهِ وكيف تعرض
صـالتنـا عـلـيك وقـد أَرِمْت (قـال: يقـول بَـلِـيْتَ) قـال: (إن الـلَّه حـرم على األرض أجـسـاد األنـبـياء)

(َروَاهُ أبُو دَاوُدَ بإسناد صحيح)
سلمون يومَ اجلمعة وهو يوم فضيل بدالً من أنْ يختاروا يوما ظاهرات يختارُ ا فنجد مـثال في ا
ـظاهـرات يـكثـرُ الكـالمُ الطـيبُ واخلـبيثُ  واألصل هـو ذكـرُ الله تـعالـى أكثـر في هذا آخر فـفي ا
الـيـوم  فـاإلصـالحُ يـكـونُ من داخل الـنـفسِ ثُمَّ األسـرةِ ثُمَّ اجملـتـمعِ  فـوجـودُ احلـاكمِ اجلـائـر أو
ستـقيم فعلينا اإلصالحُ أوالً  تهاون في حـقوق الناس هو إنذار لـنا بأنّا ابتعـدنا عن الطريق ا ا
رض اللـع كورونا فـنجد مـثال يشددُ عـلى صالة اجلمعـة أكثر من األماكن وكذلك في تفـشي ا
األخرى علما أنَّها بيوت الله تعالى وقد طهرها الله سبحانه وتعالى فعنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الْأَوْدِي
 ,قَالَ: أَدْرَكْتُ أَصْحَابَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ يَقُولُونَ: (إِنَّ الْمَسَاجِدَ بُيُوتُ اللَّهِ فِي
الْأَرْضِ  ,وَإِنَّهُ حَقٌّ عَـلَى اللَّهِ أَنْ يُكْـرِمَ زَائِرَهُ فِـيهَا) (مُصـنف ابن أبي شيـبة ) أمّـأ الذين يـخافون
قدس قـال الله تعالى: (وَمَنْ من دخولهـا فقد خربوا دور الـعبادة مثل تـعاونهم على خـراب بيت ا
أَظْـلَـمُ مِـمَّنْ مَـنَعَ مَـسـاجِــدَ الـلَّهِ أَنْ يُـذْكَـرَ فِـيـهَــا اسْـمُهُ وَسَـعى فِي خَـرابِــهـا أُولـئِكَ مـا كـانَ لَـهُمْ أَنْ
ا َ لَـهُمْ فِي الـدُّنْيـا خِـزْي وَلَهُمْ فِي الْـآخِـرَةِ عَذاب عَـظِـيم) (البـقرة / 114).أمـَّ يَدْخُـلُـوها إِالَّ خـائِـفِ

سلمون فإنا أولى بإعمار شعائرنا ومن أهم هذه الشعائر وحدتُنا في صالة اجلمعة . نحن ا

ــمـــثــلــة الــســوريــة إقــتــربت مـن اإلنــتــهــاء من تــصــويــر ا
ـداح) الــذي يـعــرض ضـمن مــشـاهــدهـا في مــسـلــسل (ا

وسم الرمضاني احلالي. ا

ما الفرق ب أعوذ وألوذ
العياذ:للفرار من الشر
اللباذ: لطلب اخلير
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بـيـلي إيلـــــيش مـجـموعـة صـور ظـهرت فـيـها
عــلى غــــــــالفـة مــجـلـة (فــوك) الـبـريــطـانـيـة
وذلـك عـبـر صــفـحــتـهــا اخلـاصـة عــلى مـوقع
الـتـواصــــــل اإلجـتمـاعي وعـمـدت بـالـصور
البس إلى الــظـــهــور بــإطالالت مـــخــتــلـــفــة 
داخـــلــــــــــيـــة مـــا عــرضـــهــا لـــلــكـــثـــيــر من
ـا يتـعـلق بإظـهار اإلنـتقـادات من مـتابـعـيهـا 

جسدها.
وكـانت قـد حـققـت أغنـيـة (يـور بـاور) اليـليش
شـاهـدات بعـد أن طـرحتـها رقـماً مـرتـفعـاً بـا
عــلى قــنــاتـــهــا الــرســمــيــة عــلى (يــوتــيــوب)
وجتــاوزت األغــنــيـــة بــعــد يــومـــ فــقط عــلى
طرحـها الـ 20 مـليـون مـشــاهدة ويـعـد هذا
الــفــيـديــو كــلــيب هــو الــرابـع الـذي تــخــرجـه
لـنـفــسـهـا و تــصـويـره في كــالـيـفــــــورنـيـا

شمال لوس أجنلوس.
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 بــعـد أن طـرحت أغــنـيــتـهـا اجلــديـدة (يـا عم
سالمـــتك) عــبـــر قــنـــاتــهــا الـــرســمــيـــة عــلى
(يــوتـــيـــوب) وهي إهـــداء إلـى مـــســتـــشـــفى
ـطـربـة الـلـبـنـانـيـة سـرطـان األطـفـال عـلـقت ا
إلـيــسـا في صـفــحـتـهـا اخلــاصـة عـلى مـوقع
: (احـنـا أمـانك الــتـواصل اإلجـتـمــاعي قـائـلــةً
واطــمـــئــنــانـك... رســالـــة حب لــكـل مــصــاب
ـــعــظم بـــالــســـرطـــان ألنــو األمل بـــيــشـــفي 
األحـيان.. يـا عم سالمتك!).يـذكر أن األغـنية
من كـلمـات هاني عـبد الـكر أحلـان محـمد

يحيى توزيع تميم وإخراج سليم الترك.
ويـقـول مـطــلع األغـنـيــة: (يـا عم سالمـتك وال
بـتعـرف يعني غـالوتك انت غالوتك قد الـدنيا
وكل حالوة الـدنيـا حالوتك اهـلك احـنا احـنا
مـكانك احـنـا امانك..وإطـمـئنـانك حِب حـياتك
قـوي وحيـاتك انت حـيـاتك فارقـه معـانـا ياعم

سالمتك يا روحي سالمتك).

