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امكـانية استـبعـد خبـير قـانوني  
اعادة العد والفـرز اليدوي جلميع
محطات االقـتراع سواء في بغداد
او احملافظات االخرى  حتى وان
وافقت احملـكمـة االحتـادية الـعلـيا
علـى اجرائه  مـؤكـدا ان النـتـائج
ــفـوضــيـة الــعـلــيـا مـحــسـومــة وا
ستقـلة لالنتخـابات قضت االمر ا
باعـالنهـا االنـتـهاء مـن عمـلـيـة عد
وفــرز احملــطـــات الــتي شـــابــتــهــا
بعض الـشكوك فيمـا اكدت حركة
ـفـوضـية وفاء الـعـراقـية ان أداء ا
صـادرة ارادة الـناخب قـد يـهدد
ـقراطية في العراق. مستقبل الد
وقال طارق حرب لـ (الزمان) امس
ان (اخلاسـرين يبـحثون عـن ثغرة
لـــزيــادة مـــقـــاعــدهـم في مـــجــلس
الـــنــــواب اجلـــديـــد  وحـــتى وان
وافـقت احملــكـمــة االحتـاديــة عـلى
اعـــادة الــــعـــد والـــفــــرز الـــيـــدوي
الـشـامل  فـان الـنــتـائج ســتـكـون
ـا اعـلن عـنه) وتابع ان مـطـابقـة 

ــفـــوضــيـــة قــضـت االمــر الــذي (ا
وانهت الشكوك باعادة فرز بعض
وبــــذلك صــــنـــــاديق االقـــــتــــراع  
حـسـمت الـنــتـائج الـتي اوضـحت
من هي الكتل احلاصلة على اعلى
ـــقــــاعـــد دون غــــيـــرهــــا). وأكـــد ا
مــســتــشــار رئــيس الــوزراء عــبــد
احلسـ الـهنـداوي اكـتمـال الـعد
والــــفـــــرز الــــيــــدوي فـي جــــمــــيع
احملــــــطــــــات االنــــــتــــــخــــــابــــــيـــــة
احملــجــوزة.وقــال الـــهــنــداوي في
ـــفـــوضـــيـــة تـــصـــريح امس إن (ا
أكـمـلت الــعـد والـفــرز الـيـدوي في
جــمـــيع احملــطـــات االنــتــخـــابــيــة
احملـجوزة) ولفـت الى ان (نـتائج
الـــعـــد والــــفـــرز الـــيـــدوي جـــاءت
مطابـقة لاللكتـروني). وفي تطور
شهدت منـاطق في بغداد ومداخل
نطـقة اخلضـراء انتشـارا امنيا ا
مـكـثـفـا قـبــيل اعالن انـتـهـاء الـعـد
والـفــرز الــيــدوي. بـدوره  أوضح
احملــــلل الــــســـــيــــاسي ابــــراهــــيم
الـســراج ان عـمــلـيــة إعـادة الــعـد
ـوجب والـفـرز الـيـدوي هـو حق 

القـانون واي رفـض له سيـزيد من
احـتـمـاالت الـشك بـالـتـزويـر.وقـال
الـــســــراج في تــــصــــريح امس ان
(اعـــادة الـــعـــد والـــفـــرز الـــيـــدوي
بـــوجـــود الـــكــــتل الـــســـيـــاســـيـــة
ومراقبيهم سيـشكل عامل ثقة ب
الــكـــتل واجملـــتـــمع ومـــفــوضـــيــة
االنــتـــخـــابــات) مـــشــيـــرا الى ان
(هـــنـــاك الــكـــثـــيـــر من الـــشـــكــوك
بـالـتـزويــر بـقـضـيــة الـعـد والـفـرز
االلـكـتــروني وهـذا االمــر من غـيـر
ــمـكـن الــقـبــول به) واضـاف ان ا
ـطـالـبـات بــاعـادة الـعـد والـفـرز (ا
ـــوجب الئـــحـــات الـــيـــدوي حق 
قانون نظام الشكاوى رقم 5 لسنة
2020).  ورأت حـــركـــة تـــغـــيـــيـــر
الكردية أن اجـراء عد وفرز يدوي
كـــــفــــيـل بـــــقــــطـع الـــــشك بـــــعــــد
االعتراضات الواسـعة على نتائج
ـــانــيــة. لــكن االنــتــخـــابــات الــبــر
ـطالب فـوضيـة  اكـدت ان هذه ا ا
بـحــاجــة الى امــر قــانــوني. وقـال
عــــــــضــــــــو الـــــــفــــــــريـق اإلعـالمي
لــلــمـــفــوضــيــة عــمـــاد جــمــيل في

تـصــريح امس إن (مـســألـة إعـادة
العد والفرز اليدوي بجميع البالد
يـعـود لـقـرار احملـكـمـة االحتـاديـة
اذا ما قدمت طـعون مـسنـدة بادلة
). وكـشف حتـالف الـنهج وبراهـ
الـــوطــــني عن ثــــغـــرة بــــقـــانـــون
االنــتـــخــابــات رجـــحت فــوز 166
مرشحا خاسرا في االقتراع. وقال
عـضو الـتـحـالف حـسـ الـعـقابي

في تــــرصــــيـح امس إن (قــــانــــون
رور االنتـخـابات نص بـالـسمـاح 
ــئـــة من أصــوات كل خــمــســـة بــا
مـــحـــطـــة حتـت عـــنـــوان نـــســـبـــة
الــتــخــطي حـــتى وان لم يــقــرأهــا
جـهــاز حتــقق الــبـصــمــات  وهـو
كن منـفـذ خـطـر جدا لـلـتـزويـر و
من خـاللـه تــــــرجــــــيح فــــــوز 166
مرشحًا خاسرًا في مجموع دوائر
الــعــراق تـــقل أصــواتـه عن اعــلى
مـنــافــســيه بــثالثــة االف صـوت).
رشح عن وأكد النائب السابق وا
كـون الـشبـكي قـصي عـباس أن ا
أصوات الـنـاخبـ بـسهل نـيـنوى
تعرضت للـسرقة من قبل االحزاب
الـكــرديـة عـلى حــد تــعـبــيـره من
جانبه  حمل االم الـعام حلركة
الـوفـاء الـعـراقـيـة عـدنـان الـزرفي
ــفـوضــيــة  مــسـؤولــيــة حــرمـان ا
حـركــته من تــمــثـيل جــمــاهـيــرهـا
ــقـبل ــان ا وقــواعـدهــا في الــبــر
مؤكدا ان عدد من مرشحي الوفاء
حـــــصـــــلـــــوا عـــــلـى أصـــــوات في
دوائرهم االنتخابية تمنحهم حق

تــمــثــيـل نــاخــبــيــهـم في مــجــلس
النواب. وقـال الزرفي فـي تصريح
ـفــوضـيــة تـسـبب امس ان (أداء ا
صـادرة ارادة النـاخب وهـذا قد
ـقـراطـيـة في الـعراق يقـوض الـد
وجــر الــبالد الى مــنــزلق خــطــر).
وشـدد رئــيس اجلـبـهــة الـوطــنـيـة
ـدنـية ايـاد عـالوي علـى ضرورة ا
عـقــد مـؤتــمـر وطـنـي الحـتـواء أي
مشـاكل قد تـنتج عن االنـتخـابات.
دنية ووصفت اجلبهـة الوطنيـة ا
العـراقـية  االنتـخـابات بـالـباطـلة
دســتـــوريــا بـــســبـب عــدم جتــاوز
ئة. في شاركة فيها 12با نسبة ا
بـحث رئـيس حتالف غضـون ذلك 
قوى الدولة الوطنية عمار احلكيم
مه رئــيس حتــالف تــقــدم مــحــمــد
ــشــهــد تــطــورات ا احلــلــبــوسي 
الــســيــاسي في الــعــراق ونــتــائج
انية . وقال بيان اإلنتخابات البر
تلقته (الزمان) امس ان (اجلانب
تــبـــادال وجــهــات الـــنــظـــر بــشــأن
ـقبلة  احللول الالزمـة للمـرحلة ا
والـتــشــديــد عـلى تــكــاتف الــقـوى
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في 10 تـشـرين االول 2021 شــارك شـعب الــعـراق في االنـتــخـابـات
ــبـكــرة لـعــضــويـة مــجـلـس الـنــواب قـبل حــلــول انـتــهـاء مــدة الـدورة ا
ية استجابـةً النتفاضة تشرين االنتخـابية احملددة باربع سنوات تـقو
الـتي ادت الى اسـقـاط الوزارة الـسـابـقة واجـراء االنـتـخابـات احلـالـية
الن مــجـلس الــنـواب الــذي جـاء في اعــقـاب انـتــخـابــات سـنـة 2018 
ـقراطيتـها وشابهـا الكثيـر من الطعون الـقانونية مؤشر علـيها عدم د

تعلقة بتزوير ارادة الشعب العراقي. ا
 ولـعل حـرق صنـاديق االنـتـخـابـات بـصـورة متـكـررة كـان تـعـبـيراً عن
االيـغال االكـثر عـمـقاً في ارتـكاب اجلـرائم التـزوير االنـتخـابيـة وكذلك
ـقراطـيـة القـائمـ على عـدم كـشف احلقـائق وكشف رمـوز اعـداء الد

افعال التزوير والتالعب باإلجراءات االنتخابية ونتائجها.
فوضية وتأتي االنتـخابات احلالية الـتي ستعلن نتائـجها النهائـية من ا
ـسـتـقـلـة لالنـتـخـابـات خالل االيـام الـقـلـيـلـة الـقـادمـة في اطـار قـاعدة ا
االنــتـقــال الــســلـمي لــلــســلـطــة ومن أن الــشــعب مــصــدر الـســلــطـات
باشـر عبر مـؤسسته ـارسها بـاالقتراع الـسري العـام ا وشرعيـتها و
ـستـقـلة لالنـتخـابـات وحتت الرقـابات ـفـوضيـة العـلـيا ا الـدستـورية ا
الوطنـية الداخلية والـدولية ومنها رقـابة نقابة احملامـ العراقي التي
ــراكـز مـارســتـهــا فـرق الــرقـابــة الـتـي تـواجــدت في اغـلب الــدوائـر وا
واحملطات االنتخابية على امتداد اراضي جمهورية العراق في موقف
انهم راقبـون احملامون الـناجت عن مهـنيتـهم واستقاللـهم وإ يسجـله ا
ا يـؤمن انتخـابات نـزيهة وعـادلة تـتمثل بدورهم احلقـوقي والرقـابي 
ــوجــبـات والــنـظــام االنـتــخـابي وإبــعـادهـم عن كل اشـكــال وأنـواع بـا
رفوعة الى التدخل احملـرم اخالقياً وقانونياً وهذا ما تمثل بالتقارير ا
ـشـكــلـة في الـنــقـابـة الـتـي اشـرت بـكل جـرأة جـهـة الـرصــد الـعـلــيـا ا
اخلـروقات واالنـتـهـاكات الـتي جـرت والتي  صـيـاغتـهـا في التـقـرير
سـتـقلـة لالنتـخـابات والى رئـاسة ـفـوضيـة ا الـنهـائي الـذي قدم الى ا
مجـلس القضـاء االعلى والـرقابـة االوربيـة والدولـية ونـشرت في موقع

النقابة واعلنت في العديد من وسائل االعالم.
لـقد تـابع اجلـمـيع ردود االفعـال الـغاضـبـة والـتهـديـدات التي مـارسـها
ــرشـحــ والــكـتل الــســيـاســيــة عـنــد اعالن الــنـتــائج االولــيـة بــعض ا
ـا اوجبه القـانون بـرغم أن هذه الـنتائج لالنتخـابات تـنفيـذاً والتـزاماً 
االولـيــة ال تـشـكل الــوضع الـقـانــوني لـلـمــرشح أو الـكـيــان الـسـيـاسي
بـصـورة نهـائيـة ألن احتـمال زيـادة عـدد االصوات لـلمـرشحـ مازالت
قائمـة عنـد استكـمال االحـصاء الـنهائي لالصـوات التي حـصل علـيها
كل مرشح بـغض النـظر عن العـنوان او الـكيان او الـدائرة التي رشح

عنها.
ـتـابعـة لقـانون االنـتـخابـات النـافذ ان نـقابـة احملامـ كـانت في موقع ا
الحــظـات قــبل تــشـريــعه في مــجــلس الــنـواب وســاهــمت في ابــداء ا
والطـعون العديدة في بعض مواده من خالل مشاركتها في العديد من
الـلــجــان الـتي شــكــلت من مـجــلس الــنـواب ورئــاســة مـجــلس الـوزراء
ورئاسة اجلـمهورية وكان يـحدوها في جميع مداخالتـها ولوائحها أن
قراطية وعادلة النتخابات ارسة د يراعى حق الـشعب العراقي في 

مجلس النواب.
ـقيـد بـاحتـرام إرادة الـفرد الـعراقي وقـد واصلت الـنـقابـة هـذا النـهج ا
عنـد الترشيح أو االنتخاب وجلأت الى الطعن في عدم دستورية بعض

واد الواردة في قانون االنتخاب. ا
ـتـخــذة يـتــطـلب طــعـونـاً إن تـقـو االدارة االنــتـخــابـيـة وإجــراءاتـهــا ا
واضحة وصـريحة ومدعمـة باألدلة التي يقـبلها العـقل والقانون وليس
ردود افـعـال أو اتهـامات ال سـنـد لهـا من الواقع والـقـانون يـراد منـها
ـشـارك في االنـتخـابات في الـوقت الذي ـة من بعض ا تبـرير الـهز
ـسـؤول في كل يـكـون مـطـلـوبــاً الـتـقـيـيـد بـالـنـظـر الــدقـيق والـفـاحص ا
الشكـاوى والطعـون التي تقـدم بكل ما يتـعلق باالنـتخابـات وإجراءاتها
ستقلة لالنتخابات فوضية ا بصورة مهـنية معللة ومسببة سواءً من ا
ـشـكـلـة في احملـكـمـة ودوائـرهـا اخملـتـصـة أم مـن الـهـيـئـة الـقـضـائـيــة ا

االحتادية.
فوضية نؤكد مـراهنتنا على وطنية وجرأة ونزاهة وعدالة القضاة في ا
ستـقلـة لالنتـخابات وعـلى قضـاة احملكـمة االحتاديـة وهم يفـصلون ا
بـكل االسـتـقالل واحلـيـدة في جرائـم االنتـخـابـات الـتي تـشـكل عـدواناً
عـلى االرادة الـعــامـة لـلــعـراقـيـ بــعـيـداً عن كـل الـتـأثـيــرات احلـزبـيـة
والسيـاسية والـطائفيـة والقوميـة التي قد تـمارس من داخل العراق او

ا يؤمن احترام إرادة شعبنا العراق. خارجه 
وفي احلـقــيـقــة إن سالمــة االنـتــخـابــات وصـحــة نــتـائــجـهــا في ضـوء
تقدمة مرتبط الى حد بعيد في شروع احلكومة االجراءات والطعون ا
ـقبـلـة في معـاجلة االزمـات الـوطنـيـة التي يـعـاني منـهـا شعب الـعراق ا
عاشـة من اجلمـيع التي ال حاجـة لتـكرارها او حتـديدها او وصـفها ا
عبـر التـأكيـد من أن نـائب الشـعب ال يدافـع عن حقـوق أبنـاء دائرته أو
ـا يدافـع عن حقـوق جموع حزبه أو كـتلـته االنتـخابيـة أو عشـيرته وإ

افراد الشعب العراقي على إمتداد أرض العراق.
قـراطية نظـام متكامل يـسود في اغلب االنظـمة في عالم اليوم إن الد
قراطية وفي جانب مـنه أن يختار الشعب من خالل افراده بـوسيلة د
ـثـله في مـؤسـسـة حـكومـيـة (مـجـلس الـنـواب) لـها (االنـتخـابـات) من 
العديد من االختصاصات باالضافة الى سن القوان والتشريعات.
لذا فنـحن أمام إرادة اخـتيـار ينـبغي أن تتـمتع بـاقتـدار غالٍ غـير قابل
لالخـتراق نـتيـجة الـعوز والـفاقـة واحلرمـان وبدرجـة معـينـة من الوعي
رشـح في والـثقـافـة التي تـساعـد في االختـيـار من خالل محـاكمـة ا
ضوء شروط واعـتبارات وأحكام ال تـتأثر بالتوجـهات واالوامر احلزبية
ـا يشـكل ضامنـاً الختـيار نـواب على درجة من سبـقة  والعشـائريـة ا
سؤولية الوطنية واالقتدار في معاجلة االزمات وتطوير حياة االفراد ا

والشعب وتقدمه احلضاري في جميع مناحي احلياة.
والذي ال يـنكر إن غـياب هـذا الوصف عـلى مسـتوى الـفرد واجلـماعة
ـا يؤثـر سلـباً على قـد يؤثـر الى حد بـعيـد على اخلـيارات االنتـخابـية 
ـستقبـل لذلك نتطـلع الى بناء االرادة بنـية مجلـس النواب وأدائه في ا
العراقـية احلرة أفراداً وجمـاعات بعد أن تغادر الـتأثيرات التي سادت
ـكـونـات في الـعـراق بـعـد احتـالله سـنة  2003 الـقـائـمـة عـلى فـكـرة ا
ـتــصـارعـة الــتي جتـلت فـي الـصـراع من خالل ـذهــبـيـة والــقـومــيـة ا ا
احـزابهـا وتنظـيمـاتهـا السيـاسيـة على الـدولة وتقـاسمـها عـلى حساب
ــصــالح الـــوطــنــيـــة لــشــعب الـــعــراق وتــقــدمـه وازدهــاره وحــاضــره ا

ومســتقبله.
{ نقيب احملام العراقي

الفائزة لتحقيق تطلعات الشعب).
كـــمــا دعـــا احلـــكــيـم خالل لـــقــائه
مــســتــشــار االمن الــوطــني قــاسم
االعــــرجي الـى ضــــرورة ابــــعـــاد
ــــلـف االمــــني عـن الــــتــــبــــعــــات ا
الــســـيــاســيـــة. وذكــر الـــبــيــان ان
(اجلانبـ اكدا اهـميـة النـظر بكل
اخلروقـات والـطعـون الـتي شابت
االنتخابات). ورأى رئيس ائتالف
ـالـكي  ان دولـة الـقـانون نـوري ا
قـراطـي هـو السـبـيل ـسـار الـد ا
الوحيد إلنتاج السلطة. وشدد في
تصـريح امس عـلى (ضرورة قـيام
ـا وصفه مفـوضيـة االنـتخـابات 
إصالح اخلـــلـل الـــذي رافق إعالن
النتائج وفقاً للدستور والقانون
ـيل إلى أي طـرف من بعـيـداً عن ا
). وطـالبت حـركة نازل تـنافـس ا
ــقـراطــيـة بــفـتح اخـذ حــقي الـد
ــسـتــوى بـرئــاسـة حتـقــيق عـال ا
رئــــيس احلــــكـــومــــة مــــصـــطــــفى
الكاظـمي بشأن اخلـروقات الفـنية
واالداريــــــــــــة الـــــــــــتــي رافـــــــــــقـت

االنتخابات. 
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اطلق مـحـافظ ذي قار احـمـد غني
مـــشــــروع االبـــنـــيـــة اخلـــفــــاجي 
ـدرســيــة النــشـاء  130مــدرسـة ا
ضـــمن ومالحـق تـــابـــعــــة لـــهـــا  
مــوازنــة تـنــمــيــة االقــالـيـم. وذكـر
اخلـفـاجي خالل مــؤتـمـر مـشـتـرك
مع نـــائـــبه االول مـــحـــمـــد هــادي
ومـديــر تـربــيـة احملــافـظــة ريـاض
الـعـمري  تـابعـتـه (الزمـان) امس
ان (احملـافـظـة تـشـرع بـبـناء 130
مــدرسـة و  53مــلـحـق مــدرسـة و
 27قــاعـة و  21مــخــتــبــرا و 20
مـجمـوعـة صـحـيـة وابـنـيـة اخرى
لــــريـــاض االطــــفـــال و قــــســـمـــ
لــلــتــربــيــة) واشــار الى ان (هــذا
شروع هـو ضمن مـوازنة تنـمية ا
االقاليم لعام  2019وبقيمة 125
ملـيـار ديـنار  إذ سيـسـهم في فك
االخــــتــــنـــاقــــات احلــــاصـــلــــة في
ــــدارس). مـن جــــانــــبه  اوضح ا
هــادي انـه (ســيـــتم الـــعــمـل عــلى
تـفعـيل قـائـمـتـ لـعـمل الـشـركات
احـــداهـــمــــا الـــذهـــبـــيـــة واخـــرى
الـسـوداء لـتـمــيـيـز مـسـتـوى عـمل
الـشـركـات وســرعـة االجنـاز ودقـة
الـتـنــفـيـذ) داعـيـا الــشـركـات الى

ــــشــــاريع) (الــــعــــمـل في هـــــذه ا
ديـنة الصناعية وبشأن مشروع ا
قبلة ما رحلـة ا  قال هادي ان (ا
بعد اطفـاء قيمة االرض من وزارة
ـالـيــة لـصـالح وزارة الــصـنـاعـة ا
ـوذج عقد سنـعمل عـلى تنـظيم 
ـديـنة لـلمـتـقـدمـ على مـشـروع ا
الـصـنــاعـيـة) واضـاف ان (هـنـاك
 85طلباً لصـناعي بـينهم اربعة
اجانب  وان احملافـظـة تـنـظر في
ـقـدمـة). وكـان ـشـاريـع ا جـدوى ا
اخلفاجي قـد تفقـد اعمال تـوسعة
الـــطــريـق الــرابـط بــ مـــديـــنــتي
الــنــاصــريــة واور االثــاريــة الـذي
يــــــــنـــــــفـــــــذ من قــــــــبل شـــــــركـــــــة
مـتــخـصــصـة.وقـال اخلــفـاجي ان
(هذا الطريق حيوي وستراتيجي
كـونه يـخـدم قـرى وأحـيـاء كـثـيـرة
ـــطـــار فـــضال عـن كـــونه طـــريق 
الناصرية الدولي) مشيرا الى ان
(الــعــمل يــســـيــر وفق اخملــطط له
كـما نـتابع التـفاصيل هم  وهذا ا
ـالـيـة واإلداريـة والـفـنيـة بـشـكل ا
مــبــاشــر ويــومي لــغــرض اجنــاز
وتابع العـمل بـالـوقت احملدد له) 
ان (احملــافــظــة بــاشــرت بــأنــشـاء
مـجـمع مـاء  آل حــبـوش والـسـكك
بــالـنــاصــريــة بــطــاقـة  600مــتـر

مــكــعـب بــالــســاعــة) مــبــيــنــا ان
ــشـــروع ســـيــســـهم في انـــهــاء (ا
نـطـقـت ـواطـن فـي ا معـانـاة ا

). في غـــضــون ذلك  ــذكـــورتــ ا
اعــلن مـديــر بــلــديــات ذي قـار عن
جتــهــيــز دفـعــة جــديــدة من قــطع
االراضي الـــســكـــنــيـــة في خــمس
وحـــــــدات اداريـــــــة. وقـــــــال جالل
الــعــبــودي فـي تــصــريح امس ان
(خــمس وحــدات اداريــة بــاشــرت
بـــاعـــداد قــــطع اراض ســـكـــنـــيـــة

لــــتــــوزيــــعــــهــــا بــــ الــــشــــرائح
ـشــمــولـة) ولـفت الـى ان (قـطع ا
االراض وزعت بــ بـلــديــة قـلــعـة
سكر بواقع  900قطعـة والشطرة
 230قطـعة وبـلـدية الـدواية اكـثر
من الف قطعة وبلديـة النصر مئة
قـطـعـة). بـدورهـا  اعـلـنت شـركـة
احلـفــر الـعــراقـيــة عن حـفــر بـئـر
نـفـطي فـي حـقل الـغــراف لـصـالح
ـــشـــغل شـــركـــة نـــفـط ذي قـــار وا
اليزية. للحقل شركة بتروناس ا
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خـطـة عمل تـتعـهـد بعـدم التـسامح
مـع االنـتــهــاكـات اجلــنــسـيــة بــعـد
ضــــلـــوع مــــوظـــفــــ لـــديــــهـــا في
ـاثــلـة في الـكـونـغـو. انــتـهـاكـات 
ويــأتي ذلك بـعـدمـا مـارست كـبـرى
انحة ضغوطـا علنية على الـدول ا
ـنـظـمـة وطـالـبتـهـا بـالـتـزام كامل ا
ـوضوع. وقـدم رئيس بـشـأن هذا ا
ــــنـــظـــمـــة تــــيـــدروس أدهـــانـــوم ا
غــيــبــريــيــســوس (مــســودة خــطـة
االسـتـجابـة للـدول األعضـاء جلمع
تـعـلـيـقـاتـها وردود فـعـلـهـا لـتـقد
إجــــراءات فـــوريــــة ومـــتــــوســـطـــة
ـــعـــاجلـــة أوجه وطـــويـــلـــة األجل 
الــقــصــور احملـددة فـي الـتــقــريـر).
وتــــــهــــــدف  اخلــــــطــــــة إلـى وضع
الـــضــحــايــا في صـــمــيم الــوقــايــة
واالســتـجــابـة لالعــتـداء اجلــنـسي
ــســؤولــيــات الــفــرديـة وتــعــزيــز ا
واإلداريــــــــة  فــــــــضـال عـن إصالح
ــنـــظـــمـــة وهــيـــاكـــلـــهــا ثـــقـــافـــة ا
وأنـظـمتـها من أجل خـلق ثقـافة ال
مـكـان فـيـهـا لالسـتـغالل واالعـتداء
اجلنسي او اإلفالت من العقاب.

الــنــجف تـلــقـته (الــزمـان) امس ان
(الـوزير علي حميد الدليمي اجرى
دير عام تربية احملافظة اتصاال با
مــردان الــبــديــري  نــاقــشــا خالله
مـنـشـور نـائب احملـافـظ بـشـأن بدء
الـــعــام الـــدراسي اجلــديــد) واكــد
الــدلــيـمي ان (صـالحـيــات انـطالق
الـعام الدراسي لـيست بيـد مديرية
ـا وإ الــتــربـيــة أو الـنــائب األول 
بــأمـر مـن الـوزارة بـالــتـنــسـيق مع
خــلـيـة األزمـة الــتـابـعـة لــلـصـحـة)
مـشـيـرا الـى ان (امـتـحـانـات الدور
توسطة ما زالت الـثاني للدراسة ا
مــســتـمــرة وتـلــيــهـا االمــتـحــانـات
وأن هـــذه لــــلـــدراســـة االعـــداديـــة 
االمــتــحــانــات تــشــغـل نــحـو 150
) وتـابع البيان ان مـركزاً امتحانياً
ـــديـــريـــة اكــدت أنـــهـــا عــلى أ (ا
االســتـعــداد لـبــدء الـعــام الـدراسي
اجلــديــد ولــديـهــا الــرغـبــة بــجـعل
الــــدوام حـــضــــوريـــاً وحــــسب مـــا
حتـــــدده الـــــوزارة في أقـــــرب وقت
ـكـن). من جـهـة اخرى  تـسـتـعـد
ـيـة إلطالق مـنـظـمـة الـصـحـة الـعـا
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اكـدت وزارة الـتـربـيـة انـهـا تـنـسق
مـع وزارة الــصـحــة بــشــأن مــوعـد
انــطالق الــعـام الـدراسـي اجلـديـد.
وســــــجــــــلـت الــــــصــــــحــــــة امس 
1077اصـابـة وشـفـاء  3007حـالـة
وبـــواقع  25وفـــاة جــديـــدة. واكــد
ــوقف الــوبــائي الــيـومي  الــذي ا
اطـــلــعت عــلــيه (الــزمــان) امس ان
(عـدد الفـحوصـات اخملتـبريـة التي
اجـرتـهـا الـوزارة لـعـيـنـات مـشـتـبه
اصـابـتهـا بـالفـايـروس بلـغت اكـثر
من  16الفا  حيث  رصد 1077
اصــــابــــة بــــكــــورونــــا في عــــمـــوم
احملـافـظـات) واضـاف ان (الـشـفاء
بـلغ  3007حـالـة وبـواقع  25وفـاة
جـديـدة) واشــار الى ان (اكـثـر من
 11الـف شــخـص تــلـــقى جـــرعــات
ـضـاد في مـراكـز الوزارة الـلـقـاح ا
ــنـتـشـرة بـبــغـداد واحملـافـظـات). ا
سـؤولة وحـددت الـتربـية اجلـهـة ا
عـن بـدء الــعـام الــدراسي اجلــديـد.
ـديرية تـربية مـحافظة وذكـر بيان 
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صـممـة جلعل إطار اإلصالحـات ا
ـــصـــرفي احلـــكـــومي الـــقـــطـــاع ا
متوافقًا مع مـعايير حـوكمة البنك
ـــــصـــــرف  ـــــركـــــزي). ودعـــــا ا ا
ـتلـكـئـ الى تـسـديـد مـابـذمـتهم ا
من مبـالغ قـروض مجـمع بـسمـاية
صـرف في بـيان السـكـني. وقـال ا
ـــتــلــكــئــ مــقــتــضـب انه (عــلى ا
ـصـرف لـتـسـديد مراجـعـة فـروع ا
ترتبة بذمتهم من قروض بالغ ا ا

بسماية). 

وتابع ـصرفي الـشامل)  النـظام ا
انه (جــرى تـــأكــيــد وفـق احلــزمــة
اإلصالحيـة على ضـرورة الـتعـاقد
مع ذوي اخلبرة واالختصاص في
ـالي لتـعـزيز صـرفي وا القـطـاع ا
جـانب اخلـبرات الـهـادفـة الى رفع
ـصرفـية ذات مسـتوى اخلـدمات ا
اجلـودة عــالــيــة وانــســجـامــا مع
ـصـرفي ـتـطـور لـلقـطـاع ا األداء ا
على مـستوى الـعالم) مشيرا الى
ان (اجـراءات الــهــيـكــلــة تـأتي في

ـصــرفـيـة لـتـســهـيل الــعـمـلــيـات ا
ـصرفـية ذات والقـيام بـاالنشـطة ا
اجلــــــدوى االقـــــتــــــصــــــاديــــــة في
ـا يـخدم الـقـطـاعـات اخملـتـلـفـة و
الــنــشــاط االقــتـــصــادي ويــضــمن
ــــودعــــ واصــــحـــاب حــــقــــوق ا
ـــصـــالح) مـــؤكـــدا ان (الــوزارة ا
تدعم امـكـانيـة نـقل بيـانـات عمالء
ن ـوطـنـة رواتـبـهم و ـصرف ا ا
تـقــاضــوا الـســلف والــقـروض من
ــقــدمــة لــلــخــدمــات الى اجلــهــة ا
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ـــالــيـــة حـــزمـــة من أقـــرت وزارة ا
ـتـعــلـقـة األجـراءات االصالحـيــة ا
بـإعـادة هـيـكـلة مـصـرف الـرافـدين
ـتـبنـيـات الـورقة الـبـيـضاء. وفقـا 
وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان
(حــزمـــة االصالحـــات تــتـــألف من
محاور عـديدة مـنهـا  تهـيئـة نظام
تثل الى داخلي جديد للمصرف 
دليل احلـوكمـة الـصادر عن الـبنك
تكـون فـيه ادارة اجمللس ركـزي  ا
ـــصـــرف مـــســـتـــقــــلـــة عن إدارة ا
وتعـضيـد استـقاللـية عـمله ودعم
جــهــود اتــمــام تـــطــبــيق الــنــظــام
ــصــرفـي الــشــامـل اضــافــة الى ا
ـصـرف مع مـقدمي تعـزيـز عالقة ا
ـصرفـيـة وتنـظـيمـها) اخلدمـات ا
واشــــار ابــــيــــان الى ان (حــــزمــــة
اإلجــراءات تــشــمل إعــادة الــنــظـر
ــصـرف بـســيــاسـات وإجــراءات ا
وجعـلـهـا اكـثـر مواكـبـة لـتـطورات
ــا ــصـــرفي احلــديث  الــنــظــام ا
يــكـــفل تـــقــد افـــضل اخلـــدمــات
واجودها عـبر اعتـماد نظـام تقني
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باراة مـقابل هـدف   على فـريق أمانـة بغـداد في ا
الـتي جرت على مـلعب زاخو وسجل أهـدف اللقاء
من زاخـو الالعب امـجد وليـد في الدقيـقة الثـالثة
ومـحمـد جـواد في الدقـيـقة الـسـابعـة بـينـمـا سجل
هــدف الــعــاصــمــة الالعـب صــامــوئــيل ايــكــو في
الـدقـيـقة 38 فـيـمـا تـعادل ايـجـابـيـاً فـريق الـقاسم

أمام فريق سامراء بهدف لكل منهما.
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حـقـق فـريق الــكــهــربـاء بــكــرة الـقــدم الــفـوز امس
الـسبت أمـام فريق الـديوانـية  بـهدف من دون رد
ـبـاراة الـتي جـرت عـلى مـلـعب التـاجي وذلك في ا
ضــمن مــنــافـســـــــات اجلــولــة الــرابــعــة لــلـدوري

متاز.  ا
وحلساب ذات اجلولة تغلب  فريق  زاخو  بهدف

درسية dLðR∫ محافظ ذي قار خالل مؤتمر اطالق مشروع االبنية ا
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ـنـطـقـتــ الـوسـطى واجلـنـوبـيـة سـيـكـون صــحـواً في ا
وغائـماً جـزئـياً مـع فرصـة لـتسـاقط زخـات مطـر خـفيـفة
ـنطقة الـشماليـة). وضرب زلزال بقوة  4.2 درجة في ا
بــحـر إيــجه قــبـالــة سـواحـل مـوغال فـي تـركــيـا.وأوضح
مـراكز إدارة الـكـوارث والـطـوار التـركـيـة ان (الـزلزال
وقع قــبـالــة سـواحل قــضـاء داتــشـا في مــوغال  وعـلى
عـمق  37 كـيلـومـتـرا حتت سطح الـبـحر) واضـاف أنه
(لم ترد مـعلومات بشأن وجود خـسائر مادية أو بشرية
جـــراء الــــزلــــزال الــــذي كـــان عــــلى بــــعــــد زهـــاء 203

ذكور).  كيلومترات عن مركز القضاء ا

œ«uł ezU  ≠ œ«bGÐ

رجحت الـهيئـة العامة لالنـواء اجلوية والـرصد الزلزالي
ـقـبـلـة الـتـابـعـة لـوزارة الـنـقل  ان يـكـون طـقس االيـام ا
متـذبذبا مصحـوبا بأمطار. وقـالت الهيئة في بـيان تلقته
(الـزمان) امس ان (طـقس اليـوم االحد سـيكـون صحواً
ــنـاطق الــوسـطى وصــحـواً مع إلى غــائم جـزئــيـا في ا
ـنـطــقـتـ الـشــمـالـيـة واجلــنـوبـيـة) بـعض الـغــيـوم في ا
واشـار الى ان (طقس يـوم غـد االثنـ سـيكـون صـحواً
مع بـعض الغيـوم ودرجات احلرارة تـنخـفض قليالً في
ـقـبل ـنـاطق) وتـابع ان (طـقس يــوم الـثالثـاء ا جـمــيع ا
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مقتضب عبر حـسابه في فيسبوك إنّ
(مـنـصب رئـاسـة الـوزراء لـيس حـكراً
ــرأة عـــلى الـــرجــال) واضـــاف ان (ا
نصف اجملـتمـع). وكان رئـيس التـيار
الــصـدري مــقـتـدى الــصـدر قــد أعـلن
ـفـاوضات ـكـلـفة بـا أسـماء الـلـجـنة ا
رحلة ما السياسية وعقد التحالفات 
بــعـد االنــتـخــابــات.وقـال الــصـدر في
وثــيــقـة (نــود إعالم جــمــيع االطـراف

فـاوضة التي السيـاسيـة أن اللجـنة ا
تـمثـلـنـا دون غـيرهـا حـصـراً واليحق
ألحـد الــتـدخل بـعــمـلـهــا هم الـعـذاري
رئـيـسـا لـها و نـصـار الـربـيـعي نـائـبا
أوال له و نـبـيل الــطـرفي نـائـبـا ثـانـيـا
وحاكم الزاملي مساندا لها) وأضاف
ان (لــلـجـنــة بـكــامل الـصالحــيـات في
ــانــيــة مــســألـــة الــتــحـــالــفــات الــبـــر
ـرحـلـة عـلى ان والـسـيـاسـيـة لـهـذه ا