ـشارك هـرجان الذي نـال اعجاب ا ا
كــافـة ومـنــحـنــا مع الـفــنـانــ الـعـرب
الـشـهـادات الـتـقـديـريـة وايـضـا شـارك
ــايـــســتــرو الـــفــنــان عـــلي خــصــاف ا
بـفـعـاليـة غـنـائـيـة رمـضـانـيـة وشـكلت
ايــــضـــا جلـــنــــة خـــاصـــة مـن فـــنـــاني
ـهـرجـانـات احملــافـظـة لالشـتـراك في ا
ـجـال الـقـادمـة وخـاصـة الـتي تـهـتم 
ــوســـيــقى والــغـــنــاء وان جــمـــعــيــة ا
ـوسيـقيـ العـراقيـ تدعم وتـشارك ا
في هــكـذا فــعــالـيــات تــضـيف طــاقـات
ــوسـيـقي والـعـراقي كـذلك لـلـمـشـهـد ا
ســنــعــلن قـريــبــا عن اقــامـة مــهــرجـان
وفـعـالـيـات مـوسـيـقـيـة دعـما لـالغـنـية

العراقية الرصينة).
الى ذلــــــك اقــامت مــؤســســة بــيــتــنــا
لـلـثـقافـة والـفنـون والـتـراث بالـتـعاون
مـع بـــرنـــامـج مـــتـــطـــوعـي مـــنـــظـــمـــة
(جـسرإلى يـو بي بي) نـشاطـاً تـرفيـهاً
ـنـقـوشـة مع فـي بـاحـة عـوجـة حمـام ا
ووفــقــا ــهــرّج االيـــــــطــالي بــيــمــبــا ا
ؤسـسة في (فيسبوك) يأتي لصفحة ا
هـذا الـنـــــشـاط هــذا خلـلق مـسـاحـات
آمـــنـــة خملـــتــــــــلـف فـــئـــات اجملـــتـــمع

ـنـقوشـة بـالـتـعـاون مـع بازار حـمـام ا
اشــور دعـــمــا لــنـــشــاطــات الـــشــبــاب
وصلّي و نتاجاتهم اليدوية وشارك ا
في البـازار أكـثر من  30شاب وشـابة
من مـحـافـظـة نــيـنـوى  شـمل الـبـازار
مـختـلف االعمـال الـفنـية والـصنـاعات

اليدوية .
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اخـتـتـمت مـؤخـرا فـعـالـيـات مـهـرجان
االغنيـة الرمضـانية الـعربية اون الين
الـذي اقـامـته مـحافـظـة االنـبـار وبدعم
ــوســيــقــيــ ومــشـــاركــة جــمــعــيـــة ا
نـسق االعالمي في الـعـراقيـ وقـال ا
وسـيقيـ العراقيـ الفنان جمـعية ا
والـنـاقـد حيـدر آل حـيـدر لـ ( الـزمان )
ـهـرجان الـذي اقـيـمت فعـالـياته ان ( ا
افـتـراضـيا اخـتـتم فـعالـيـاته قـبل ايام

وسيقي هو يجسد التقارب ا
والـــــغـــــنــــــائي بـــــ
الــــــــــــــــعـــــــــــــــراق
والــــســــعــــوديــــة
وعــــــــدد من دول
اجلـــــوار الـــــتي
تـــــفـــــاعـــــلت مع
ـــــــهـــــــرجــــــان ا
وخـــــــاصــــــــة االطـــــــــــــــفــــــــال ورسموقدمت مجـموعة

ـنطقة االبتسـامة على وجـوه اطفال ا
ة .  القد

و اســتــكـمــاالً لألمــســيـات الــثــقـافــيـة
اقـامت الــرمـضـانــيـة الــتي تـقــيـمــهـا 
ايــضـا مــعــرضـاً لألعــمــال الـيــدويـة 
والـلـوحــات الـفـنـيّـة في بــاحـة مـحـلـة

بيمبا في حفل ترفيهي لألطفال

حيدر آل حيدر
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{ لـنـدن (أ ف ب)  –أعـلـنـت (أوبر)
الــثالثــاء عـن شــراكـة مـع (شــركـة)
أرايــفل ”الــبــريـطــانــيــة الـنــاشــئـة
لـتصنيع سيارة كـهربائية حلساب
اجملـمـوعة األمـيركـيـة العـمالقة في
مـجـال خـدمـات األجـرة مـن شـأنـها
ـسـاعـدة في خـفـض االنـبـعـاثات. ا
وأشـــارت الـــشـــركـــتـــان في بـــيــان
ـتـوقع الـبـدء مــشـتـرك إلى أن من ا
ـركـبـة في الـربع الـثـالث بـإنــتـاج ا
من 2023 الفـــتـــتـــ إلـى أنـــهـــمــا

bF² ð W¾ýU½ WO½UD¹dÐ W dý

WOzUÐdN  …—UOÝ lOMB²

تــــعــــبق فـي الـــوادي فـي الـــربــــيع
الــرائـحــة الـزكـيــة الـتي تــفـوح من
الــوردة الــدمــشــقـيــة وهي صــنف
جـلب من الـعـاصمـة الـسوريـة مـنذ
زمن القوافل التجارية وفق بعض
الـروايـات. وتـرتوي حـقـول الورود
ــنــتــشــرة في أرجــاء الــوادي من ا
خـالل نـهـريـن يـتــدفـقـان مـن جـبـال