اخلـارجــيـة كـانت مــقـبـولـة). وقال إن
(االنـتــخـابـات الــعـراقـيــة جـرت بـدون
عــنف.. وصـوّت الــنــاخـبــون بـحــريـة
للقوى التي تريد التركيز على الهوية
الـعــراقـيـة) مـردفــا بـأن (االنـتــخـابـات
افـرزت العـبـ جدداً) في إشـارة إلى
ـــنــبـــثــقــة عن الــقـــوى الــشــبـــابــيــة ا
االحــتـجـاجــات الـشـعــبـيــة في بـغـداد
واجلــــنـــــوب خـــــاصـــــة. وأضــــاف أن
(حتـالف الـفـتـح الـذي كـان يـريـد قـطع
سلحة العالقة ب أمـريكا والقـوات ا
معـتبرا العـراقيـة خـسر االنـتخـابات) 
أنه (ال توجد حتديات قانونية تواجه

االنتخابات حتى االن). 
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وزاد بأن (الفتح وقوى الدولة يريدان
رفـض االنــتـــخـــابـــات بــرمـــتـــهــا دون
وقف مبـررات حـقيـقيـة واصـفا هـذا ا
بـاخلـطـير). وقـال سـيـلـيـمـان (انصح
من يـتـفـاوض مع الـصـدر ان يـتـأكدوا
بــأن احلــكــومــة الــتي ســيــقــودهــا او
يسيطـر عليهـا ستتعـامل مع أمريكا).
ـفاوضـات بـشان واكـد رئيس جلـنـة ا
قبلة للتيار الكتلة األكبر واحلكومـة ا
الـصدري حـسن الـعـذاري ان مـنصب
رئـــاســـة الـــوزراء لـــيس حـــكــراً عـــلى
الــرجــال.وذكــر الــعــذاري في تــعـلــيق
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يرجعوا لنا في مهام أمورهم وجتنب
الــــتــــحــــالف مـع من لــــنــــا عــــلــــيــــهم
وأن يعمـلوا وفق االحتياط مالحظات
ـــصــــالح الــــعــــامـــة). زدعــــا إمـــام وا
وخطـيب جمعـة مسـجد الكـوفة هادي
الـكـتـل الـسـيــاسـيـة إلى الــدنـيـنــاوي 
ـصـلـحة الـعـامة الـتضـامن وتـغـليب ا
واإلسراع في تـشكـيل حكـومة عـراقية
ال شـرقيـة والغـربيـة.وقـال الدنـيـناوي
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قـال الـسـفـيـر األمـريـكي الـسـابق لـدى
بغـداد دوغالس سـيلـيـمان إن الـقوى
الــسـيــاسـيــة الـتي راهــنت عــلى قـطع
ــتـــحــدة الـــعالقـــات بــ الـــواليـــات ا
والــعــراق خــســرت في االنــتــخــابــات
ــانـيــة األخـيــرة. في إشـارة الى الــبـر
الــقــوى الــتي اســتــصــدرت قــرارا في
ـــان عـــقب اغـــتــيـــال اجلـــنــرال الــبـــر
اإليــراني قـاسـم سـلــيـمــاني  بــخـروج
الـقـوات االمـريـكـيـة من الـبالد. وادلى
سـيــلـيـمـان فـي مـقـابـلـة مـع تـلـفـزيـون
احلرة الـذي تـمـوله واشنـطن بـحديث
مليء بـالتوقـعات بـشأن مـا جرى وما
ســـيــكـــون في الــعـالقــة الــعـــراقــة مع
واشـــــنــــطن. وأشــــار إلـى أن (عالقــــة
ـقـبـلة ـرحـلـة ا الـعـراق وأمـريكـا في ا
تـعـتــمـد عـلى تـوجـهــات زعـيم الـتـيـار
الصـدري مـقتـدى الصـدر) مـضيـفا أن
(عـلى الــصـدر ومَن يـتــحـالف مـعه ان
يــأخـــذوا بـــعـــ االعــتـــبـــار مــطـــالب
مـتــظـاهـري تـشـرين بــإعـطـاء الـعـراق
صوتا مستقال).  واعتبر سيليمان أن
(رئــيس حــكــومــة تــصــريـف األعــمـال
مــصـــطـــفى الـــكـــاظـــمي حـــافظ عـــلى
عالقاته مع أمريـكا وإيران وسـياسته
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فور إعالن وزارة الـتعليم الـعالي والبحث الـعلمي نبـأ زيادة مؤشّر بـحوث اجلامعات
ــيـة ضـجت مــواقع الـتـواصل ــنـشـورة في مــسـتـوعــبـات سـكــوبس الـعـا الـعــراقـيـة ا
ـي وعدد من اإلجتمـاعي والسيـما عبـر منـصة واتسـاب بتـعليـقات اخلـبراء األكاد
ـشهـود لـهم بـالـكفـاءة الـعـلمـيـة واحلـرص عـلى ترصـ جـهـود الـبحث الـتدريـسـيـ ا
العلـمي. ورصدت (الـزمان) بعض هـذه التعـليقـات التي تتـسم أيضاً بـإهتمـام معرفي

وحرص وطني.
وكــانت الــوزارة قــد اعــلــنـت ارتــفـاع
وزيــادة مــؤشــر بــحــوث اجلــامــعـات
نـشـورة في مـستـوعـبات الـعراقـيـة ا
ـية الى تسع وسـبع سكوبس الـعا

ألف وسبعة وتسع بحثا.
وأكد وزيـر الـتعـلـيم العـالي والـبحث
الـعـلـمي  نـبـيل كـاظم عـبـد الصـاحب
في رسـالة الى اجلـامـعـات والكـلـيات
احلـكــومـيـة واألهـلــيـة عـلى (ضـرورة
ي واالرتــقـاء بـاجملالت الـنــشـر الــعـا
الــعــراقــيــة وتـعــزيــز حــضــورهـا في
ــيــة وتــمــكــ ــســتــوعــبــات الــعــا ا
اجلــامــعــات مـن تــطــويــر مــواقــعــهـا
ـية التـنافـسـية في الـتصـنيـفات الـعا
وتأم الشـراكات الدولـية في حقول
تـنوعة واإلفادة من البحث العـلمي ا
نتائجـها وتوظيفـها باجتاه اجملاالت
ـتـطـلـبـات الـتي تـواكب وتـسـتـجـيب 

التنمية الشاملة).
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وبـــهـــذا الــــصـــدد وثق مــــســـتـــوعب
سكـوبس صدارة جامـعة بـغداد التي
حـققت نـشـر ستـة عـشر ألـفـا ومئـت
وستـة وسـبعـ بـحثـا عـلى مسـتوى
اجلامـعات العـراقيـة احلكومـية فـيما
سـتقبل اجلـامعـة نشر حقـقت كليـة ا
أربـعـمئـة وثـمـانـيـة عشـر بـحـثـا على
صعـيد اجلـامعات والـكلـيات األهـلية
ي. وتساءل العراقيـة في النشر الـعا
الـدكـتـور مـحـمـد الـربـيعـي (ارجو ان
اجــد جــوابــا مـقــنــعـا. كــيف لــبــلـد ال
تــتــوافــر له اي امـــكــانــيـــة لــتــمــويل
الـبـحـوث من انـتـاج مئـات االالف من
االوراق البـحـثيـة? اجـد يومـيا اعالن
واحد عـلى االقل لـعـقد مـؤتمـر عـلمي
لعرض االوراق العلمـية وكما نعرف
انـهـا البد ان تـكـون كل مـنـها نـتـيـجة
لـــبـــحث عـــلـــمي في احـــد مـــواضــيع
ــكن ـــعــرفـــة االنــســانـــيــة. كـــيف  ا
لـلـجـامـعـات من اجـراء بـحـوث تـكون

ة  البد ـؤ مخـطئا)  لـكن احلقـيقة ا
من التـنبيه إلـيهـا ..  بهدف اإلصالح
والـــتـــطــويـــر  ولــيـس الــتـــجــريح أو
الــتــنـكــيل ال ســمح الــله  فـكــثــيـر من
الــقــيـادات الــتــعـلــيــمـيــة واألســاتـذة
يــجـتــهـدون لــفـعل الــصـحــيح   لـكن
ـا  وهي حتتاج إلى واقع األمور مؤ
قرارات جـريئة صـريحـة  لكي نـتمكن
من اإلجــابـة عــلى الــتــسـاؤالت أعاله
ـــوثــوقــيــة وارتــيـــاح. نــســأل الــله
الـــتـــوفــــيق لـــكـل جـــهـــد مــــخـــلص 
التـضـلـله األرقام الـشـبـحـيـة  بـاجتاه
بـحث عـلـمي يـنـفع اجملـتـمع ويـرتقي
ــؤســســات الــدولــة ويـســهم بــدعم
متطلبات االقتصاد الوطني وحتقيق
سـتدامـة الله والوطن من التـنميـة ا
ـقـاصـد). ثم أضـاف الـنـعيـمي وراء ا
أن (البـحث الـعلـمي لـيس رقـما يـذكر
قـدار ما بل هو نـتاج عـلـمي يقـاس 
ينـفع اجملتـمع  لذلك فـإن واحدا من
أسـالـيب قـيـاسه تـرتـبط بـاحملـصالت
تـبـنـاة من قبل الـنهـائـيـة للـبـحـوث ا
مؤسسات الدولـة والقطاع اخلاص).
 وقـــال الـــوكـــيل الـــســـابـق لـــلــوزارة
الـــدكــتــور فــؤاد قــاسـم أن (مــايــنــفع

اجملــــتــــمع نــــقــــطــــة جــــديــــرة جــــداً
ـتـابـعـة.... وفي هـذا الـسـيـاق: مـا بـا
عدد بـراءات االختـراع من مؤسـسات
الدولـة والـقـطاع اخلـاص كـافة? وهل
تــمت اإلســتـفــادة مــنـهــا? ومــا نـسب
اإلســـتــفــادة?). فــيــمـــا عــلق عــدد من
التدريسـي بالقـول (لالسف الشديد
ادي لـلـبـحـوث وعدم ..بـدون الدعـم ا
وجود جـهـة مسـؤولـة في اجلامـعات
ـسـاعـدة الـبـاحـثـ لـلـحـصـول عـلى
الــدعم .. والـــتــنــســيق مع الــوزارات
بشـكل جـدي ( لم احلظ اي جـدية من
ــؤسـســات احلـكــومــيـة ) حلل قــبل ا
ــــشـــاكـل  بـــشــــقـــيــــهـــا الــــعــــلـــمي ا

واالجتماعي).
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وقال أحدهم أن (خلق كروبات علمية
بدون حـدود ب اجلامـعات وتـكييف
التـعـليـمات والـقـوان في مـا يخص
التعاون الـدولي وتبسيط األمور هي
من أهم حتــديـات الــبـحث الــعـلـمي).
وعـقب الـربـيـعي عـلى تـعـقيـب زميـله
الـتمـيـمي بـالـقـول (انت عـلى حق  يا
عــزيــزي دكـتــور صالح في الــتــأكــيـد
عـلى وجــود ازمـة نـزاهــة في الـبـحث

العلمي والـدراسات العلـيا فهي الداء
قـتل الـذي اصـاب الـتـعـلـيم الـعالـي 
ي بــعــد ان انـتــشــر الـفــســاد االكـاد
ــلـفـقـة واالنـتــحـال ونـشــر االبـحـاث ا
ــنــشــورات الـتـي يـتم والــعــديـد من ا
انــتــاجــهــا من قــبل مــكــاتب جتــاريـة
شكلة . جزء من ا يـ واساتذة اكاد
تـنبع بـاالسـاس من مـرض الـكم الذي
اصـاب الـوزارة واجلـامـعـات. بـسـبب
ـرض اصـبح الـضـغط انـتـشـار هـذا ا
عــلى الـطالب النــتـاج اوراق بــحـثــيـة
امرا طـبـيعـيـا وهذا بـدوره اضـطرهم
عــلى الــتالعـب بـعــمــلــهم او اخــتالق
نــتـــائج او ســرقــة بـــحــوث ثم اعــادة
نـشـرهـا فـي مـجالت زائـفـة حـتى وان
كــانت مــفـهــرســة في سـكــوبس. كــمـا
تذكر يا عـزيزي الواقع مؤلم .. وااللم
يــــزداد امــــام جتــــاهل اجلــــامــــعــــات
وانـعـدام احلل!) مـشـدداً عـلى الـقـول
(اشـــد عــــلـى ايـــديــــكـم واؤكـــد عــــلى
مـطـالـبـتـكم بـضـرورة اصـدار قـرارات

جريئة لوقف هذا التدهور).
مـن جــهــته تــســـاءل الــدكــتــور قــاسم
(ماهـو حافز الـبحث الـعلمي لـتحـفيز
االسـاتـذة وهل الـوزارة سـهـلت امـور

حصـيلـتهـا االالف من بحـوث رصيـنة
(تــنــشــر اوراقــهــا فـي مــســتــوعــبـات
سكوبس وهي كـما يسـتدلني اخوتي
العراقي انها تتضمن مجالت تنشر
االوراق الـرصـيـنـة). الـبـحث الـعـلـمي
الــرصـ يــحـتــاج الى امــوال هـائــلـة
وامــكـانـيــات هـائــلـة فــمن اين جـاءت
هـذه االمـوال واالمـكـانـيـات? يبـدو لي
ان اجلـانب الـوحـيـد الذي يـعـيش في
بحبوحة التمـويل هو البحث العلمي
على عكس ما يقال ان الـتعليم يعاني
كن الستاذ من شحة التمويل. كيف 
من اجـــراء بـــحـث عـــلـــمي في وقت ال
اذا تعاني يستـلم فيه حتى راتـبه? و
ـياه الصـحة والـتعـليم والـكهـرباء وا
والـبــنـاء واخلـدمـات كــلـهـا من نـقص
مـزمن بـينـمـا يـعيش الـبـحث الـعـلمي
في بـحــبـوحــة? الـيس االالف االوراق
ـؤتـمـرات الـعـلــمـيـة الـتي تــلـقى في ا
اجلـامـعـيـة الـعـراقيـة لـهي دلـيل عـلى
انــتـــعــاش الــبــحث الـــعــلــمي في ظل
االزمــــــــات? الــــــــســــــــؤال االخـــــــر اذا
ـــاذا ال تـــؤدي االالف تــــســـمـــحــــون. 
ـية) ؤتـمرات (الـعا االوراق ومئـات ا
الى رقي اجلـامـعات وجـودة الـتـعـليم
ـــكن ان نــنــافس والــبـــحث بــحــيث 
ـنــطــقــة نـاهــيك عن جــامــعــات دول ا
جــــامــــعــــات الـــعــــالم? هـل من شئ ال
افـهــمه? بـالـلـه عـلـيـكـم سـاعـدوني في

كشف السر). 
وعـــقب الــدكــتـــور صالح الــنـــعــيــمي
بالقـول (تساؤالت مـنطقـية..  اإلجابة
علـيهـا ستـكشف حـقيـقة هـذه األرقام
وتـــدعـــو إلـى مـــزيـــدا من اإلجـــراءات
ـزيفـة الـتي تنـشر كـاتب ا واجـهـة ا
الـبــحـوث في سـكـوبــاس مـزيف لـقـاء
مــبــالغ مــالـــيــة يــدفــعــهـــا كــثــيــر من
األسـاتذة الـشـبـاب وطلـبـة الـدراسات
ــتـطـلـبـات الـتي الـعـلــيـا  لإليـفـاء بـا
باإلمـكان مـراجعـتهـا.. أرجو أن أكون

االسـاتــذة الـذين عــنـدهم مــشـاكل في
تــنـزيل بــحـوثــهم في صــفـحــاتـهم ام
الـــكـــتب الـــتي تـــعـــمم بـــخـــصـــوص
الـترقـيـات هي تصـعـيب االمـر وجعل
اللـجان في حيـرة واصبـحت التـرقية
صـــعــبـــة ال تــفــرح الـــوزارة في هــذه
الزيادة فهي بـجهود فردية لـلباحث
ــــعـــزل عـن الـــوزارة الـــتـي التـــدعم
). كـما عـقب الـربـيـعي على الـباحـثـ
تـعلـيق زمـيـله قاسـم بالـقـول ( سؤال
جـدير بـاالعـتبـار ومـطلب مـهم يـجدر
بالـوزارة واجلـامعـات االجـابة عـليه.
ــا يـســاعــدني احـد في اتــسـائل لــر
الـــــوصــــول الـى جــــواب شـــــاف. هل
بـراءات االخـتـراع بـافضـل نزاهـة من
الـبـحـوث? هل حـقـا تـوجـد ابـتـكارات
تستحق اطالق (ابتكار) او (اختراع)
عــلــيـهــا? بــســبـب الــعــزلــة الــدولــيـة
واحلـــصـــار الــعـــلـــمي الـــذاتي الــذي
ي ـــــــســـــــؤول واالكـــــــاد فـــــــرضه ا
والباحث علـى انفسهم انـفصم العلم
واالبــــتـــكــــار الــــعــــراقي عـن الـــعــــلم
ي ولم نعد نعرف حقا واالبتكار العا
هل مـا نـعـمـله ونـبـحث به ونـكـتشـفه

هو حقا امر جديد).

(نـثـمـن اجلـهـود الـتي بــذلـهـا الـصـدر
وجـهــود جـنـوده الـصــدريـ و أبـنـاء
العـراق باطـيافه كـافة الـذين ساهـموا

باجناح عملية االنتخابات).
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واضــــاف (نـــدعـــو أصـــحـــاب الـــكـــتل
الـسيـاسـية اخملـلـص إلى الـتـضامن
ـصـلحـة العـامة والتـكـاتف وتغـليب ا
من أجل االسـراع في تـشكـيل حـكـومة
عـــراقــيـــة ال شــرقـــيــة وال غــربـــيــة بل
حــكــومـة عــراقــيـة أصــيــلـة) واوضح
الــدنـيــنــاوي ان (احلـكــومـة اجلــديـدة
ــظــلـوم في يــجب أن تــضع الــعـراق ا
ـتــقـدمـة ـتــطـورة وا مـصــاف الـدول ا
ـتـحـضـرة  والسـيـمــا في رفـاهـيـة وا
ابــنـاء شـعــبـهــا بـكل أطــيـافه من دون
تـمــيـيـز عـرقي او طــائـفي أو حـزبي).
ـرجع الــديـني مــحـمـد غــادرا الى ذلك
اســـحــاق الـــفـــيــاض الـــعــراق امس 
مـتوجـهـا الى الـعـاصمـة الـبـريطـانـية
لنـدن لـتلـقي الـعالج. وقال مـصدر في
مـــكـــتـــبه ان (الــــفـــيـــاض غـــادر امس
محـافظـة النجف  متـوجهـا الى لندن
لــغـرض تــلــقي الـعـالج هـنــاك). وكـان
الـــفـــيــــاض قـــد اجـــرى قــــبل اشـــهـــر
فــحــوصــات طــبــيــة فـي لــبــنــان بــعـد

جتاوزه االصابة بفايروس كورونا.