األطلس غربا.
ويـرتبط اسم قلـعة مكـونة بالورود
إلـى درجـــــة أن كل شـيء فـــــيـــــهــــا
يـتـمـحـور حـول هـذه الـزهـرة بدءا
بــأسـمـاء الـفــنـادق ولـون سـيـارات
ـــســـتــحـــضــرات األجـــرة مــرورا 
ـعـروضة في الـدكـاك الـتـجـميل ا
واجملــسم الــضـخـم الـذي يــتـوسط
سـاحـتـهـا الـرئـيـسـيـة وصـوال إلى
مـهـرجـان الـورود الـذي يـقـام فـيـها
كـل عام ويـجـذب إلـيه آالف الزوار

قبل أن تعلقه اجلائحة.
ــصــدر الــوحــيـد ويــشــكل الــورد ا
لــلــعــمـل هــنـا وفـق تــعــبــيــر جنـاد
حــصــاد (35 عـــامــا) الــتـي تــعــمل
مــسـيّـرة لـتــعـاونـيـة “روزامــكـون”
ــتـخــصـصـة في تــقـطــيـر الـورود ا
والــتي أســســتــهــا مــزارعــتــان من
ـنطـقة. فـضال عن حصـولهـا على ا
نـحـو 250 دوالرا مـا يـقـارب احلد
ــغــرب مـقــابل األدنـى لألجــر في ا
نــحـو 40 دوالرا فــقط في عــمــلــهـا

{ نــــيــــويــــورك (أ ف ب)  –أعــــلن
ــلـيـارديـر األمـيــركي بـيل غـيـتس ا
وزوجـته مـيـلـيـنـدا غـيـتـس االثـن

طـالقـهــمـا بــعــد زواج اسـتــمـر 27
ـنع عــامـاً إال أن هــذا الـقــرار لن 
اسـتمـرار مؤسس (مايـكروسوفت)
الــذي يــعـــتــبــر من أغــنى أغــنــيــاء
الــعــالم وزوجــته مـن الــعـمـل مــعـاً
ضـــمن مـــؤســســـتـــهــمـــا وهي من

األكثر نفوذا في العالم. 
قـيمـان في والية وكـتب الزوجـان ا
واشـنـطن في بـيان مـشـترك نـشراه
عـبـر تـويـتـر “بـعـد دراسـة مـتـأنـيـة
وكــثـيــر من الـعـمـل عـلى عالقــتـنـا

اتخذنا قرار إنهاء زواجنا.”
وأكـد الـزوجـان أنهـمـا سـيواصالن
) فـي مـؤســســة بــيل (الــعــمل مــعــاً
ومـيليندا غيـتس التي تكافح الفقر
ـرض لكـنهـا اعتـبرا أنـهمـا (ما وا
عـادا قـادرين عـلى االسـتـمـرار مـعاً
) عــلــمــاً أن لــهــمــا ثالثــة كــزوجــ
أوالد.  وتـــمــنى بــيـل غــيــتس (65
عــامــاً) وزوجــته (56 عــامــاً) عــلى
اجلـــمــهــور اعـــطــاء عـــائــلــتـــهــمــا
ــــســـــاحــــة واخلــــصــــوصــــيــــة) (ا
الـالزمتـ لـلـتـمـكن  من (الـبـدء في
التكيف مع هذه احلياة اجلديدة).
 ويُـعتـبر بـيل غيـتس وفـقاً ألحدث
تـــصــنـــيف جملــلـــة (فــوربس) رابع
أغـنى رجل في العـالم بثـروة تقدر
ب124 مـــلـــيــار دوالر. وهـــو يــأتي
وراء مــواطـنَـ أمـيــركـيَـ آخـرَين
هـمـا جيف بـيـزوس وإيلـون ماسك
والــفـرنـسي بــرنـار أرنـو ويــتـقـدم
عـــلـى مــؤسـس فـــيـــســـبـــوك مــارك

زاكربرغ. 
وجــــمع غــــيـــتس ثــــروته بــــفـــضل
“مـايكـروسوفت ”لـكنه اسـتقال من
رئاستها عام 2014 ويكرس نفسه
الـــيـــوم بــشـــكل أســـاسي لـــلـــعــمل

اخليري.
وكــانت لـغــيـتس مــسـاهــمـات عـدة

ـمــلــكــة.وكـانت مــســتــشـفــيــات ا
الشـابة حـلـيمـة سيـسيه الـبالـغة
25 عــامــاً من تـمــبــكـتــو (شــمـال
مـالي) تُـعالـج في بامـاكـو لـكـنّـها
ـــغــرب نــقـــلت في 30 آذار إلى ا
بهدف تأمـ متابعـة أفضل لهذا
ــــألـــوف احلــــمل اخلــــارج عـن ا
بـــحــسب وزارة الـــصــحـــة.وكــان
ــتــخــصـصــون يــخــشــون عـلى ا
صــحـتــهــا وفـرص بــقـاء األجــنـة
عـــلى قـــيـــد احلـــيــاة.وأوضـــحت
وزارة الــــصــــحــــة فـي بــــيـــان أن
(حـلـيــمـة سـيـســيه وضـعت بـعـد
عملية قيصرية تسعة أطفال بدالً

من الـــســبــعــة الــذين أظــهــرتــهم
الفـحوص الـتي أجريت بـاألشعة
ــــغــــرب).وقــــالت فـي مــــالي ثـم ا
وزيـرة الــصـحـة في مــالي فـانـتـا
سـيـبي لــوكـالـة فـرانس بـرس إن
(األم واألطفال بخير حتى اآلن).
ــفـــتــرض أن واضــافـت أن (من ا
تعـود األم مع أطـفالـهـا إلى مالي

بعد أسابيع).
وهـنـأت الوزارة (الـفـرق الـطـبـية
ـغـرب التي سـاهمت في مالي وا
بــاحــتــرافــيـتــهــا في إتــمــام هـذا
احلـمل بـخـيـر) متـمـنـيـة (الـعـمر