ـقدمـة على م وصالحيـة اخلدمات ا
الـطائـر االخـضـر . واكد الـشـبـلي على
ـتـابعـة الـدورية (ضرورة االشـراف وا
ــركــز الــتــمــوين واالعــاشــة ومــراكــز
الـتــبـريــد واخلـزن اخملــصـصــة حلـفظ
االطعـمـة الـتي تقـدم لـلـمسـافـرين على
م الناقل الوطني بأعتبارها من اهم
اجلــوانب الــتـي تــمــتـثـل لــلــمــعــايــيـر
اخلـــاصــة وتـــخــضـع لــلـــفــحـــوصــات
ــنـــتج ونــوعـــيــته وجــودة وسـالمــة ا
ـالكـــات الى الــــغـــذائــــيـــة) داعــــيـــا ا
(مواصلة العمل والسير وفق االنظمة
ــتــبــعــة وتــقـد افــضل ــعــايــيـر ا وا

اخلدمات للمسافر).

قدسة.وقـال مدير عام الشركة الديار ا
عباس عمران في بيـان تلقته (الزمان)
امس ان (الـطـائـرتـ خـصـصت لـنـقل
نحو  282معتمرا ألداء فريضة العمرة
حـيث  تــهــيـئــة الـتـسـهــيالت كـافـة
وتوفيـر جميع اخلـدمات لهم إسـتناداً
لــتـوجــيــهـات الــوزيــر نـاصــر حــسـ
الــشــبــلي) واشــار الى ان (الـــشــركــة
مــسـتــمـرة في تــسـيــيـر رحالتــهـا الى
ـــقــدســـة بــشــكـل مــســـتــمــر الـــديــار ا
ـعنية). وكان بالتنـسيق مع اجلهات ا
الشلبي قـد تفقـد في وقت سابق مركز
التـمـوين واالعـاشة فـي مقـر اخلـطوط
اجلوية العراقية  للوقوف على جودة

وفــرع الــوزارة في مــحــافــظــة دهــوك
تمـت اعادة  74مواطـنـا من انـقرة الى
مــنـاطــقــهم في تــلـعــفـر) واضـاف انه
واطـن براً وعبـر منفذ (تمت اعادة ا
إبراهـيم اخللـيل الـتابع لـقضـاء زاخو
في دهــوك بـعــد اسـتــكـمــال إجـراءات

دخولهم الى العراق).
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وتـابع ان (الــوزارة مـسـتــمـرة بـاعـادة
الــعـراقــيــ بــشـكل طــوعي الى ارض
الوطن). فـيـما أعـلـنت الشـركـة العـامة
لـلـخـطـوط اجلويـة الـعـراقـيـة الـتـابـعة
تـســيــيــرهـا رحــلــتـ لــوزارة الــنـقـل 
مباشرت من مطار بغداد الدولي الى
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ـهـجرين 74 اعـادت وزارة الهـجـرة وا
مواطنـا مغتـربا في تركـيا الى  قضاء
تـلـعـفـر في مـحـافـظـة نـيـنـوى  ضـمن
خطة الـوزارة لتشـجيع العـراقي في
دول اجلــوار عــلـى الــعــودة طــوعــيــا.
وذكر مديـر عام دائـرة شؤون الـهجرة
في الــوزارة احـــمــد رحــيـم حــسن في
بــــيـــان تــــلـــقــــته (الـــزمــــان) امس انه
(بتوجـيه من قبل الوزيـرة في حكومة
تصـريف االعـمـال إيفـان فـائق جـابرو
ـشــتــرك بـ ومن خالل الــتــنــسـيـق ا
مـكــتب الـوزارة في انــقـرة والــسـفـارة
الــعــراقـيــة في تــركــيــا ووزارة الــنـقل
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مـأ أفـضل وأســوأ ثالثـة أمـور الحـظـتـهـا في ســفـرتك ? بـهـذا الـسـؤال يـبـدأ
الـزمالء حـديـثـهم بـعـد انـتهـاء كل سـفـرة الى خـارج الـعـراق  عـلى قـلـة هذه
ـشاركـة في مؤتـمرات او الـسفـرات الـتي تأتي في الـغالـب بدوافع عـلمـية كـا
ـية او غـيرها من الـفعـاليـات  ذلك ان ضيق الـوقت والتـكاليف نـدوات أكاد
الـباهظة حتول دائـما عن تنظيم سفـرات سياحية  فـليس لألستاذ اجلامعي

ما يكفي من الوقت لالستمتاع كما هي حال بعض الناس .
وبالسؤال نفسه بدأ زمالئي حديثهم عند انتهاء زياتي الى العاصمة طهران
لـلـمشـاركـة في مـناقـشـة رسـالة مـاجـسـتيـر لـطـالبـة عـراقـية تـقـدمت بـها الى

جامعة ايرانية بوصفي مشرفا عليها .
دن التي ان أول ما يشد نظرك في ايران هو النظافة الالفتة على اختالف ا
أتـيحت الـفرصـة لزيارتـها  وال تـقتـصر النـظافـة على مـكان دون آخر داخل
ـديـنة  فـالـشوارع واألزقـة مذهـلـة في نـظافـتـها  وتـمتـد هـذه النـظـافة الى ا
سافات التي الـشوارع اخلارجية ومـقترباتها بـ مدينة وأخرى عـلى طول ا
تـصل الى مئات الكـيلو مترات  أمـا احلدائق العامـة او اخلاصة فحدث وال
حـرج  نظافـة وتصمـيما وتـشجيـرا  لقد صـممت هذه احلـدائق بطريـقة تنم
عن ذوق رفـيع  ويـجـري الـعـمل فـيـهـا بجـودة عـالـيـة  وال تـخـتـلف احلـديـقة
ـوجودة في حي شـعبي اطالقـا  فجمـيعـها على الـرئيـسة للـمديـنة عن تلك ا

مستوى واحد .
لـقد خربّت عليّ مهنتي الـصحفية متعة الـسياحة  فقد تمـلكتني رغبة عارمة
ـوجـود فيه  لـم أر عامل بـلـديـة يـتـسكع  او ـكـان ا الحـظـة كل شيء في ا
يـستظل عـند شجـرة  او جالس بال عمل  الـكل يعمل بـجد واخالص  أما
مــا الـــذي يــدفـــعــهـم لــهــذا االخـالص فال عــلـم لي به  هل هـــو اخلــوف من

سؤول األعلى  ام انه قيمة مغروسة في النفوس . محاسبة ا
ـتـعـذر عـلى أية ان عـدد سـكـان ايـران وسعـة مـسـاحـة مـدنهـا  يـجـعل من ا
ـسـتـوى مـن الـنـظـافــة والـتـرتــيب واجلـمـال مــهـمـا كـانت بـلــديـة بـلـوغ هــذا ا
ـا األمـر كذلك  فـهـذا يـعـني ان هنـاك تـعـاونا امـكـانـياتـهـا ومالكـاتهـا  وطـا
كـبيرا جدا ب األهالي والعناصر  البـلدية  ما يشير الى ان اجملتمع يتسم
بـقدر كبير من التحضر  فلم أر كدسا للزبالة مهما كان صغيرا أمام منزل
او في طــرف حي او قـبــالـة احملــال الـتي لم يــتـجــاوز أي مـنــهـا عـلـى حـرمـة
الـرصـيف أبـدا  فال بـسطـيـات  وال عـرض لبـضـاعـة علـى رصيف بـطـريـقة
تـعوق سيـر السابـلة  وهـذا يؤشر سـيادة وهيـبة القـانون واحتـرام الناس له

وااللتزام به . 
ـستوى اخلدمي في ايـران قياسا قدوري علـى وجه التحديـد تقييم ا لـيس 
ـتـقدمـة  فلم تـتح لي الـفرصـة لزيـارة هـذه الدول  ولـكن اذا كانت بـالدول ا
ـنـا  فكـيف هي حـال تلك الـدول  وأين نـحن منـها  ايـران تـصنف عـلى عا

وما الصورة الذهنية التي يرسمها الزائر لبالدنا ? انه أمر مخجل حقا .
ـقـال عـلى نـهـايـته  ولم أحتـدث عن أول سـؤال خـطـر في بـالـي عـند قـارب ا
مالحــظــتي لــلـمــســتــوى اخلـدمـي في ايــران  ويـدور الــســؤال حــول بـعض
ـسؤولـ العراقـي الذين أمـضوا جـزءا من حياتـهم في ايران  وبـعضهم ا
يـتـردد عـلى هـذه البالد بـاسـتـمـرار  ما الـذي تـعـلـمـوه منـهـا   ألم يـقـارنوا
ـاذا لم ينـقلـوا هذه الـتجـربة الـتي تسـتحق ا يـجري في بالدهم   و األمـر 

االحتذاء?.
ـــكن لــهــا أن تــكــون خــلــصـت من كل ذلك الى ان اخلـــدمــات الــبــلــديــة ال 
ــسـؤولــ قـيم االخالص ــطـلــوب اذا لم تـتــرسخ في نــفـوس ا ـســتـوى ا بــا
ـكن لـهذا واحـتـرام االنـسان والـشـعـور العـمـيق بـاالنتـمـاء لـلـوطن  كمـا ال 
ـستـوى أن يـبلغ مـا نفـخر به مـا لم يـكن اجملتـمع متـحـضرا ويـتحـلى بذوق ا
رفـيـع  وجـمـيع هــذه الـقـيم تــعـد ضـرورة قــصـوى ألي بـلـد يــتـطـلع
ـدرسة لالرتـقـاء  وبالـتـأكيـد ان غرسـهـا من مسـؤولـية ا
أوال  وتـأتي بعد ذلك صرامة تـطبيق القانون  ومع ان
درسة من ب البديهيات التي ال االشارة الى أهمية ا
حتـتاج الى كالم  لكـن اآلذان ال تسمع والـضمائر ال

تتحرك . أنا حزين جدا رغم عودتي من سفرة .  

اليـة واالقتـصادية الـتي اتسـمت بجرأة غـير مـعهودة  حـ قرأتُ دراسـته ا
بـإمعان  اعـجبتُ بهـا  وتمنـيت ان تكون خـارطة طريق مـالية لـلعراق  ومن
شـدة قنـاعتي بـتلك الـدراسة  وضعـتهـا عنـواناً  رئـيسـاً على غالف مـجلتي
ـال واالستثـمار) بشـكل الفت  وعنـد عشـية صدور عـدد اجمللة  في (دنـيا ا
تــشـرين اول من سـنـة  2019 تـنــاولت وسـائل الـتـواصـل االجـتـمـاعي صـدى
الـدراسة بشكل مـلحوظ  وعـلى أثر هذا االهتـمام طلبت عـدد من اجلامعات
ال واالقتصاد وبعض السفارات  نسخا اضافية من اجمللة  ألن ورجـال ا
ا  كـانت غائبة الـدراسة اجلريـئة حركت مـياها راكـدة  ونبهت الى نـقاط ر

عن كثيرين .
كـاتب الدراسـة  هو الـشخـصيـة االقتصـادية  أ. د. مـحمـود محـمد مـحمود
داغـر وعنـوانها كـان ( أضواء عـلى تخفـيض قيـمة الديـنار الـعراقي )  حيث
ـمــتـنع  كل الـزوايـا الـتي اراد اسـتـقــرأ فـيـهـا بـأفـكـار وبــأسـلـوب الـسـهل ا

بسطة . علومة واللغة ا إيصالها بشكل علمي  دقيق معتمدا الرقم وا
لن ادخل في حـيـثـيات تـلك الـدراسة ومـا جـاء بـها من صـور واقـعيـة حلـركة
ـال واالقتصاد في الـوطن  حلساسيتـها في الظرف الـراهن  لكني اشير ا
الى جزئية  تبدو خارج نطاقها  غير اني أراها في صلب ما اريد االشارة

اليه .
في الـبداية  اقـول ان احلديث والكتـابة في الشـأن االقتصادي دائـما يحمل
ا ال بالغ فـيها  لذلـك يبتعـد عنهـا القار االعـتيادي  ور سـمات اجلديـة ا
يـستـسـيغـهـا حتى طـلـبة االقـتصـاد في اجلـامعـات  ونـظرة سـريـعة عـلى ما
ـهتمـة باجلانب االقـتصادي  تـنتجه وتـنشـره مراكز االبـحاث ودور النـشر ا
واطـن  قـليـلة  لـذلك جند ان ارقـام ما يُـطبع قـبولـية لـها عـنـد ا جنـد ان ا
مـنـهـا قـلــيـلـة  فـهي تـشـبه مـا اصـطـلـح عـلـيه بـ ( الـتـداول احملـدود) فـبـقـيت
ـكـتـبـات  إال مـا نـدر  فــالـغـالـبـيـة  ال تـرتــاح الى تـلك الـكـتـابـات حـبـيـســة ا
جلـمودها وصعوبة فهـمها  فتبقى حـبيسة محدودية انـتشارها رغم أنها قد

تكون أُعدّت أصال لتقد فائدة عظيمة يحتاجها مالي الناس.
ـمـتنع" ـنـطـقي أن تـبـرز فـكـرة "الـسـهل ا وألن الـقـراء مـخـتـلـفون جـداً فـمن ا
فهـوم وصفـي آخريـن هما الـكتابـة السطـحية كـمعادل مـوضوعي ثـالث 
والـكتـابة الـنخـبـوية  وقـد وجدتُ في الـدراسة الـتي اشرتُ الـيهـا في مقـدمة
هـذا الـعـمـود  ان كـاتـبـهـا أ. د. مـحـمـود داغـر قدمـهـا عـلى طـبق جـمـيل من
واطن ـقبـولية الـشامـلة  فـاستقـبلـها اخملـتص بفهـم  مثلـما أعـجب فيـها ا ا
ال واالقتصاد يكتبون على طريقة د. العادي .. فما احوجنا الى كُتاب في ا

تميزة بالوضوح والرقي.    داغر ا
شـكرا دكتور مـحمود  ان كـتاباتك وطلـتك التلفـزيونية
الـتي تـتسم بـالـيسـر والـعذوبـة  وانت تـتنـاول اصعب
ـال واالقـتـصـاد .. فـانت ـفـاهــيم في ادق مـفـاصل ا ا

تكتب في االقتصاد ... شعرا.

كالم أبيض

فم مفتوح .. فم مغلق
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تـفــقـد وزيــر الـنــقل نـاصــر حـسـ
بــنـــدر الــشــبــلـي  امس الــســبت 
يـرافـقه مـديـر عـام شـركـة اخلـطوط
اجلـــويــــة عـــبــــاس عـــمــــران قـــسم
عــمـلــيــات الــطـيــران في اخلــطـوط
ــتـابـعــة سـيـر اجلـويــة الـعــراقـيـة 

مجريات العمل . 
وقال بيان تـلقته (الزمان) امس ان

اجـتـمـاعـاً مـوسـعـاً عـقـد مع مـدراء
قسم عملـيات الطيـران والتضييف
لـــوضـع آلـــيـــة جـــديـــدة واخلــروج
بـنــتـائج تـلــيق بـسـمــعـة اخلـطـوط

اجلوية العراقية . 
راضــاف ان الـشـبــلي وجه مالكـات
عـمـليـات الطـيـران ومركـز الـتدريب
ــتــقــدم وعــدد من الــطــيــارين في ا
تـابعـة مجريـات عمل هذا الشـركة 

الـقـسم احلـيوي بـجـميـع تفـاصـيله
واعــادة الـعــمل بـنــظـام الــشـفــتـات
واعادة النـظر بخـصوص الرحالت
وتـوقـيـتـاتـهـا وآلـيـة الـعمـل بـنـظام
 ioccالـتي تـكون مـكـملـة لـعمـلـيات
الــطـــيــران ومــتــابــعــة كل حــركــات
وجــــــداول حـــــركــــــة الــــــطــــــيـــــران

والطائرات) .
وأكـــد (اهــمــيــة االلــتـــزام بــجــمــيع

التعـليمـات التي ينص علـيها عمل
الــقــسـم مــنــهـــا اخــضـــاع الــطــاقم
الجـــراءات الـــفـــحـص االســـاســـيــة
كــــفـــحص الــــكـــفـــاءة ومــــراجـــعـــة
مـعــلـومـاتـهـم اخلـاصـة بــالـطـيـران
ـدني بـشـكلٍ دوري ومـنـتظـم على ا
مختلف انـواع وطرازات الطائرات
ــا يـــضــمن رفـع مــســـتــويـــاتــهم
وقابـليـاتهم وتـمكيـنهم من مـواكبة

ياً). التطور احلاصل عا
qI  5 Q

واعــلــنـت الــشــركـة الــعــامــة لــنــقل
سافرين والـوفود عن تأم نقل ا
الــــزوار الــــوافـــديـن الى ســــامـــراء
ــقــدســة و تــخـصــيـص اكـثــر من ا
75حافلـة من الشركة خـدمة للزوار
ناسبة ذكرى استشهاد الوافدين 
و زيـارة االمـام احلـسن الـعـسـكري
عـــلـــيه الـــسالم .وقـــال مــديـــر عــام
الــشـــركــة كــر كــاظـم حــســ انه
(وحـسب تــوجــيـهــات وزيـر الــنـقل

نــاصـر حــســ بــنـدر الــشــبـلي 
اخــــــراج اكـــــــثــــــر ٧٥ بــــــاص ذات
الـطــابـقـ الى مــحـافـظــة سـامـراء
ــقـدسـة خلـدمــة الـزوار الـوافـدين ا
الحــيــاء ذكــرى اســتــشــهــاد االمـام
احلـسن الـعـسـكـري عـليـه السالم).
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كــشف مـواطـنـون عن اصـابــتـهم بـفـايـروس
كــورونـا مــجـدداً بــرغم تـلــقـيــحـهم الــلـقـاح
ـــــضــــاد في وقـت ســــابق واكـــــدوا انــــهم ا
فـوجـئـوا بـانـتـقـال الـعـدوى لـهم بـعـد أشـهر
قـــلــيـــلــة من تـــلـــقــيـــحــهم لـــقــاح فـــايــزر أو
بــانــســيـنــوم. واقــتــرحـوا تــقــد ارشـادات
جتـاري هذه احلـاالت. وقد عـرضت (الزمان)
ذلك عـلى اخـتـصاصي في الـتـغذيـة واقـترح
اآلتي حتـت عنـوان نظـام غذائـي للـمصـاب
المـس من فـايروس كـورونا: استـيقاظ وا
30 دقــيــقـة الــفــجـر إجــراء جـدول ســاعـة 3
تـــمــارين الــريـــاضــة اخلـــاصــة بــالـــتــنــفس
واالستنشاق والغذاء  اتباع اجلدول التالي
- اســتـنـشــاق بـخـار ( الـكــالـبـتــوز + قـرنـفل
+ريــحــان) من الـفـم واألنف بـعــد الــتـفــويـر.