ديد لألطفال واألم). ا
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الـســابق تـشـعـر جنـاد بـالـسـعـادة
في الـتـعـاونـيـة حـيث تـشـتـغل (في
أجـــواء عــائـــلــيـــة)بـــرفــقـــة خــمس

عامالت.
وتـعرض التـعاونيـة منتـجاتها من
مــاء الــورد والــزيــوت األســاســيـة
بـــاإلضـــافــة إلى مـــســـتــحـــضــرات

جتميل. 
ويــصل ثـمن الـكـيــلـوغـرام الـواحـد
مـن زيــوت الـــورد األســاســـيــة الى
قـرابـة 18 ألـف دوالر لكـن إنتـاجه
يــحـتـاج نـحـو 4 إلى 5 أطــنـان من
الـورود. ويـشبّه رئـيس الفـيدرالـية
ـزارعي ومـحـولي الورود ـهـنـية  ا
ـــغــاربـــة رشــدي بـــوبــكـــر الــورد ا
ـــحــرك الــتــنـــمــيــة احملـــلــيــة في
ـنطقة مراهنا على استمرار ذلك ا
فـي ظل اسـتــمـرار رواج اســتـهالك
نتجات ـواد األولية الطبيعية وا ا
ـبـيـدات الــعـضـويـة اخلـالــيـة من ا

يا. عا
ويـــســعى إلـى اســتــصـــدار عالمــة
ـنطقة من مـنتج عضـوي خاصة با
أجـل تـثــمــ ورودهــا في الــسـوق
ية التي تهيمن عليها بلغاريا العا
وتـــركـــيـــا أهم مـــنـــتــجـي الــورود

العطرية.
ويــضــيف سـاخــرا حلــسن حـظــنـا
ـبـيدات أنـنـا فـقـراء ال نـسـتـعـمل ا

وإن استعملت فبشكل محدود.

ـواجـهـة جـائـحـة كـوفـيد- 19مـنـذ
بــدايـتـهـا بـنــاءً عـلى طـلب عـدد من
الـقادة وأنفقت مـؤسسته أكثر من
مـلـيـار دوالر في هـذا اجملـال وفـقاً

ز). لصحيفة (نيويورك تا
 إال أن ذلـك لم يحل دون اسـتهدافه
تــكــراراً بــنـظــريــات مــؤامــرة عـلى
شــبــكــات الــتــواصل االجــتـمــاعي.
ؤسـسة التي أنشأها مع وتـعتَبَر ا
زوجـته أكـبـر مـؤسـسـة خـاصـة في
الـعالم وقد أنفقت نحو  53 مليار
دوالر في 20 عــامــاً ويـعــمل فـيــهـا

وقعها نحو 1600 شـخص وفقاً 
الـــرســـمي عـــلى اإلنـــتـــرنت. ورأى
راقبـ أن طالق الزوج بـعض ا
قـد يـؤدي إلى تغـييـرات في طريـقة
تـــمــــويل مـــؤســــســـتـــهــــمـــا الـــتي
يـتـشـاركـان في رئـاسـتـها مع وارن
بــافـيت رغم قـرارهــمـا االسـتـمـرار
في الــعــمل مــعـاً فــيـهــا. ومن غــيـر
ـــعـــروف بــعـــد مـــا إذا كـــان بــيل ا
ؤسسة غـيتس سيواصل تمويله ا

باالنتظام نفسه. 
ويــعـود لــقـاء بــيل ومـيــلـيــنـدا إلى

استثمارات أكثر
ويــرى بـوبـكـر أن تـطــويـر الـقـطـاع
ــر عــبـــر دعم أنــشــطــة تــقــطــيــر
الــــورود في تــــعــــــــاونــــيـــات مـــا
سـيـمكن أيـضـا من حتسـ شروط
الــعــيش ومــواجــهــة الــهــجــرة من

األرياف.
بـيــنـمـا يـتـطـلب رفع مـداخـيل هـذه
ـشـتـقـات الـتي الـزراعـة “تـطـويـر ا
ــتـمـثـلــة في الـزيـوت تــدر أكـثـر وا
األسـاسية والرحـيق الصافي الذي
يـسـتـخـرج بـعـد عـمـلـيـات تـصـفـيـة
ويـالقي إقبـاال كـبـيـرا من مـصـنعي

العطور الفاخرة. 
وتـتركز صادرات القطاع حاليا في
مـاء الورد والورود اجملـففة بـينما
ال يــــتــــعـــدى الــــبــــاقي نــــحـــو 50
كــيـلــوغـرامــا سـنــويـا من الــزيـوت
األسـاسـيـة ونـحو 500 كـيـلـوغـرام
من الـرحيق مـا يعـد كميـة ضئـيلة
مـــقــــارنـــة مع حـــجـم اإلنـــتـــاج في
بــلـغـاريـا وتــركـيـا وفق فــيـدرالـيـة

غاربة. مهنيي الورود ا
ــنـطــقـة من الــسـيـاح ويــعـد زوار ا
ــنـتـجــاتـهـا من (الــزبـائن األوائل) 
الـورود كـما يـشيـر مـحمـد قاصي.
وجنـح هذا األربيعـني في تأسيس
ـتخـصصة شـركة (وادي الورود) ا
في مـستـحضرات الـتجـميل والتي
تــوظف  30عـــامال بــعــدمــا كــانت
بــدايــته بــسـيــطــة بــطـقـم تـقــطــيـر
تـقلـيدي. لـكن (اجلائـحة عـطّلت كل