ثالث مرات باليوم 
- الـغـرغـرة (بـخل +ملـح +مي دافي) ٣ مرات

باليوم 
أو (شـاي بـدل اخلل) حـسـب درجـة االصـابة
إذا هــنــاك فــقــدان حلــاسـتـي الـشـم والـذوق

يستخدم اخلل 
- تـناول شوربة عدس مـهروس معها (بصل
+ ثــوم + فــلــفل اخــضــر بــارد ولــيـس حـار)
ـريض يـعـاني من مــرتـ بـالـيـوم إذا كــان ا
الــقـولـون يـتــرك الـفـلـفل األخــضـر والـبـصل

V
O

D
« 

…œ
UO 5 IK*« œÒb'« 5 UBLK  ÎU UE  Õd I  W cG U  w UB ≈

 w uM'« ŸUDI « w  WO B « W U dK  …œdHM  WKL  ∫n M «

الني ويستبدل بحساء صدر الدجاج 
- اكل بـيـتـنجـان مـشـوي مع مهـروس الـثوم

كل يوم 
عـدنوس والريحان -  اكل خـضروات مثل ا
ـسلـوقة ألنهـا تسـاعد على -  اكل الـبتـيتة ا

امتصاص الفايروسات من األمعاء 
ـصـاب بـأمـراض الـقـلب وارتـفاع -  لـغـيـر ا
الـضغط اسـتنشـاق باودر عـرق السوس من
األنـف بـالـشــهـيق وإخــراج الـهــواء من الـفم

بـالزفـير لـفتح الـقصبـات الهـوائيـة في حالة
ن يـعـاني مـن سـعـال جاف أو االخـتـنـاق. و
اخـتـناق شـرب شـاي عرق الـسـوس الدافيء
بــدون ســكــر لــفـتـح الــقـصــبــات الــهــوائــيـة

وسهولة التنفس
-  شـرب لتـرين ماء يـوم يـوضع فيه قطع

من النومي حامض
- شـرب مشروبات دافـية مثل منـقوع احلبة

السوداء وشاي نوميبصرة 

-  شــرب عــصــيــر بــرتــقــال كل يــوم مــرتـ
وعصير الكيوي واالنناس 

-  اكل بيضتان سلق يوميا 
-  االمــتــنـاع عن تــنـاول الــلــحـوم احلــمـراء
والـــــســــمك والـــــتــــمـن واخلــــبـــــز االبــــيض
والــســكــريــات الــطــبــيــعــيــة والــصــنــاعــيـة

شروبات الغازية.  وا
ــارســة تــمـاريـن االسـتــنــشـاق 3 مــرات  -
30 الـظهـر ساعة 12 يـوميـا الفجـر ساعة 3

∫WKL

مالكات
صحة النجف
في حملة
رقابية

عامل ) . كانت وراء توقف هذه ا
وأشار مـدير عام شـركة ديالى الـعامة
للصناعات الـكهربائية  إلى  ( وجود
مـخــاطـبـات بــ الـشــركـة والـوزارات
بـهـدف تـسـديد مـا بـذمـتـهـا من أموال
لــــــلــــــشــــــركــــــة إال أن عــــــدم وجـــــود
تــخــصـــيــصــات مــالـــيــة يــحــول دون
ترتبة حصول الشـركة على ديونهـا ا
على الوزارات والهيـئات منوها بأنه
لو كـانت هـنـاك تـخـصـيـصـات مـالـية
ســيـكـون بـاإلمـكـان إعـادة اإلنـتـاج في
ـــنــــتـــج ــــعــــامل الــــثالثــــة لـــدعـم ا ا

الوطني).
الـى ذلك قــــــال مــــــصــــــدر امــــــنـي في
مــحــافــظــة ديــالى لــ ( الــزمــان )  إن
(فرق اإلطـفاء جنـحت بإخـماد حرائق
كـبـيـرة نـشـبت في بـسـاتـ قـريـة ركة
حجـي سهيل بـأطراف مـدينـة بعـقوبة

مركز محافظة ديالى ) .
ــصـدر أن (اخــمــاد احلــرائق وأكــد ا
أنـقـذ نـحـو 6 دوا من الـهالك ومـنع
امــتـدادهــا إلى مــســاحــات أخـرى من

البسات ) . 
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أعــــلــــنت شـــــركــــة ديــــالى الــــعــــامــــة
للصناعات الكـهربائية أحد تشكيالت
ـعـادن العـراقـية  وزارة الـصـناعـة وا
توقف ثالثـة معامل تـابعة لـها بسبب

عدم وجود تخصيصات مالية.
ــديــر الــعــام لــلــشــركــة عــبـد وقــال  ا
الـسـتـار اجلـنـابي في تـصـريـح تلـقـته
الــ ( الزمان )امس أن (  شـركة ديالى
العـامـة تـعـد من الـشـركـات الـرصـيـنة
الــتي حتـتــوي عـلى ثــمـانــيـة مــعـامل
صــنـاعــيـة تــنـتج مــحـوالت الــتـوزيع
ومحوالت القدرة والـقابلو الضوئي
ـقاييس الكـهربائية وأن كواة وا وا
ـــنـــتـــجـــات إنـــتـــاجـــهـــا يـــضــــاهي ا

األجنبية).
ــــعـــامل وأضــــاف اجلـــنــــابي  أن ( ا
ـتـوقـفـة هي مـعـمل شـمـعـات الـقدح ا
ــراوح ومـــعــمل األركــون ومــعـــمل ا
ـعـامل يـتسم حـيث كـان إنـتـاج هـذه ا
باجلودة الـعالية إال أن الـتطور الذي
حـصل في مـجال صـنـاعة الـسـيارات
وقـدم مـكـائن مـعـمل شـمـعـات الـقـدح

عمل ) . أدى إلى توقف ا
وأشـــار اجلـــنـــابي  إلى أن ( قـــيـــمــة
راوح تبلغ  65ألف نتج في معمل ا ا
ديــنــار وأن هــذا الــســعــر يــعــد غــيـر
نتج مناسب حالـيا بسبب منـافسة ا
ــعــمل وعـدم ــنــتـجــات ا ــســتـورد  ا
وجــود تـخــصـيــصـات مــالـيــة لـشـراء
مـكـائن حـديثـة فـضال عن عـدم وجود

حماية للمنتج احمللي).
Âu b  dF

ولـــفت إلى أن  ( مـــنــتـــجــات مـــعــمل
األركـــون من أنـــابـــيب األوكـــســـجــ

كانت تـصل للمـستهـلك بسعـر مدعوم
ال يــتــجـاوز 6 آالف ديــنــار لألنــبــوبـة
الـواحــدة بـيـنــمـا يـصل ســعـرهـا في
السوق احمللية نحو 25 ألف دينار).
وأكـــد أن  ( ارتـــفـــاع  ســـعـــر صـــرف
ـــواد الــــدوالر وارتـــفــــاع أســــعــــار ا
األولية وعـدم تسديـد الديون من قبل
وزارة الــــكـــــهــــربـــــاء الــــتـي بــــلـــــغت
مديـونيـتهـا للـشركة 70 مليـار دينار
إضــافـــة إلى عـــدم تــســـديــد الـــديــون
ترتبة بذمة وزارات وهيئات اخرى ا

bIH∫ وزير

النقل يتفقد
عمليات
الطيران
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مــضـيـفـا انه ( اعــداد خـطـة عـمل
مــتــكــامـــلــة خلــدمـــة الــزوار حــيث
ســتـــعــمل حـــافالت الـــشــركـــة بــ
قدسة بالتنسيق دينة ا قطوعات ا
مع قيادة عمـليات سامـراء والعتبة
قدسة والقوات االمنية العسكرية ا
الجنــاح خــطـــة الــنــقل واخلــدمــات

للزوار الكرام ).
يـذكـر ان الـشـركـة احـدى تـشـكيالت
وزارة الــنــقل اســتـنــفــرت اجلــهـود
واالمـكـانـيات وخـصـصت مـفـارزها
الـفـنيـة واالداريـة لتـسـهم في ادامة
عمليـة النقل وايضـا اعداد اضافية
كجهـد احتيـاطي خلدمة ونقل زوار

. االمام العسكري
واعــلــنت الـشــركــة الــعـامــة لــسـكك
حــــديـــد الــــعــــراق نـــقـل اكـــثــــر من
250الف مــســافــر خالل الــتــســعــة
اضيـة من هذا العام. وقال اشهر ا
مــديــر عـــام الــشــركــة طــالب جــواد
كـاظـم احلـســيــني انه (بــالــرغم من
تــطــبـيق تــعـلــيــمـات خــلـيــة االزمـة
بــتــقــلــيص ايــام انــطالق قــطـارات
سافـرين للحد من ظـاهرة انتشار ا
سـتجد وحرصاً منا وباء كورونا ا
ـــســـافــــر الـــكـــر عــــلى صـــحــــة ا
بـتقـلـيص انطالق حـركـة القـطارات

ــسـافـرين لـتــكـون مــكـاتب حــجـز ا
مـــفــتــوحــة اليـــام الــســبت واالحــد
واالثـنــ من كل اسـبــوع مـشــيـرا
الى (تـاكيـدات وزير الـنـقل الكـاب
ناصر حس بندر الشبلي; بتهياة
القطارات احلديثة DMU وتوفير
ـسـافـرين افـضـل اخلـدمـات لـنـقل ا
ـنـاطق اجلـنـوبـية الـكـرام صـوب ا
حـيث تـنطـلق الـقطـارات من بـغداد
الى الـــبــصــرة وبــالـــعــكس مــرورا
بــاحملـافــظــات اجلـنــوبــيـة (احلــلـة

الديوانية السماوه الناصرية) .
وبـ (تـتـصـاعـد وتـيـرة الـعـمل من
قــبل كــوادر الــســكك بــتــوفـيــر اهم
وسـائل الـراحـة والـسـرعـة واالمـان
عــلى مـ قــطــارات الـشــركــة الـتي
تنـطلق من بـغداد الـساعة  7مساء
 بـينـما يـنـطلق الـقطـار من محـطة
قــطـــار الــبـــصـــرة الــســـاعــة 7/30
مــــســـاءا).يـــذكـــر أن هـــذه االعـــداد
جـاءت بـجـهـود الـعـامـلـ في قـسم
النقل والتشغيل ومنـــــــطقة بغداد
ــركـزيـة والـبــصـرة و الــسـيــطـرة ا
راقبة حركة ودقة مواعيد انطالق
ـــســافـــرين بـــواســـطــة قــطـــارات ا
مـنـظـومـة التـتـبـع  لـتـامـ وصول

القطارات الصاعدة والنازلة. 

وليالً الساعة 10ليال 
- تــنـاول الـفـيــتـامـيــنـات الـتي يــنـصح بـهـا

الطبيب وعالج الطبيب
- الفتيامينات

ونـفذت فرق الرقابة الصحية التابعه لقطاع
الـنجف اجلنوبي حـملة صحـية منفردة  
خـاللــهـــا زيــارة عـــدد من احملـالت الــعـــامــة
اخلـاضعـة الرقابـة الصحـية في منـطقة حي

الزهراء .
واكـد مــديـر الـرقـابـة الـصــحـيـة في الـقـطـاع
رشــاد الــكــعـبي ( لــلــزمــان ) يـوم أمس : أن
ــســتــمـرة احلــمــلــة تـأتـي ضـمـن اجلـهــود ا
ـعروضة ـواد الغذائـية ا ـتابـعة ومراقـبة ا
في األسـواق احملليـة  والتأكـد من سالمتها
وصالحــيـتـهـا لالسـتــهالك الـبـشـري . وبـ
الكعبي :  خالل احلملة القاء مع أصحاب

 احملالت  والتأكيد على 
 عـلى حـصـول جمـيع الـعـمال عـلى بـطـاقات
الــتـلــقـيح مع ارتــداء الـكـفــوف والـكــمـامـات

أثـناء العمل للحفاظ على سالمتهم  كما 
اذج غذائية وأرسالها إلى اخملتبر سـحب 
لـبيان مـدى صالحيتـها لالستـهالك البشري

.
نتجات الغذائية مـضيفاً : التوجيه بجلب ا
ـــــــــــعامل اجملازه رسمياً وباإلضافة  من ا
إلى ذلـك  فقد  العـثور على كمـيات كبيرة
ـواد الــغــذائــيــة  و اتالفــهـا ضــمن مـن ا

محاضر أصولية .
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-1-
ـال ذميـماً للـغايـة فانّ البـخل بالـطعـام من أكثر صـوره البـشعة اذا كان البـخل با

سوءً عند الناس ال فرق ب كبيرهم وصغيرهم في ذلك ..
ذموم : قال الشاعر في واحد من اولئك البخالء ا

سيان كَسْرُ رغيفهِ 
أو كَسْرُ عَظْمٍ مِنْ عِظامِهْ

-2-
الئكة واالنبياء واالوصياء والعقالء واألبرار واالشرار . البخيل يلعنه الله وا

-3-
انه ملعون بكل األلسنة واللغات  

ذاهب والقوميات . ومن كل األديان وا
وفي كل زمان ومكان .

-4-
ـفـكرين والـيـوم نُبْـتَـلى بـلـونٍ جـديـد من الـبـخل  ال يـقل إيالمـاً وايذاءً لـلـعـلـمـاء وا
والبـاحثـ والـنشـطـاء في ميـادين احلـراك الفـكـري والثـقـافي واألدبي من األلوان

األخرى وهو :
البخل بالكالم ..!!

-5-
الـبـخل بـالــكالم يـدعـو صـاحـبـه الى الـتـزام الـصـمت حــ يـسـمع أو يـقـرأ روائِعَ

قاالت والبحوث والكلمات اجلميلة ... القصائد  واحلِسانَ من ا
-6-

ـشـلـول " الذي ويُـخـيل الـيـك انّه أصـبحَ " االخـرس " الـذي ال يُـطـيق الـكالم او " ا
ال يَقْوى عـلى االمساك بـالقلم لـيكتب شـيئا يـتناغم مـع مقتـضيات احلب والـتوقير

لالبداع واالبتكار ...
-7-

واذا كنـا نلوم الشاعر الذي كـان يُصَفِقُ لنفسه ح يـقرأ شعره  - ح ال يجد
ناسب البداعاته  –فانـنا الشَكَّ نلومُ الصامـت البخالء بالكالم الذين الـصدى ا

عرفة ... يخذلون روّاد التألق وفرسان األدب والثقافة وا
-8-

ـسجّـلون رسـميـاً في مواقع الـكتـرونية أيهـا البخالء بـالكالم مـا أكثـركم  وأنتم ا
تضم مجاميع من العلماء واالدباء وأصحاب االقالم .

ا لـيس في مـقدورهم وال لـوم عـنـدنا عـلى غـيركم  فـنـحن ال نـطالب الـعـاجزيـن 
ولكنـنا نـستغـرب من القـادرين على الكالم الـباخـل به وبالـنقـد الذين ال ينـبسون

ببنتِ شفة .
-9-

وليس هـذا التـنبـيه على خـطورة الـنكـوص عن أداء ما تـقتـضيه
وضوع  –عـلى حد تعـبير الـفقهاء – مـناسبـاتُ احلكم وا
رّة األولى التي نُـطلق فـيها هو األول من نـوعه ولكـنهـا ا

لتزم بالصمت صفة البخالء بالكالم . على ا
-10-

ونـأمل أنْ ال نـضطـر الى ايـراد صـفـات أخـرى تـضاف
الى هذه الصفة السلبية في قادم األيام .
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يـعـتـمـد اجملـتـمع عـلى الـعالقـات الـتي تُـقـام بـ افـراده وهـذه الـعالقـات نـظـمـتـها
االديان والـدساتير والقوان الوضعية اضافـة الى االنظمة والتعليمات واالعراف
والـتـقـاليـد اجملـتـمـعـية والـتي تـخـتـلف من دولـة الى اخـرى ومن مـجـتمـع الى اخر

وهكذا وصوالً الى ما استقرت عليه.
ـا ان اجملـتمع الـواحـد متـعـدد االطراف ويـنـقسم بـذاته الى مـجتـمـعات اصـغر و
قـدسة التي ـسمـياتهـا ومنهـا (مجـتمع العالقـات الزوجيـة) هذه الـعالقة ا وفقاً 
وضعت اسسـها االديان السماوية ونظـمتها قوان االحوال الشـخصية وجعلتها
اكنة الـوحيدة التي تنتج تلك اجملـتمعات البشرية ووضعت من االهميـة لكونها ا
ـاكـنـة الـبـشـرية من ـومـة عمل ا لـها بـنـوداً في فـقـراتـهـا صـارمةً حـفـاظـاً عـلى د

االنتاج الصحيح.
ولـعـلـنـا عـنـدمـا نـتـنـاول هـكـذا مـوضـوع حـسـاس الـغـايـة مـنه الـتـذكـيـر بـالتـعـالـيم

السماوية والقوان والتقاليد وعدم االنحراف بها نحو الهاوية.
فقد يـنتج ان يكـون احدهم غير مـؤهل للزواج من النـاحية الفـكرية او النـفسية او
ـقـدسـة والـتي يـكون ـعـرفـة بـهـذه الـعالقـة ا قـد ال يـكـون عـلى قـدر من االدراك وا
نتاجـها عائلة يتحمل االباء مسؤولية نشأتهم فأن كانت صحية صح ما بعده وان
كـانت لـيـست كـذلك فـسـد مـا بعـدهـا. وهـنـا ال بـد نُـشـيـر الى بـعض الـسـلـوكـيات
نـحرفة وهي الـعالقات خـارج فراش الزوجـية والعالقـات الغـير مشـروعة والتي ا
سلسالت واالفالم وجعلت عدم ادراك احد الزوج ساهمت في نشرها بعض ا
منـوع) ويعيش في بأن يـنجرف ليـتقمـص احدى شخصـيات مسـلسل (العـشق ا
وهم مـا هـو عـلـيه مع الـطرف االخـر والـتي ال غـايـة مـنـها اال عـالقة جـنـسـيـة غـير
مشـروعة ودائماً مـا تنتهـي بعد ذلك دون ناجت سـوى الندم او قـد تنهي بفـضيحة

احدهم وغسل عار او ان يعيش منبوذ مجتمعياً.
وهـنـاك نـوع اخـر من هـذه االنـحـرافـات الــسـلـوكـيـة ومـنـهـا تـبـادل الـزوجـات ذلك
السـلوك الذي يـندى له اجلبـ او مجـرد تسمـيته تخـدش حيـاء السامـع والذي
اصـبـحت بـعض مـواقع الـتـواصل االجـتـمـاعي تُـروج له بـأبـشع صـورة من صور

هانة. التلوث اخللقي وخلع لباس الغيرة والشرف وارتداء ثوب الذل وا
وما ينـتج عن ذلك من عواقب مـستـقبلـية ال سـيما نـشر الـرذيلة والـفاحـشة وخلق

افكـار منحرفـة تلقي بـضاللها عـلى العدالة اجملـتمعـية وتهدد
مـســتـقـبل االجـيـال وكـذلك تـؤدي الى انـتـشـار االمـراض

رض الفتاك (االيدز). اجلنسية السيما ا
ان االديان حـرمت والـقوانـ مـنعـت والتـقالـيـد رفضت
كل ما يدنس فراش الزوجية حفاظاً على مجتمعاتها.

{ لواء دكـتور
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كـثـيــراً هي الـتــسـاؤالت لـبــعض من الـعــوائل ذات االصـول الـقــيـمـيــة الالئـقــة عن اسـبـاب

كـنـنا الـقول ان االنـحـراف السـلـوكي القـيمـي لدى ابـنائـهم ?ولـكن 
واقف الـتـعلـم بالـقـدوة احلـسنـة قـد ال يـجدي نـفـعـاً في بـعض ا
احليـاتـيـة اخلاصـة بـتـعلـيم الـقـيم الـنبـيـلـة السيـمـا وانت تُـعَلمْ
الـطـفل االحـتـرام في بـيـئـة ال حتـتـرم الـكـبيـر او الـعِـلمْ او انك
تُعلمْ قـيم الصدق وانت تكـذب عَلناً في مـحيط اسرتك او غير
واقف القـيمية الـتي تنطبق مع مـا تقدم من مواقف ذلك من ا

حلقائق منطقية دالة .
{ عن مجموعة واتساب

لم تتغـير اخلارطـة السياسـية بعد االنـتخابات الـتشريـعية التي جـرت في العاشر
من الشـهـر احلالـي  رغم صعـود بـعض الـقوى اجلـديـدة مـثل: امتـداد واشـراقة
ـسـتــقـلـ والـســقـوط الـكـبــيـر لـلـكــثـيـر من الـوجــوه اخملـضـرمـة كـانـون وبــعض ا
واألحـزاب الـفـاعلـة في الـسـاحـة  اال ان الـهـيـمنـة بـقـيت لألحـزاب الـتـقـلـيـدية مع
ستقل باعالنهم االنضمام للقوائم الفائزة قبل انعقاد جلسة ذوبان الكـثير من ا

ان القادم وقبل اعالن النتائج النهائية. البر
ورغم ان التغـيير سمة أية انتخابات فان ما جرى بالضبط هو تبادل للمراكز ب
نـفس الـقوى مع اسـتـمرار الـتـقسـيم الـطائـفي الـقومي لـلـرئاسـات الـثالث بإعالن
ـان ـنـصب رئـيس الـبـر ـنـصب رئـيس اجلـمـهـوريـة والـسـنـة  الـكـرد تـمـسـكـهم 
ودستوريـا رئاسة احلكومة للشيعة باعتبارهم األغلبية  فال جديد في النتائج وال

قـبلـة النـهم أقلـية تـأثيـر لـلمـستـقـل عـلى تـشكـيل احلكـومـة ا
تلـكون كيانا يـنضمهم وال عددا يـعطيهم ثقال نسـبية ال 

ناصب. في التأثير على توزيع ا
اضية  فـإنها اثبتت وان كان من حـسنة لالنتخـابات ا
ان فرصـة الـفوز مـواتيـة لـلمـسـتقـلـ الن الشـعب سأم
من األداء السـياسي للقـوى احلالية ومـستعد لـتغييرهم

عند اول فرصة. 
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ــالـي لــلــفــرد في الــعــراق الــدخل ا
ــواد اإلعالمـــيــة وكــذلـك أن تــبـث ا
الــــتـي حتــــمل رســـــائل تــــربــــويــــة
وأخـالقــــــيـــة حتـث عـــلى مــــعـــاني
ــــان بــــعـــيــــدًا عن الــــصــــبـــر واإل
الــرســـائل الـــتي تــبـث اخلــوف في
ـــســتـــقــبل صــفـــوف الــنـــاس من ا

W∫ معمل انتاجي في شركة ديالى d
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عــلى مـــدى أعــوام طــويــلــة كــانت
حـاالت االنتـحـار في العـراق قـليـلة
جــداً ولـــكن بـــعــد أعـــقــاب الـــغــزو
األمـيركي لـلـعـراق في عام (2003)
ومــا تــســبب فــيه من ويالت لــيس
أقــلـهــا احلـرب األهــلـيــة وانـتــشـار
الــــفــــوضى األمــــنــــيــــة واإلرهــــاب
عتاد والفشل التنـموي بات من" ا
أن تسـتقبل مـستشـفيات الـعاصمة
بــغــداد وعــدة مــحــافــظــات جــثــثــاً
ــنــتــحــرين اضــافــة إلى إســعـاف
فـيما ناجـ من" محـاوالت فاشـله 

بات العدد بالعشرات سنويا.
أن" تـلك احلـاالت ال تـأتي مـصـادفة
ـا هي نـتـيـجـة تـراكـمـات كـبـيرة ا
وضــخــمــة ال يــســتــطــيع اي كــائن
جتــاهـــلــهـــا نــاهـــيك عن الـــفــســاد
ـــــــؤســــــســـــــاتي مـن" الــــــوزارات ا
نظمات ؤسسات احلكومية وا وا
نـظـمات مـجتـمع مدني مـايعـرف 
وغـيـرهـا إال أنهـا بـعيـدة كل الـبـعد
عن هـمـوم ومـشاكل الـشـبـاب وترك
سؤولية علـى عاتق العائلة التي ا
ــا ال تـــســتــطــيـع فــعل شيء او ر

الــسـيــطــرة عـلـى أبـنــائــهـا في ظل
نع وقـوع كارثة الظـروف الراهنـة 

االنتحار أو غيرها. 
أن" احلـالــة االقـتـصــاديـة الـســيـئـة
الــتـي تــمــر بــالـــنــاس في في هــذه
ـر بـهـا ـرحــلـة الـصـعــبـة الـتـي  ا
الــعــراق وكـأنـه شـبـح يـخــيم عــلى
الـعــراقـيـ فــالـوضع االقــتـصـادي
الـصـعب قد يـشـكل ضغـطًـا نفـسـيا
عــلى الـــنــاس وخـــاصــة حـــيــنـــمــا
يـجدون أنـفـسـهم غيـر قـادرين على
تـلـبـيـة مـتـطـلـبـات احلـيـاة وتـأمـ
قوت عيالهم فـيجدون أنفسهم في
محك صـعب وفتنـة كبيـرة فإما أن
يـــصــبـــروا عـــلى ذلك ويـــتـــحـــلــوا
ـان الذي يجـعلهم يـتجاوزون باإل
راحل الـصعبـة في حياتهم  تلك ا
وإمـا أن يـجــدوا أنـفـسـهـم فـريـسـة
للـضعف واألمراض الـنفسـية التي
تـؤدي بهم إلى الـتّـفكـير بـاالنتـحار

والتّخلص من" احلياة .
مـانـشـاهـده يـومـيـا في الـتـلـفـاز أو
صــفـحــات مــواقع الــتــواصل نـرى
ونـــســـتــــمع إلـى قـــصص غــــريـــبه
وجـديــدة لـبــعض شـبــان وفـتــيـات

قـرروا إنــهـاء حـيــاتـهم بـالــقـفـز من
أعلى جسر أو تـناول السم أو قطع
األوردة أو شـــــنـق أنــــفـــــســـــهم أو
وت إال أن احلرق والـنتـجيـة هو ا
اخـتـيــارهم إلى هـذه األفــكـار لـعـدة
أسـبـاب وظـروف منـهـا اجـتمـاعـية
ـعـيـشة الـبـطـاله وعـلـمـية وغـالء ا
االبـــتــزاز اإللـــكــتـــروني وغـــيــرهــا
قـادتـهم إلى هـذا الـشـبح الـذي بات

يسيطر على عقولهم.
UOzUB « œu Ë

وفي إحصاءات  للـمفوضيـة العليا
ـسـتـقـلـة) التي حلـقـوق اإلنـسـان (ا
رصــدت قـرابـة (أربــعـة آالف) حـالـة
انـــــتـــــحــــــار بـــــ عـــــامي (2015)
(2019) وبـــالــرغم مـن عــدم وجــود
إحــصــائـــيــات حــقــيـــقــيــة حلــاالت
ــوجـودة االنـتــحـار كــون األرقـام ا
تمثل احلاالت الـفعليـة التي تنتهي
ــــوت دون اخلــــوض فـي عـــدد بــــا
احملـــــاوالت الـــــتي لـم تـــــنـــــجح أو
احلـاالت التي ال يـتم الـكشـف عنـها
ألسـبـاب مـجـتـمـعـيـة. ومن اجلـانب
الــفــقـــــــــهي أن جــمــيع الــديــانــات
الـســـــــمـاويـة وبــاالجـمـاع يـفـتـون

بـــحـــرمـــة ازهــــاق الـــنـــفس وآيـــة
صريـــــــحة في القرآن الكر

(وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) .
ويــشـيـر مـراقـبـ إلى أن" اإلهـمـال
تـعمـد من قبل األسـري واالهمـال ا
ســيــاســيــة احلــكــومــة قــد تــســبب
إنـــهــيــار تــام لــلـــوعي بــ أخــطــر
الفئات العمرية من الشباب إضافة
إلى خـــــطــــر وســـــائل الـــــتــــواصل
االجـتمـاعي واأللـعاب اإللـكـترونـية
بـات ضــمن األســبــاب الــتي تـؤدي
إلى االنـتحـار بـسبب اإلدمـان على
مـــواقـع الـــتـــواصل االجـــتـــمـــاعي
وغــيـــرهــا وتـــاتي هـــذه الــنـــتــائج
الــســلـــبــيه بــعــدم مـــراقــبــة اآلبــاء
ألوالدهم والذي أصـبح الكـثير من"
الـفــتـيــات يـقـعـن ضـحـيــة االبـتـزاز
اإللكتروني وغيره لـتصبح النهاية
(االنـــتـــحـــار). وهـــنـــا يـــجب عـــلى
اجملـــــتـــــمع وأصـــــحــــاب الـــــقــــرار
واحلـكومـة الـعراقـيـة التـدخل فوراً
وأن" حتــرص عـلـى تـأمــ احلـيـاة
ـة لــلـنـاس بــتـوفــيـر فـرص الـكــر
الـعـمـل وتـشـغــيـلـهــا ضـمن بـرامج
وخـطط مـهـنـيـة تـرفع مـن مـسـتوى

وتقلبات الزمان كما قال تعالى في
كتابه العزيز

(بسم الله الرحمن الرحيم.
وَالَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِــيـــمًــا وَمَن يَــفْـــعَلْ ذَلِكَ عُــدْوَانًــا
وَظُـلْـمًـا فَـسَوْفَ نُـصْـلِـيهِ نَـارًا وَكَانَ

ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرًا ).
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رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ . بالنظر حلصول كسر قرار على االمالك ادناه واستنادا الى قانون بيع وايجار اموال الدولة ا
بـينة مواصـفاته في ادناه تعـلن جلنة الـبيع وااليجـار في مديريـة بلديـة العمـارة عن اجراء مزايـدة علنـية لتـأجير الكـشك اعاله وا
زايدة مراجعة سكرتير اللجنة في مقر بلدية العمارة خالل فترة والعائد الى مديرية بلدية العمارة فعلى الراغب بـاالشتراك في ا
(٧) سبعة ايـام وتبدأ من اليوم التالي لنشر االعالن مستـصحبا معه التأمينات القانـونية البالغة ان ال تقل عن (١٠٠ %) من القيمة
دة اعاله من تاريخ النشر وعلى قاعة التقديرية وينادى لـلمزايدة في الساعة العاشرة والنصف صباحا في الـيوم التالي النتهاء ا
زايدة اجور زايدة عطلة رسمية يكون موعدها اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه ا مديرية بلدية العمارة واذا صادف يوم ا
دنـية وبـطاقـة السكن ويـكون عـليه مـراجعة تـرتبة عـلى ذلك ومن نسـبة (٢ %) مع جـلب هويـة االحوال ا صـاريف ا النشـر وكافـة ا
ـصـادقـة الكـمـال اجـراءات الـتـعـاقـد االصـولي وبـخالفه يـتـحـمل مـديـريـة بـلـديـة الـعـمـارة خالل فـتـرة (١٠) عـشـرة ايـام من تـاريخ ا

االجراءات القانونية.
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لك ورقمهت وقعنوع ا ساحةا مدة التأجيرا القيمة التقديرية بعد اضافة ١٥ % 
على بدل الضم االخير 

سوق حي احلس القدحانوت رقم ١٦١
١٣٠/٥٢ حي احلس

سنة واحدة١٦ م٢ ١١٦١٥٠٠ مليون ومائة وواحد وستون
الف وخمسمائة دينار

سوق حي احلس القدحانوت رقم ٢٦٢
١٣٠/٥٢ حي احلس

سنة واحدة١٦ م٢ ١١٦١٥٠٠ مليون ومائة وواحد وستون
الف وخمسمائة دينار

∫ dOłQ² « ◊Ëdý

ـطـالبـة بـالتـعويض او لـك الى البـلـدية عـند احلـاجـة اليه وخالل فـتـرة التـأجـير او عـنـد انتـهاء الـعـقد دون ا يسـلم ا
اللجوء الى احملاكم اخملتصة.
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رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ استنادا الى قانون بيع وايجار اموال الدولة ا
بينة في ادناه والعائدة الى مديرية تعلن جلنة البيع وااليجـار في مديرية بلدية العمارة عن اجراء مزايدة علنيـة لتأجير االمالك ا
زايـدة مراجعة سكرتـير اللجنة في مـقر بلدية العمـارة خالل فترة (٣٠) ثالثون يوما بلدية الـعمارة فعلى الراغـب باالشتراك في ا
تبدأ من اليوم التالي لنـشر االعالن مستصحبا معه التأمينات القانـونية البالغة ان ال تقل عن (١٠٠ %) لكامل مدة التأجير وينادى
ـدة اعاله من تاريخ الـنشـر وعلى قـاعة مديـرية بـلدية للـمزايدة فـي الساعـة العـاشرة والـنصف صبـاحا في الـيوم الـتالي النتـهاء ا
زايدة اجور النشر وكافة زايدة عـطلة رسمية يكون موعدها اليوم الذي يلـيه ويتحمل من ترسو عليه ا العمارة واذا صادف يوم ا
دنـية وبـطاقة الـسكن ويكـون عليه مـراجعة مـديرية بـلدية تـرتبة عـلى ذلك ومن نسبـة (٢ %) مع جلب هويـة االحوال ا صـاريف ا ا

صادقة الكمال اجراءات التعاقد االصولي وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية. العمارة خالل فترة (١٠) عشرة ايام من تاريخ ا
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لك ورقمهت وقعنوع ا ساحةا مدة التأجيرا القيمة التقديرية احلالية

قطعة ارض النشاء١
كشك رقم ٥٤٠

ابو رمانة مقابل جامع
سنة واحدة١٢ م٢مخيلف ١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار

∫ dOłQ² « ◊Ëdý

طـالبـة بالـتعـويض او اللـجوء الى لك الى الـبلـديـة عنـد احلاجـة اليه وخالل فـترة الـتأجـير او عـند انـتـهاء الـعقـد دون ا يسـلم ا
احملاكم اخملتصة. ٢- يكون البناء من مواد غير ثابتة.