شيء لألسف) كما يقول.
وتـراجع ثمن الورود الطرية بنحو
ـــئــــة (مـــا بـــ 2 إلى 2,5 30 بــــا
دوالرات) لـلكـيلـوغرام الـواحد مـنذ
ـاضـي بـسبـب تـداعـيات ـوسم ا ا
الـوباء وذلك بعد فتـرة سجل فيها
ارتـــفـــاعـــا بـــفـــضل جـــهــود وزارة
الــــزراعــــة لـــتــــطــــويـــر الــــقــــطـــاع
واســتــقــطــاب مــســتـثــمــرين ورفع
ــردود. وبـلغ إجـمــالي احملـصـول ا
3600 طـن في 2020 عــــلى نـــحـــو
900 هـــــــــكــــــــتــــــــار وفـق أرقــــــــام

الفيدرالية.
وتـبقى حـفصة شـكيبي (30 عـاما)
ـسـتـقـبل الـقـطـاع هي مـتــفـائـلـة 
الـتي أسـست شركـة (فلـورا سيـنا)
في 2016 بـــعــد حــصــولـــهــا عــلى
دبـلـوم في الـكـيـميـاء مـراهـنـة على
ـنـتـجات الـعـضويـة واحملـاصيل ا
الــقــلــيــلــة مع تــقــنــيــة الــتــقــطــيــر

(التقليدي) في أطقم نحاسية.

تـشـر أي أخبـار حـديثـة إلى إمـكان
حـدوث انـفـصـال رغم أن مـيـلـيـندا
غـــيــتس حتــدثـت عن تــوتــرات في
عالقـتـهـمـا الـزوجـيـة ال سـيـمـا في
كــتـابـهـا (ذي مــومـنت أوف لـيـفت)
الـذي صـدر عام  2019 وأصـبحت
مــاكـنــزي سـكــوت مـنــذ ذلك احلـ
رتـبة الثانـية والعشرين صـاحبة ا
بـ أثرياء الـعالم ومن الـناشط
ــــؤثــــرين فـي مــــجــــال األعــــمـــال ا
اخلـيــريـة إذ تـبـرعت بـنـحـو سـتـة
مليارات دوالر عام 2020 وحده. 

وضـع قـــائـــمــــة عـــلى الــــســـبـــورة
الـبيضاء تتضمن (حسنات الزواج

وسيئاته). 
ويـأتي طالق آل غـيـتس بـعد طالق
زوجــــــ آخـــــرين مـن أصـــــحـــــاب
ـــلــيـــارات هــمـــا جــيـف بــيــزوس ا
وزوجـــته مـــاكــنـــزي ســكـــوت عــام
2019. إال أن اإلعـالن عن انـفـصال
الــزوجـ بـيـزوس جـاء بـعـد نـشـر
مـعلومـات عن عالقة غـرامية خارج
ــؤسـس (أمـازون) نــطــاق الــزواج 
أمـا في حالـة الزوج غـيتس فلم

عــشـاء في مــديـنـة نــيـويــورك بـعـد
وقت قـصـيـر من انضـمـام مـيلـيـندا

إلى (مايكروسوفت )عام 1987.
وفـي فــيـــلم وثــائـــقي عـــرض عــلى
(نـتـفـلـيـكـس) عام  2019 بـعـنـوان
(إنــسـايـد بــيـلـز بــرين)(داخل عـقل
ـــشـــارك ـــؤسِس ا بـــيـل) أوضح ا
ل(مــايـــكــروســوفت) أنـــهــمــا بــعــد
دة عـام وجدا نفسـيهما ـواعدة  ا
أمــــام ضــــرورة االخــــتــــيــــار (بـــ

االنفصال أو الزواج). 
وروت مــيـلـيــنـدا ضـاحــكـةً أن بـيل
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كــهـربـائــيـة تـســتـخـدم تــقـنـيــاتـهـا
الـثورية تتشـارك مع أوبر لتطوير
مـــركـــبـــة كــــهـــربـــائـــيـــة بـــكـــلـــفـــة
ـتـعـاقـدين مع يـسـيـرةلـلـسـائـقـ ا

اخلدمة).
ولـفـتت الشـركتـان إلى أن السـيارة
ــيـة اجلــديــدة سـتــلـبي حــاجــة عـا
لـتـغـيـيـر خـدمـات األجـرة وتـشـارك
ـركبـات… إلى الطـاقة الكـهربـائية ا
لــتـقــلـيص االنــبـعــاثـات وحتــسـ

دن. جودة الهواء في ا
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قـبل ثالث سنوات كـنتُ أقوم بـتغطـية صـحفيـة ألعمال
ـية” ـنظـمـة الـزراعـة واالغذيـة الـعـا ـؤتـمر الـسـنـوي  ا
فاو ”في روما والتقـيت بناشط عـرب مختص في
مجـال انـتـاج العـسل وحـ عـلمـوا انـني من الـعراق
أشـادوا ووجـوهـهم مـبـتسـمـة بـعـمل جـمـعـيـات خـاصة
تـنـتج الـعـسل في الـعراق في مـنـاحل ذات مـواصـفات
ونــوعـيـات عـالـيــة وقـالـوا انـهم تـفــاجـأوا بـوجـود هـذا
ـتـمـيــز في الـعـراق. فـوجـدت مـديـحـهم يـأتي االنـتـاج ا
: ومـاذا كان بطـعم الـذم والقـدح فقـلت لـهم مـستـنـكراً
ظنكم بالعراق? فقال أحدهم انّه منذ سنوات طويلة ال
نـرى انتاجـاً زراعيـاً يصل اليـنا مـصدره العـراق بعد
سنـوات طويـلة لم نسـمع فيـها سوى حـرب تلي اخرى
هـناك مع تـطاحن سيـاسي وفسـاد فمـتى يكـون هناك

انتاج? 
وفي مـــكــان آخــر كــنت أحتــدث الـى بــائع فــواكه في
االردن وأنا اقتني منه بعضـاً منها ولسانه يشرح لي
عـقائـديـة كل فاكـهة الى بـلـد عربي فـسألـته عن انواع
الـفـاكـهـة الـتي مـصـدرهـا الـعـراق فـاسـتـغـرب الـرجل
وقال: هـل تـمزح مـعـي مـتى كـان الـعراق مـصـدراً في

الفواكه? 
فتناولتُ رمـانةً وقلت له انّ رمّان شـهربان أرقى نوعاً
وطـعــمـاً من الـذي تـبــيـعه وانّ بـرتـقــال ديـالى يـنـافس
انـواع احلـمضـيات الـتي تـعرضـها وحـتى الـفجل في
الـعـراق ليـس له مثـيل هـنـا أو في بلـد آخـر وذكرت له

انّ الزيتون على قلة مساحة زراعته في بعشيقة 
ـاثله طعم لـزيتون في ـوصل فإنّ له طعـماً ال   قرب ا
بالد الشام كلـها وختمت بـالقول وال أريد أن أذكرك
بالـتمور العـراقية. كانت عـالمة الصدمـة واضحة على
مـالمح الــرجل وقـــال بــخــفــوت: هل أنـت مــتــأكــد من
ـاذا ال يـصل الى حــديـثك عن الـعـراق? أيـن كل هـذا? 

بلد مجاور? 
الــزراعـة في الــعـراق لم تــأخـذ مـداهــا احلـقــيـقي ولم
جتــداســتــراتــيـجــيــة عــلـيــا في تــنــســيق مع الــتــجـارة
ـا يـنـقل الـبـلـد الى والـتـصـديـر واالنـتــاج الـصـنـاعي 

مرتبة تستحق تسميته بالد الرافدين. 
مــاذا حلّ بـصــورة الـبـلــد أمـام جــيـرانه أو الــعـالم في

بضع سنوات قليلة? 
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إنـهم يبكـون من أشواقـهم إلى احلبيب. ويـبكـون بقلـوبهم على
لـقـاء مع احلـبـيب. ويـبـكـون في مـقـام احلـبـيب. ويـبـكـون كـلـما

فاضت أرواحهم فذكروا أطيافاً من نور أنوار احلبيب:
المِ أدِرْ ذكرَ مَن أهوى ولو 
فإنّ أحاديثَ احلبيبِ مُدامي

وفي حـضـرة احلـبـيب والـغـريب يـقـول أبـو حـيّـان الـتـوحـيدي:
سـألــتـنـي أن أذكـر لك الــغـريب ومــحـنــته وأصف لك الــغـربـة
وعجائبها. وقد قيل: الغريب من جَفاهُ احلبيب. وأنا أقول: بل
الــغــريـب من واصــله احلـــبــيب بل الـــغــريب من تـــغــافل عــنه
الـرّقـيب بل الـغـريب من نُـودي من قـريب بل الـغـريب مَن في

غربته غريب. 
في الـسنـوات األخيـرة من حياته الـتقـيت العـارف بالـله العالم
ـدرس وقـد بـلغ من ـتـصـوف عـبــد الـكـر بـيــارة ا الـربّـانـي ا
ضي يومه منقطعاً في خلوة الـعمر مائة وأربعة أعوام. كان 
مع الـله يصل الـليل بالـنهار في الـصالة والدعاء. وكـان يقول

لي كلما حتدثت إليه إنه منشغل بالتوبة وحسن العاقبة.
وفي واحـدة من انشـغـاالته. قطـعت علـيه خلـوته وسألـته: ماذا
وجـدت في هذه الدنيـا يا موالنـا? فأجابني بـقول الشاعـر لبيد

بن ربيعة: 
أال كلّ شيء ما خال اللهَ باطُل
وكلّ نعيـــمٍ ال محالةَ زائــــلُ  

ـدرس يـعــيش في تـلك األيــام شـبه وحـشـة أو كـان الــشـيخ ا
شـبه غربة في مجتمع انقطعت فروعه عن أصوله وأوائله عن
أواخـره واألحـفاد عن مـيـراثهم والـدين عن جـوهره. شـعرت

يومها أننا التقينا لقاء غرباء!. 
وأذكـر في لــيـلـة من لـيـالـي دمـشق كـنّـا مــدعـوين إلى مـجـلس
الـشيخ مـحـمد سـعـيد الـبوطي وكـان مـجلـسـاً حافالً بـاألذكار
وبـاألشعار وبالغرباء أيـضاً الذين جاءوا من كل مكان. وكان
ـكـان. ونحن ـتـعاً فـلم نـشعـر بـالزمـان وال با احلـديث حـلواً 

نسمع ونتأمل ويسعدنا ما نرى من حملات وفيوضات. 
تـوالى عليـنا أهل الشام بـقراءة الشـعر فبدأوا يـنشدون عـلينا
ـا يـطـيب اخلـاطـر بـصـوت جـمـيل من »بـردة «الـبـوصـيـري 

ويسعف احلال:
يا الئمي في الهـوى العذري معـــــذرةً 
منّــي إليــكَ ولــو أنصفتَ لم تَلــــــــــمِ

والـبـوصـيـري شـاعـر مـتـصـوف من أهل مـصـر كـان مـشـلـوالً
.. وقـيل إنه رأى في نـومه الـنـبيّ صـلى الـله عـليه وكـان غـريـباً
ة فنـهض معافى لـيقول: إن رسول وسـلم ولَمَسَه بـيده الكـر

الله ألقى عليه »بردة .«
وقـبل البـوصيـري كان هـناك سـلطـان العـاشق ابـن الفارض

يتغنّى بحب النبي صلى الله عليه وسلم: 
يا الئماً المني في حبّهم سَفَهاً
المَ فلو أحببتَ لم تَـلُمِ كفّ ا

ثم جـاء من بعده أميرُ الـشعر العربي أحـمد شوقي ليقولَ في
نهج البردة: 