ابو رمانة مقابل جامع٢
سنة واحدة١٢ م٢مخيلف

ابو رمانة مقابل جامع٣
سنة واحدة١٢ م٢مخيلف

ابو رمانة مقابل جامع٤
سنة واحدة١٢ م٢مخيلف ١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار

١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار

١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار

قطعة ارض النشاء
كشك رقم ٥٤١

قطعة ارض النشاء
كشك رقم ٥٤٢

قطعة ارض النشاء
كشك رقم ٥٤٣

عادن عن وجود فرص استثمارية يسر الشركة العامة للزجاج واحلراريات احدى تشكيالت وزارة الصناعة وا
ـشاركـة باالدارة واالنـتاج) لـتـأهيل وتـشغـيل اخلـطوط االنـتاجـيـة وفق قانـون الشـركات رقم ٢٢ (على اسـاس ا
ا ينسجم مع النظام الداخلي للشركة وعلى عدل النافـذ و ادة ١٥ / ثالثا من قانون الشركات ا لسـنة ١٩٩٧ ا

وجب كتا الوزارة ٥٢٥ في ٢٠٢٠/١/٥ . عممة  ضوء االسس االسترشادية لقانون االستثمار ٣٣٦ ا
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Eng. Fouad H. Anizy
General Director
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شاركة في نتجة للمـنتجات اعاله الى ا صنعـة وا ـشاركة مع الشركات الرصـينة وا تهدف الشركة من خالل ا
ـاسـة النتـاج هذه ـسـاهمـة في هذه الـفـرص القـيمـة لـلحـاجة ا االدارة وتشـغيل وزيـادة الـطاقـات االنـتاجـية وا
ـا حتقـقه من مزايـا للمـستـثمر ـعامل واهمـيته لـتلبـية احـتيـاجات السـوق العـراقية واجلـدوى االقتـصادية و ا
نتج الـوطني. وبامكان واد االسـاسية الداخـلية في االنتـاج وباسعار منـاسبة وحتسـ جودة ا منها تـوفير ا
ـبـلغ ـلـفـات االسـتـثـمـاريـة و الــشـركـات الـراغـبـة مـراجـعـة مـقـر الـشـركـة الـكـائن فـي مـديـنـة الـرمـادي لـشـراء ا
(٢٥٠٫٠٠٠) مائـتان وخمسون الف دينار عراقي غير قابلة للـرد وان للمستثمر احلق على تقد على فرصة او
شاركـة او االستفسـار واالجابة على ستـثمر االطالع عـلى الشروط اخلاصـة با اكثر وحـسب رغبته وبامـكان ا
عـلـومات الـتـفـصيـلـية اي امـور تـخص هـذه الفـرص االسـتثـمـاريـة فان شـركـتنـا عـلى اسـتعـداد لـتقـد كـافـة ا
ـهتـم لـتقـد عروضـهم وفق الشـروط العـامة ـعمل ونـلفت نـظـر ذوي االختـصاص وا والـتسـهيالت لـزيارة ا
لف االسـتثـمـاري. وتتـحمـل الشـركة الـفائـزة كـافة اجـور النـشـر واالعالن وسيـكون الـتـركيـز على الـواردة في ا
ـالية عـلى ان تقدم الـعروض وتوضع في صـندوق العطـاءات الكائن في اجلانب الـفني والتـطويري والـكفاءة ا
مـقـر الشـركة في الـرمادي عـلـما بـانه سيـتم فـتح العـروض بعـد مضي ٣٠ يـوم عـمل من تاريخ نـشر االعالن في

.glass19612002@yahoo.com اجلرائد وبامكان االستفسار من خالل العنوان االلكتروني
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رقم الفرصة
االستثمارية

عمل موقع ا عمل اسم ا

االنبار١ تأهيل وتشغيل معمل انتاج الطابوق عالي االلومينا

بغداد /٢
السيدية

واد احلرارية واخلرسانية احلرارية انشاء وتشغيل معمل انتاج ا

االنبار٣ انشاء وتشغيل معمل انتاج الطابوق القرميدي اجملوف واالسطح القرميدية
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الـــقــوات الـــلــبـــنــانــيـــة مــســـؤولــيــة
األحــــــداث) واتــــــهـم الـــــســــــيــــــاسي
الفلسـطيني (سمـير جعجـع باغتيال
كــــرامـي وطــــونـي فــــرجنـــــيه وداني
شــمـعـون وشــارك في مـذابـح صـبـرا
وشـــاتـــيال وأديـن بـــحـــكم قـــضـــائي
فــلــمــاذا ال يــعــيــد لــعــبــة الــقــتل من
جديد?).  فيما نفت القوات اللبنانية
ان (تـكـون قـد حـرضت عـلى الـعـنف)
وقالـت ان (جمـهورهـا مـستـهدف في

احيائه السكنية). 

لــواليــة الــفــقــيـه).   وربط عــبــدالــله
األشــعـل مـســاعــد وزيــر اخلــارجــيـة
صـري األسبق تـفجـر األوضاع في ا
هـذا الـوقت إلى زيـارة مـسـاعـد وزير
اخلــارجـــيــة األمــريـــكي إلى لـــبــنــان
ورغبة إيران في استخدام حزب الله
كـأداة ضـغط عـلى اإلدارة األمـريـكـية
ـفـاوضات اإليـرانـيـة األمريـكـية في ا
قابل حـمل ياسر في جنيـف.  وفي ا
أبـو سـيـدو عـضـو منـظـمـة الـتـحـرير
الـفـلـسـطـيـنـيـة (سـمـيـر جـعـجع قـائد

ألنّ اجلامعة العربية معنية بتحقيق
األمن والسالم في لبنان) ودعا ذكي
إلى أن (يكون السالح منحصرا فقط

في يد الدولة).
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وفي الــســيــاق ذاتـه قــال مــصــطــفى
ستـقبل في علـوش القـيادي بـتيـار ا
تــصـريـحــات خـاصــة لـ (الـزمـان) أن
(األحداث احلالية راجـعة إلى هيمنة
إيــران عــلى الــقـــرار الــســيــاسي في
لـبـنان حـتى أصـبـحت لـبنـان رهـيـنة

وفي أول رد فعل عـلى تفـجر أحداث
الـعـنف فـي بـيـروت أكـد حـسـام ذكي
ـــســـاعــد جلـــامــعـــة الــدول األمــ ا
الـعــربــيــة في تــصـريــحــات خــاصـة
لـ(الــزمــان) أن (اخــتــيــار اجلــامــعــة
الــعـــربــيــة قــاضــيـــا جــديــدا خــلــفــا
لــلـقـاضي طــارق الـبـيـطــار كـمـبـادرة
حلل األزمة احلاليـة غير مناسب في
هـــــذا الــــــتـــــوقـــــيت).  وأضـــــاف أن
(اجلــامــعـة الــعــربــيــة ســاهــمت في
مواقف عـديدة في نـزع فتـيل األزمة

واتهمه بـالسعي لـلعودة إلى احلرب
األهــلــيـــة في لــبــنـــان.واســتــضــافت
ــمـــلـــكــة الـــعـــربــيـــة الـــســعـــوديــة ا
ـــفــاوضــات الـــتي أدت إلى اتــفــاق ا
الـــطـــائف عـــام  1989 الـــذي أنـــهى
ملكـة على أنها احلرب.ويُنظـر إلى ا
تــدخــلت بــقــوة عـام  2017 عــنــدمـا
اسـتـقال رئـيس الـوزراء آنـذاك سـعد
احلـــريــري أثــنــاء زيــارته لــهــا ودان
حـزب الـله قـبل أن يـعـود الحـقـا إلى

منصبه. 

أن على الـسلـطات اللـبنـانيـة (اتخاذ
خــيـار حــقـيـقي النــتـشـال لــبـنـان من
الــورطـة الـتي يــعـيـشــهـا اآلن. لم نـر
حتى اآلن أنهم اتخذوا هذا القرار).
وقُـتل سـبـعـة أشـخـاص عـنـدمـا فـتح
قــنـاصــة الــنـار عــلى جتـمع ألنــصـار
حـــــركــــة أمـل وحــــزب الــــلـه أثــــنــــاء
احــتـجـاجــهم عـلى قــاضٍ يـحـقق في
انـفـجـار مـرفـأ بـيـروت الـدامي الـعام
اضي.وألقى حزب الله باللوم على ا
ـسـيـحي حـزب الـقـوات الـلـبـنـانـيـة ا

ـاضي تـظهر إن (أحداث اليـوم ا
لـنـا أن لــبـنــان بـحـاجــة إلى تـغــيـيـر

حقيقي وجاد).
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وأضـاف الـوزيـر أن (لـبـنـان بـحـاجـة
ــشــاكل الــبــنــيــويــة إلى مــعــاجلــة ا
االقتـصـادية وأيـضا الـسيـاسيـة بدل
االعـتــمــاد عـلى احلــلــول الـقــصــيـرة
ـسـؤول السـعودي دى). واعـتـبر ا ا
سـؤوليـة عن ذلك تقع مـباشرة أن (ا
على كاهل القـيادة اللبـنانية). وتابع
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دعت الــسـعـوديــة لـبــنـان إلى إجـراء
تـــغـــيــــيـــر حــــقـــيـــقـي وجـــاد" غـــداة
اشــتـــبــاكــات عـــنــيــفـــة في بــيــروت
مـعـتـبـرة أن قـيـادة الـبالد فـشـلت في
ـشـاكل الــبـنـيــويـة. وقـال مــعـاجلــة ا
وزيـر اخلــارجـيـة الـســعـودي األمـيـر
فيصل بن فـرحان للـصحافـي أثناء
زيـارته واشـنـطن غـداة أسـوأ أعـمال
عنف طـائفي في لبـنان منـذ سنوات
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تعلن جلـنة البيع وااليجـار في ديوان محافظـة ذي قار عن اجراء مزايـدة علنية لـتأجير العـقارات العائدة الى امالك
درجة اوصافهـا جانبا وفق احـكام قانون بيع وايـجار اموال الدولة االدارة احملليـة الواقعة في قضـاء الناصريـة وا
ـدة ٣٠ يـومـا تبـدأ من الـيـوم الـتـالي لـلـنشـر في الـصـحف فـعـلى الـراغبـ بـالـتـأجـير ـعـدل و رقم ٢١ لـسـنة ٢٠١٣ ا
ـشاركـة مـراجـعـة سـكرتـيـر الـلـجنـة ومـحـاسب ديـوان مـحافـظـة ذي قـار وخالل مـدة االعالن مـسـتصـحـبـ مـعهم وا
ـزايدة في اليـوم التالي النـتهاء صـاريف االخرى وستـجري ا تأمـينـات قانونـية ٣٠ % من القـيمة الـتقـديرية وكـافة ا
ة والـواقعة في شارع مدّة االعالن وفي تـمام الساعـة العاشرة صـباحا في قاعـة مبنى ديوان مـحافظة ذي قـار القد
دنيـة وبطاقة السكن زايد ما يؤيد بـراءة ذمته من الهيئـة العامة للضـرائب وهوية االحوال ا النيل على ان يجـلب ا

زايدة عطلة رسمية فتمدد الى اليوم الذي يليه. وفي حال مصادفة يوم ا

www.azzaman.com
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األخ عالء الركابي رئيس حركة امتداد..مع التحية
نـهـنــئـكم وحـركــة امـتـداد بـفــوزكم بـعـشــرة مـقـاعـد في عــضـويـة مــجـلس الـنـواب بـدءا

العراقي.ونبارك لكم دعوتكم الى الغاء امتيازات اعضاء مجلس النواب.
 ولدعم مطالـبتكم هذه لـكم ان تعززوا دعوتـكم باألسباب التي شـخصتهـا احلملة التي
ـيـ والـشـخـصـيـات الـوطـنـيـة قـدمت لـلـرئـاسات الـثالث قـامت بـها نـخـبـة من االكـاد
ومـنظـمات حـقـوق األنسـان ووسائل األعالم واالحتـاد األوربي تـحدة ـثلـيـة اال ا و
ان اجلـديد صوتـنا الذي يـدعم مطالـبتكم في 4 تـموز  2021 لتوصـلوا للـبر الـعراقية

شروعة التي تمثل صوت الشعب.                                                    ا
 } } }

ـوقعون في ادناه نـرى ان الغاء امتيـازات اعضاء مجـلس النواب سيـحقق نتائج اننا ا
ايجابية في جميع مناحي احلياة:

فعـلى الصـعـيد الـسيـاسي سيـسهم الـغاؤهـا في مجيء مـرشحـ يهـدفون الى خـدمة
نصب. الشعب ويحد من مجيء اشخاص طامع بالثروة وا

واقـتصاديـا سيحـقق الغاؤها اكـتفاءا مـاديا بتـوفيره مـليارات الـدوالرات لتسـتثمر في
اخلدمات العامة وبناء الوطن.

ـنـظـومــة الـقـيـمـيـة لـلــنـاس واحـيـاء الـضـمـيـر سـيـسـهم الــغـاؤهـا في اعـادة ا واخالقـيـا
األخالقي الذي ضعف او تهرأ عند كثيرين.

ـتـوسـطة وتـقـلـيص الـهـوة الـتي واجـتـمـاعـيـا سـيـعـمل الـغـاؤهـا عـلى احـيـاء الـطـبـقـة ا
احدثتها ب خلقها طبقة سياسية مرفهة استفردت بالثروة وب 13 مليون فقير حتت
مستـوى خط الفقر باعتراف وزارة التخطـيط  وبه ستقضي على الغ الفاحش الذي

احلقته بالناس.
وتـشيع حريـة الصحـافة التي ستسـهم في اشاعة الـثقافـة التي تـقول احلقـيقة وثـقافيـا

يا. احتل فيها العراق مرتبة متأخرة عا
الـيـة وامـواله الثـابـتة ـان ألـكـشف عن أرصـدته ا سـيـتـرتب علـى عضـو الـبر واجـرائـيا
وشهاداته العلمية مصدقة من وزارتي التربية والتعليم نقولة داخل العراق وخارجه وا

العالي في العراق حصرا.
ومعنويا سيعيد الغاؤها (رد األعتبار) للعراق الذي اعتبر واحدا من افسد ثالث دول

في العالم.
ان صـوت الشـعب يقـول لكم (كفـاكم ثراءا وكـفانـا فقرا) فـهنـاك اكثر من (13) مـليون
عراقي دون خط الفـقر في سابقة مـا حدثت في تاريخ بلد يـعد واحدا من أغنى عشرة
ـيــ ومـثـقـفـ بـلـدان فـي الـعـالم.وانـنــا بـوصـفـنــا أصـحـاب رأي من مـفــكـرين وأكـاد
..نكون بطلبنا هذا قـد ادينا واجبنا نحو شعـبنا الذي ندعوه الى الضغط على وفنانيـ
اصــحـــاب الِـــشــأن ألتـــخــاذ الـــقــرار بـــالـــغــاء امـــتــيـــازات اعــضـــاء مـــجــلس الـــنــواب

ا ال يسر حتى الطامع ببقائها. العراقي..وبدونها ستكون األيام حبلى 
عنهم

ملحوظـة: نص بيان احلملة بعـنوان(الغاء امتيازات اعضـاء مجلس النواب..هو الطريق
ــثـقف ا ـتــمـدن احلــوار ا لألصـالح)..مـوثــقــــة في جــريـدتي الــزمـان وطــريق الــشـعب

واخرى .
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بغداد

وبــ الــهــيــئـات الــتــنــســيـقــيــة في كل
مــحـافــظـة الـتـي يـرأسـهــا احملـافظ رغم
كــون هــذا االخـيــر عـضــواً في الــهـيــئـة
الـعليـا للـتنسـيق وكال الهيـئت تـباشر
اخــتـصــاصـات مــتـمــاثـلــة سـواء فــيـمـا
يـتعلق بـنقل اختـصاصات الوزارات أو
فـيـمـا يـتـعلـق بالـتـنـسـيق أو بـتـفويض
ــشــرع االخــتــصــاصــات  لــذا نــدعــو ا
الـعراقي وجلـنه التعـديالت الدسـتورية
ان تاخذ بع االعتبار عند تعديل نص
ـادة (123) مـن الـدسـتــور عـدم جـواز ا
الــــــتــــــفـــــويـض االداري من االدنـى الى
االعـــلى  كــمـــا ان تــفــويـض احلــكــومه
االحتــاديـة بـعض اخـتــصـاصـاتـهـا الى
احملــافـظـات يــكـون بــقـرار من جـانــبـهـا
ـــوافــــــــــــقـــة الـــوحــدات واليـــحـــتـــاج 
شرع العراقي الى احمللية  كما ندعو ا
اصـدار قـانـون خـاص يـنـظم الـتـفويض
ادة (123) مـن الدستور االداري وفق ا
بــعــد تـعــديــلـهــا لــتـكــون مــتـوائــمه مع
مـــــبـــــادىء الــــتـــــفـــــويض االداري  مع
ضــرورة تـنــظــيم الـعالقـه بـ الــهـيــئـة
الــعــلــيــا لـلــتــنــســيق بــ احملــافــظـات
والـهيئـات التنسـيقيـة في احملافظات  

ستعان . والله ا

مـهامها ومـباشرة اختصـاصاتها وهذا
يـتـعارض مع فـكـرة الالمركـزية ألن ذلك
يــعـني عــدم قـدرة احملــافـظــة عـلى إدارة

شؤونها بنفسها.
ـشــرع اصـدار قـانــون يـنـظم 4- أغــفل ا
مـوضـوع تـفـويض االخـتـصـاصـات رغم
وجـــود الـــزام دســـتـــوري بـــالـــتـــشـــريع
ـــادة (123) مـن الـــدســـتـــور ــــوجب ا
وهـذا يعـد امتـناعـاً تشـريعيـاً من جانب
مــجـلـس الـنــواب يـحــرك مــسـؤولــيـته 
ولـتغطيه االخفـاق في سن تشريع ينظم
الـتـفـويض االداري  اسـتـعاض عن ذلك
باستحداث (الهيئة العليا للتنسيق ب
احملـافـظـات) عـلى غـرار اجملـلس االعـلى
ـــشـــكل لـإلدارة احملـــلـــيـــة في مــــصـــر ا
ــادة (5) مـن قـــانــون اإلدارة ـــوجـب ا
ـعدل  احملـلـية رقم (43) لـسـنة 1979 ا
والهيئة العليا للتنسيق ب احملافظات
تـتـشكل بـرئاسـة رئـيس مجـلس الوزراء
وعــضـويه (وزراء الـبــلـديـات واالشـغـال
الــعــامــة واالعـمــار واالســكــان الــعـمل
والـــشــؤون االجــتــمـــاعــيــة الـــتــربــيــة
ـالـيـة الـصـحـة الـتـخـطـيط الـزراعـة ا
الـــشــبــاب والـــريــاضــة ووزيـــر الــدولــة
لـــشــــؤون احملـــافـــظــــات واحملـــافـــظـــ

وليس العكس وتصدر من جانب واحد
ـركــز جـزء من صالحــيـاته كــتـفــويض ا
ــكن أن لـــلــوحــدات الـالمــركــزيـــة وال 
يـحـدث بـاتـفاق الـطـرفـ ألن الـتـفويض

قرار وليسَ اتفاق .
ادة (110) مـن الدستور حددت 2- إن ا
االخــتـصـاصـات احلـصـريــة لـلـسـلـطـات
اإلحتـاديـة وبـالـتـالي ال يـجـوز تـفـويض
اخـتـصـاصـات إحتاديـة الى احملـافـظات
نـتظمة بـإقليم والتي تـدار بنظام غـير ا
الـالمــــــــــركــــــــــزيــــــــــة اإلداريــــــــــة إذ أن
االخــتـصـاصـات الـفــيـدرالـيـة ال تـفـوض