يا الئمي في هواه والهوى قدر 
لو شفّكَ الوجدُ لم تعذل ولم تلمِ

تـناثـرة عفـو اخلـاطر ونـحن نتـنسّم أسـتعـيد هـذه الـذكريـات ا
عـطـر لـيـالي الـقـدر. مـرّت عـلـيـنـا الـسـنـون الـثـقـال. كـبـرت بـنا
الـهـمـوم واجتـاحـتـنـا األحـزان. كل واحـد مـنّا يـريـد أن تـتـغـيّر
أقـداره في لـيـلـة الـقـدر. وفي قـلـبه أمـنـيـة
مكبوتة ال تستطيع يده أن تصل إليها.
فـيـكـتــبـهـا في رسـالـة إلى الـسـمـاء: يـا

رب.
ما أعظمك. وما أحكمك. وما أعدلك.
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{ بــــــاريس (أ ف ب)  –كــــــشـــــفت
ز) (نـتفليكس) وشـركة (ريوت غا
طورة أللعاب الفيديو االثن عن ا
ـسـلـسل رسـوم مـتـحـركة مـشـروع 
تــدور أحـداثه في عـالم لــعـبـة (لـيغ
أوف ليجندز) الرائجة بقوة والتي
تـــشــكل مـــحــور مـــســابـــقــات عــدة
لـلريـاضة اإللـكتـرونيـة. هذا الـعمل
الــــــذي يــــــحـــــــمل اسـم (أركــــــاين)
ســيـــنــطــلق في الـــعــالم أجــمع في
خـــــريف الــــعــــام 2021 عـــــلى مــــا
أوضـــحت الـــشـــركــتـــان في بـــيــان
ـسـلسل أول مـشـتـرك. وسـيـشـكل ا
ـز) فـي عـالم جتــربـة لـ(ريــوت غـا
ـسـمــوع وهـو سـيـكـون ــرئي وا ا
ز) وإنتاجه مـن ابتكار (ريوت غا
بـــالــــتـــعـــاون مـع اســـتـــديـــوهـــات
(فـورتيش برودوكسيون)الفرنسية
الـــــــتي تـــــــعـــــــاونت مـع (ريــــــوت)
ومـــطـــورين آخــريـن كــمـــا أجنــزت
ــتــحــركــة مــســلـــسال بــالــرســوم ا
السـتديـوهات (مـارفل). ولم يُكشف
عن تـفاصيل كثيـرة بشأن سينارية
ــسـلــسل لـكـن بـيــان الـشــركـتـ ا
أشـــــار إلـى أنه ســـــيـــــتـــــبع (أصل
الــبـطـلـ األيــقـونـيـ في الــلـعـبـة
والـسـلـطـة الـتي تـفـصل بـيـنـهـما).
وقــــد أطـــلـــقـت لـــعـــبــــة (لـــيغ أوف
لــيــجـنــدز) ســنـة 2009 ويــتـواجه
فـيها فريقان من خمسة العب لكل
مـــنــهــمـــا بــهـــدف تــدمــيـــر حــصن
ـية اخلـصم. وتـقـام مـسـابـقـات عـا
عـدة لــهـذه الـلـعـبـة تــثـيـر حـمـاسـة
ـاليـ من كــبــيـرة لــدى عــشـرات ا
هــواة (لــيـغ أوف لــيــجــنــدز) حـول

العالم.
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{  تــــونس (أ ف ب)  –يــــتـــجـــمع
سائقو الدراجات الهوائية كل ليلة

بــــعـــد اإلفــــطـــار فـي الـــعــــاصـــمـــة
التونسية مستغل حظر التجوّل

الـى حدود الـعـاشـرة ليال (21,00
ت غ) مــوعــد بــدء حــظــر اجلـوالن
الـشامل. ويشـكل ذلك فرصة حملبي
الـدراجـات الهـوائـية الـسـاع الى
الـتــوعـيـة عـلى الـفـوائـد الـصـحـيـة
والـبيئية واالقتـصادية والرياضية
لـوسيلة النـقل هذه. ويداوم أسامة
مـع مـــجـــمـــوعـــة من الـــســـائـــقـــ
ـنــضـمـ لـلـجـمـعـيـة مـرتـ في ا
األســـبـــوع خالل شـــهــر رمـــضــان
ويــأتي خـصــيـصــا لـذلك من احلي
الـذي يــسـكـنه بـأحـواز الـعـاصـمـة.
وتــنـظم جـمـعـيـة (فــيـلـوريـسـيـون)
جتـمعا أسبـوعيا للـخروج والتنزه
فـي مـــوكب لــــلـــمــــطـــالـــبــــة بـــدعم

استخدام الدراجات الهوائية.
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مــضـاءة مــرورا بـنــصب الــسـاعـة
وحـيّ الفـايــات وحـديــقـة بــاسـتـور
ــديــنـة ومــنــاطق أخــرى حتـيـط بـا

العتيقة لتونس.
ويـقول أسـامة مـرايدي (25 عـاما)
الــــــذي وضع خــــــوذة عـــــلـى رأسه
وارتــــــدى لـــــبــــــاسه الــــــريـــــاضي
ـتع بـطـريق مـقـفـرة. (إحــسـاس 
تــشـــعــر بــأنك في أمــان. ال تــوجــد

سيارات تلتصق بك.)
وفـرضت الـسـلـطـات الـصـحـيـة في
تــونس إزاء عـودة تـفـشي فـيـروس
كـورونا قـيودا صـارمة لـلتـنقل في
الــــلــــيـل. ويــــبــــدأ حــــظــــر جـــوالن
الـسيارات الـساعة الـسابعـة مساء
( 17,00ت غ) لـــــــكـن يـــــــســـــــمح
لـلمواطن بالتنقل وسط الشوارع

في شـهر رمـضان الـذي يبـدأ باكرا
بــالـنـسـبـة الى الـســيـارات بـيـنـمـا
ـدة أطول يـبـقي الـشارع مـفـتوحـا 

للمشاة وراكبي الدراجات.
ويــتــجـمـع الـعــشــرات من ســائـقي
الــدراجـات أمـام قــوس نـصب بـاب
بــحــر فـي تــونس تــلــبــيــة لــدعــوة
أطـلقـتهـا جمـعية “فـيلـوريسـيون”
ـقـفرة لـلـتـنـزه لـيال فـي الـشـوارع ا
بـسبب تدابـير الوقـاية من فيروس
كـورونـا لـلـتـمـتع بـشـعـور احلـرية
والــتــحـسّس بــأهـمــيــة اسـتــخـدام
الـــدراجـــات لــلـــحــد مـن الــتـــلــوث.
وتـــنـــطـــلق الـــدراجـــات فـي شــارع
احلـبــيب بـورقـيـبـة الـذي تـنـتـصب
عـلى جانـبيـه أشجار بـشكـل متواز
مع أعــمــدة مـصــابـيـح كـهــربـائــيـة
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اسـتدراج فتيـات قاصرات حلساب
ـالي األمـيـركي جـيـفـري اخلـبــيـر ا
إبــســتــ الــذي كــان يــســتــغــلــهن
جــنـسـيــاً وفق مـا أعـلــنت االثـنـ
الـقاضـية النـيويوركـية التي تـنظر
لف.  وكـان وكالء الـدفاع عن فـي ا
مـاكـسـويل طلـبـوا إرجاء احملـاكـمة
بـعد إضـافة تـهمـت جـديدت إلى
الـــقــرار االتــهـــامي في حـــقــهــا في
نــــهـــــايــــة آذار/مــــارس الــــفــــائت.
واعـتبرت الـقاضيـة أليسـون ناثان
اجلـــمــعـــة إن (تــأجـــيالً طـــفــيـــفــاً)
لــلـمـحــاكـمـة (يــصب في مـصــلـحـة
الـــعــدالـــة) ولم حتـــدد الــقـــاضــيــة

موعداً جديدا.
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{ نيويورك (أ ف ب)  –تأجلت من
12 تــمـــوز/يــولــيــو إلى مــوعــد لم
ــقــبل يُـــحــدد بــعـــد من اخلــريـف ا
مـحاكـمة غيـالين ماكسـويل بتـهمة

{ بـــامــاكـــو (أ ف ب) - اعـــلــنت
حكومة مالي الثالثاء أن مواطنة
شـابـة كـانت تـعـتـقـد أنـهـا حـامل
بتوأم سبـاعي وضعت في نهاية
ــطـاف تــسـعــة أطـفــال في أحـد ا
ـغـرب هم خمس مـسـتشـفـيـات ا
بنـات وأربعـة صبـيان جـميـعهم
بـــصـــحــــة جـــيـــدة ولـم يـــتـــسن
احلصـول عـلى تـأكيـد من اجلـهة

غربية. ا
وقــــــال الـــــنـــــاطـق بـــــاسم وزارة
ــغـربـيـة رشـيـد كـذري الـصـحـة ا
لوكالة فـرانس برس إن ال علم له
بـحــصــول هـذه الــوالدة في أحـد

ـغرب) (أ ف ب) { قـلـعة مـكـونة (ا
 –حتــصل يــزى عــلى ثالثــة دراهم
(نـــحـــو 30 ســـنـــتــــا) فـــقط عن كل
كــيـلــوغـرام من الـورود جتــنـيه في
ــــغـــرب وهــــو إنـــتـــاج جــــنـــوب ا
تـستخرج منه مستـحضرات ثمينة
كــالـزيــوت األسـاســيـة الــتي يـصل
ثـــــمـــــنـــــهـــــا حـــــتى 18 ألف دوالر

للكيلوغرام الواحد.
وتــقــول الــســيـدة الــتي تــعــمل في
جـــني الــورود الى جـــانب الــعــدي
غـيرها من النسـاء بالكاد نربح ما
يـوفر لـقمـة العيش بـينـما تسـتع
بقفاز لتفادي أشواك الورد وقبعة
حلـمايـة رأسهـا من شمـس ربيـعية
دافـئـة في قلـعـة مكـونة الـتي تـلقّب
(بـوادي الـورود) فـي جـنـوب شرق

ملكة.  ا
يـــبــدأ اجلــنـي مع طــلــوع الـــفــجــر
وحتــتــاج الـنــســاء الى نــحـو ست
لء احلــقــائب الــكــبــيـرة ســاعــات 
الـتي يـحمـلنـها بـعد االنـتهـاء فوق

رؤوسهن كي يتم وزنها.
لـكن يـزى آيـت مـوح األربـعـيـنـية ال
ـكنـها تـشـكو مـا دام هـذا العـمل 
ــكــونــة من مـن إعــالــة أســرتــهـــا ا
خـمسة أفراد وهـي تربح نحو ست
دوالرات عن 20 كـــيــلـــوغــرامــا في
الـيـوم خـالل فـتـرة ازدهـار الورود

التي تدوم قرابة شهر.

سـتسـتكـشفان عالقـة استـراتيـجية
في أســـواق رئـــيـــســـيـــة بـــيـــنـــهـــا
بـــريـــطــانـــيـــا واالحتــاد األوروبي.
ويــأتي ذلك بـعــيـد دخـول (أرايـفل)
الــتي انــطـلــقت قــبل ست ســنـوات
ـركبـات كهـربائـية عدة ـصنـعة  وا
بـينـها فـانات وحـافالت في مؤشر
(نـاسـداك) بـبـورصـة وول سـتـريت
فـي آذار/مارس. وأشار البيان إلى
أن (أرايـفل شـركـة الـتـكـنـولـوجـيـا
ــيــة الــتـي تــطــور ســيــارات الــعـــا
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