للوحدات احمللية.
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3- إن جــواز تــفــويض الــصالحــيـة من
األســـــفل إلى األعـــــلى يــــتـــــعــــارض مع
أغـــراض ومـــزايـــا الـــتــفـــويض اإلداري
ــتـمـثـلـة بــتـخـفـيف الــعـبئ عن اجلـهـة ا
الــقـائـمـة بـالــتـفـويض والــتـخـفـيف من
ـسـؤولـيـة تــركـيـز الـسـلــطـة وتـنـمـيــة ا
ـفـوض والـكــوادر الـقـيـاديـة لـلـجـهـات ا
إلـيهـا االختـصاصـات  ولذلك فـأن طلب
ــنـتــظـمـة فـي إقـلـيم احملــافـظــات غـيـر ا
تــفــويض اخــتــصــاصــاتـهــا لــلــســلــطـة
ــركـزيــة دلـيل عــلى اخـفــاقـهـا في أداء ا

ـوافقـة الطـرف علـى أن ينظم ذلك و
بـقانون  ويالحظ أن تنـظيم التفويض
ـوجب الدستور جـاء مخالفاً اإلداري 
لــبـــعض مــبــادىء الــتــفــويض اإلداري
ـعروفة  وهذا من شأنه الـتأثير على ا
فــاعـــلــيــة الــعالقــة مـــا بــ الــســلــطــة
ـنتـظـمة اإلحتـاديـة واحملافـظـات غيـر ا
ــكن ان نــؤشـر مــواطن عـدم اتــفـاق و
ادة (123) مـن الدستـور مع مبادىء ا
التفويض االداري في اجلوانب االتية:
1- إن تـفويض االختصاص في مجال
الـقـانون الـعام يـستـنـد الداة تشـريعـية
ويـصدر من السـلطة االعلى الى االدنى

التفويض في االختصاص هو أن يعهد
صــــاحب االخــــتــــصـــاص االصــــيل الى
ـــمــارســة شـــخص أو هــيـــئــة أخــرى 
بــعض اخــتـصــاصـاتـه وفـقــاً لـلــشـروط
الـدسـتوريـة أو الـقانـونـية أو الالئـحـية
ـقـررة لـذلك  وهـو أيـضـاً يـعـد صورة ا
مـن صــور تـــوزيع الــوظـــيــفـــة اإلداريــة
ــشـــاركــة في اعــبــائـــهــا أثــر تــزايــد وا
اخـتـصــاصـتـهـا وصـعـوبـة مـبـاشـرتـهـا
دفــــعـــة واحـــدة  وقــــد اجـــاز دســـتـــور
ـادة جــمـهــوريـة الـعــراق لـعـام 2005 ا
(123) مـنه تـفويض سـلطـات احلكـومة
اإلحتـاديــة لـلـمـحـافـظـات أو بـالـعـكس

ورؤســـــاء مــــجــــالـس احملــــافــــظــــات )
ـادة (/45أوالً) مـن قـانـون اســتـنــاداً  ا
نـتظمة في إقليم رقم احملـافظات غير ا
ـعـدل  والـتي من (21) لـسـنـة 2008 ا
اخــتـصــاصـاتــهـا الـنــظـر في تــفـويض
الــسـلــطـات اإلحتـاديــة الـتي تــطـلــبـهـا
احلـــكــومـــات احملـــلــيـــة من احلـــكــومه
االحتــاديـة وبــالــعـكس والالزمه الدارة
ـشاريع االسـتثـماريـة وتسـهيل إدارة ا
ـادة (123) احملــافـظــات وفق أحــكـام ا
ــادة مـن الــدســـتــور   كـــمـــا ورد في ا
ـــــــــادة (/45أوالً/4) مـن قــــــــــانـــــــــون ا
ـنـتــظـمـة في إقـلـيم احملــافـظـات غـيـر ا
سـابق الـذكر  فـضالً عن وجـود (هيـئة
تــنـسـيـقـيــة في كل مـحـافـظــة) مـشـكـلـة
بــرئـاسـة احملـافـظــة وعـضـويـة رؤسـاء
الــوحــدات اإلداريــة ورؤســاء مـجــالس
االقـضية والنواحي التابـعة للمحافظة
والـــتي من صالحـــيــاتــهــا الـــنــظــر في
تــــفــــويض الــــصـالحــــيــــات لــــرؤســـاء
الــوحـدات اإلداريــة  اســتـنــاداً لـلــمـادة
/2) مـن قـانـون احملـافـظـات (/45ثــانـيـاً
ـنـتـظـمة فـي إقلـيم  ويالحظ أن غـيـر ا
ـشرع اغفل أيـضاً تنظـيم العالقة ب ا
الـهيئة العليا للتنسيق ب احملافظات
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الفترة شهدت سحبا كبيرا على العملة
الــصـعــبــة ورجــوعــهــا لــنـفـس االرقـام

السابقة 
حـيث شـهــدت في بـدايـة خــفض قـيـمـة
الــديـــنــار انــخـــفــاضـــا مــلــحـــوظــا من
ملـيون دوالر50 ملـيون دوالر الى 250
يوميـا  لكن االن بـدأت بالـرجوع الرقام
مـقـاربــة لـلــسـابق فـبــالـتــالي فـان أحـد
االسبـاب الـتي كـانت هدفـا مـنـشودا لم

يتحقق 
وعـودة الى أن أنـخـفـاض الـديـنـار كان
ـنــتـوج احملـلي من سـيـســهم في دعم ا
الصـناعـة والـزراعة فـان هذا لم يـحدث
ادة نـتـوج احمللي يـعـتمـد عـلى ا الن ا
ـسـتــوردة بـالـدوالر فـشـهـدت االولـيـة ا
االسواق قيـمة للـمنـتج احمللي مرتـفعة
جـــدا مـــا ان حـــدث هـــذا االنـــخـــفــاض

واالسباب معروفة 
ـنتج احمللي بغياب كثرة الطلب على ا
ــنــتج ــســتــورد وعــدم اســتــطــاعــة ا ا
احمللي حتـقـيق االكـتفـاء الـذاتي بغض
النظر عن جودته التي لـدى الكثير منا

في ضل جـــائــحـــة كــورونـــا وصل الى
ادنى مـسـتـوياتـه ولـكن الـنـفط سـرعان
مـابـدى يـتــعـافى في مـطــلع هـذا الـعـام
ليـتـخـطى حـاجز 78 دوالر  ولكـن قرار

التعو مستمر دون رجعة.
لذلك نستنتج ان احلـكومة كانت لديها
اسـبـابهـا فـي خـفض الـديـنار الـعـراقي
ولكن ياتـرى هذه االسبـاب والتطـلعات

حتققت ??
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الــــذي حتـــــقق خالف مـــــا تــــوقـــــعــــته
ـضـاربة في سـعـر الدوالر احلكـومـة فا
ــوظف ــواطن الـــفـــقــيـــر وا حــدثـت وا
الـــبــــســـيـط هـــو مـن حتـــــــمل اعــــبـــاء
انـخـفـاض قــيـمـة الـديـنــار فـتــــــــفـاجـا
ـواطن بـان كل مــا في الـسـوق ارتـفع ا

بنسبة 35 -100 %ـ  
أمـــــا مـــــا ذكــــر فـي أن زيـــــادة ســـــعــــر
الـتـصــريف تـســاعـد عـلى مــنع تـسـرب
الـعــمـلـة الــصـعــبـة  الــدوالر االمـريـكي

خارج العراق ,
فــان عــودة نــافــذة بــيع الــدوالر لــهــذه

األجنبيـة أمام خفض الـعملـة احمللية.
اال أن هنـاك سـبـبـا حقـيـقـيـا وراء هذا
ــقــيــد وهــو مــا واجــهــته الــتــعــو ا
احلكـومـة في الـربع االخـيـر من الـعام
نـصـرم من عجـزهـا بـتغـطـية رواتب ا
وظف هو سـببا رئيسيـا لتخفيض ا
الــعــمـــلــة احملــلـــيــة أمــام الــدوالر ألن
العراق في ميزانيته يعتمد على قيمة

الدوالر الناجت من بيع النفط ..
والذي شهد انخفاضا كبيرا في2020

كـلنـا نـعـلم أن الـورقـة الـبـيـضـاء كانت
تتـضـمن خـطة احلـكـومـة بإتـفـاق قادة
الـكـتـل الـسـيــاسـيــة بـإجتـاه الــتـعـو
ـقـيـد لــلـدوالر وخـفــــــــضت قـيــــــمـة ا
الـعمـلـة احملـلـــــــــيـة الـديـنـار الـعراقي
من 1119الى 1450  السـبـاب وعـزتـها
ــالي واحلــد مـن تـهــريب لــلـتــضــخم ا
العـملـة ودعم االنتـاج احمللي وتـرغيب
سـتـثـمـرين أصـحـاب رؤوس االموال ا
بــالــقــدوم لــلــبــلــد عــبــر دعم الــعــمــلــة
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ـشـار لـهـا في ـنـاقـصـة ا ـتـقـدمـة عـلى ا الى كـافـة الـشـركـات ا
االعـلى والـشـركـات الــراغـبـة بـاالشـتـراك فـيــهـا تـسـر الـشـركـة
ـعـلـومـاتـيـة احـدى تــــــشكـيالت وزارة الـعـامـة لالتـصـاالت وا
ـناقـصة االتـصاالت ان تـنوه لـكم بـانه  تغـيـير مـوعد غـلق ا
لـيكـون (٢٠٢١/١٠/٢٨) بـدالً من (٢٠٢١/١٠/١٤) وبذلك يـكون
تاريخ غـلق وفتح الـعطـاءات السـاعة الثـانيـة عشـرة ظهراً من
صادف ٢٠٢١/١٠/٢٨ ولهذا اقتضى التنويه يوم اخلميس ا
ـــعــلـــومـــات االتـــصـــال عـــلى ارقـــام الـــهـــواتف ـــزيـــد مـن ا و
ــــوقع (٠٧٦٠٠٠١٧٠٧٨) و(٠٧٦٠٠٠١٧١٢٢) او مــــراجـــــعـــــة ا

درج ادناه .. مع التقدير االلكتروني ا

Email: legal_itpc@yahoo.com
 www.itpc.qov.iq 

   www.moc.gov.iq        legal_itpc@hotmail.com
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مؤشرا سلـبيا...  كان عـلى اخملتص
الـذين رسـمـوا الـورقـة الـبـيـضـاء قـبل
خفض قـيـمة الـدينـار مـراقبـة ودراسة
السوق احمللـية ودراسة كمـية االنتاج
احمللي والكـفاءة االقـتصـادية لـلسوق
بظل انـتـاج مـحـلي يعـتـمـد عـلى مواد

اولية مستوردة بعملة صعبة .
والــغــريب ايــضــا أن ســعــر الــصــرف
ـركزي ارتفع ايـضا مع زيـادة الـبنك ا
ــبــيــعـــاته من الــعــمـــلــة الــصــعــبــة
ـفروض ان يـنخفض (الدوالر) وكان ا

نتيجة وفرته.
—ôËb « ◊u

لذا فـان مـا حدث في الـشـهر االول من
انـخـفـاض قـيـمـة الـديـنـار هـبـوط بـيع
ــركــزي هـو الــدوالر من قــبل الــبــنك ا
نـتــيــجـة تــخــوف الــتـجــار من ذبــذبـة
الـسـعـر والــقـرار احلـكــومي فـكـان من
توقع سياسـيا الضغط عـلى اللجنة ا
الية الرجاعه للـسعر القد  ولذلك ا
عزف التـجار في االشـهر السـابقة عن
الـشــراء وذهــبــوا بـاجتــاه الــتــصـرف

كتنز لديهم .  بالدوالر ا
حتى حـان موعـد تأكـيد سـعر الـصرف
بيعات وازنة  لذلك عادت ا اجلديد با

الى سابق عهدها .
هـذا وان هــنــاك اصــوات تــتـعــالى من
الــبـــنك الـــدولي تـــوصي بـــرفع ســـعــر
الـــدوالر الى  1600 ديــــنــــار عــــراقي,
وبالتـالي ان استجـابت احلكومـة لهذا
الـصـوت فـانــنـا ذاهـبــون الى سـيـاسـة
تــفــقــيــر اجملــتــمع وخــفض مــســتــوى
العيش وهذه كارثة وال حتـمد عقباها.
كون ان اجملتمع يعاني من ازمة بطالة
ارتــفــعت هي االخــرى بــنــســبــة 32 %ـ
وهي نــســـبــة خـــطــيــرة جـــدا حتــتــاج
قـيد لن نسـتطيع راجعـة .التعـو ا ا
أن نــقــيـــده مــادامت الـــدراســات غــيــر
متـكامـلـة والصـناعـة مـعطـلة والـسوق
ـنـتج احمللي العـراقـية غـير مـراقـبة وا
اليــحـــقق االكـــتــفـــاء الـــذاتي .ويـــبــقى
ــواطن الــبــســيـط هــو ضــحــيــة لــكل ا
االفـــكــار الـــتـي تــعـــزز إقـــتـــصـــاديــات

األحزاب ….
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ــدربـ الـعــراقـيـ  حــمّل عـدد من ا

وزيــر الــشــبــاب والــريــاضــة رئــيس
احتـــــاد الـــــكـــــرة عـــــدنـــــان درجــــال
مــســؤولـيــة مــا يــحــدث لــلــمــنـتــخب
ـــســتــوى الـــوطــني مـن تــراجع في ا
واألداء خالل الـتـصـفـيـات اآلسـيـويـة
ـــؤهــلـــة لــكــأس الـــعــالم 2022. ولم ا
ـنتـخب الـعراقي من حتـقيق ينـجح ا
فوزه األول فـي التـصفـيـات النـهائـية

ـقـبل بـعد ـونـديال الـدوحـة الـعام ا
خــوضه أربع مــبــاريــات األولى أمـام
كـوريا اجلـنـوبيـة وانـتـهت بالـتـعادل
الـــســلـــبي والـــثـــانــيـــة أمـــام إيــران
وانـتـهت بـخـسـارة بـثالثـيـة نـظـيـفـة
والــثــالـثــة أمـام لــبـنــان وانــتـهت بال
أهــــداف واألخـــيـــرة أمـــام اإلمـــارات
وانـتـهت بـالتـعـادل اإليـجـابي هـدفان
نتخب . وقال مدرب حـراس ا لهدفـ
الـوطني الـسـابق عـبد الـكـر ناعم

في تصريح صحفي الـعراق غالبا ما
شاركات بقوة كان يتنافس في كل ا
ـسـتـوى والـنـتـائج الـتي لـكن سـوء ا
خـرج بــهـا مـؤخــراً لم تـأت من فـراغ
بل بــعــد تــصــرف درجــال بــتــغــيــيــر
درب السـابق كاتانـيتش الذي عمل ا
بــــأســـلــــوب خــــاص يـــتــــنــــاسب مع
. وتــــابع نـــــاعم: ال ألــــوم الالعــــبـــــ
ـالم درجـال فـقط لـكـونه الالعـبـ ا
ــدرب الخـتالفه عــمل عــلى تـغــيـيــر ا

مــعه كــون كـــاتــانــيــتـش لم يــســمح
بــالــتـدخـل بـعــمــله وله أفــكـار جــيـدة
وحتى الالعب كانوا مطمئن معه.
نتخب السابق ودعا مدرب حراس ا
إلـى اإلســراع في تــغــيــيــر ادفــوكــات
ــنــتــخب من وإقــالــته فــورا النــقــاذ ا
الــتــدهــور أكــثـر الســيــمــا أن هــنـاك
ـنـتخب فـرصـة ضـئـيلـة جـدا لـبـقـاء ا
ـنافسـة. من جانبه أكد ضمن إطار ا
رئـيس نـادي الـكـرخ شـرار حـيدر أن

الالعـبـ غـيـر مالمـ عـلى الـنـتائج
الم األول واألخـيـر هو الـسلـبـية وا
الـــوزيـــر ورئـــيـس االحتـــاد عـــدنـــان
ـدرب درجـال عـلى خـطـئه بـتـغـيـيـر ا
في وقت حــسـاس وهـو مــا انـعـكس
سلـبـاً على اسـتقـرار الـفريق وظـهور
الـالعـبــ بــشـكل غــيــر مـســتــقـر في
مبـاريـات التـصفـيـات. وأشار حـيدر
خالل حــديـثـه في تـصــريح صــحـفي
إلى أن قـرار عـدنـان درجـال بـتـغـيـيـر

ــدرب في وقت حــرج وقــصــيــر أثـر ا
ــنــتـخب ســلــبـا عــلى أداء ونــتـائج ا
الــوطـــني بـــســبب عـــدم االســتـــقــرار
الفـني. وب أن درجـال اختـار مدرب
نـطـقة الـعربـية ولم يـعمل ال يعـرف ا
بـهـا رغم أن ادفــوكـات مـدرب كـبـيـر
ولهـذا كانـت النـتائج الـتي خرج بـها
ـا يـفـقـد ـنـتـخب غـيـر مـرضـيـة ور ا
فــرصــة ذهــبــيــة لـــلــتــأهل إلى كــأس
الـــعـــالم. وأضـــاف حـــيـــدر أن حـــلم
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نـتـخب االماراتي ـنـتخب الـعـراقي بـعد مـبـاراته ضـد ا اتـسـعت مشـاكل ا
والـتي كـان فيـها قـاب قـوس او ادني مـن حتقـيق الفـوز والـظفـر بـالنـقاط
الـثالثـة اال ان انـهـياره فـي  بحـر الـدقـائق االضـافـية الـتي مـنـحـهـا احلكم
جـعلت الكـثير من االنـتقادات تتـزايد وتتـضاعف لتـؤشر خلال في مـنظومة
ـنـتـخب لم يـتمـكن من  قـيـادتـهـا وتاشـيـر ثـغـراتـها مـدرب بـحـجم وخـبرة ا
ـنتـخب في ظرف حرج ولم ـدرب الهـولندي ادفـوكات الذي قـاد مقـاليد ا ا
يــحــسن الــتــعــامل مـع ادواته كــونه غــيــر مــســؤول في االســاس عن تــلك
االسـماء  لـكن مع ذلك بـدت احللـول غائـبـة تمـاما  فـيمـا تـتزايـد تاشـيرات
ـنظـومـة الـكـرويـة التي اسـاءت لـسـمـعة اخلـلل دون وجـود حـلـحلـة  لـتـلك ا
وتـاريخ الـكرة الـعراقـيـة ..ومن يتـابع البـرامج الـرياضـيـة التـحلـيـليـة  التي
يـقـتـصـر مـتـحـدثـوهـا عـلى انـتـقـاد ذلك الـشـخص او تـوجـيه االتـهـام لـذلك
الـشـخص دون ابـراز اي حلـول فـعـالـة وناجـعـة لـلحـد من نـزيف الـنـقاط و
باراة وعـبر اكثر من ـنتخب الى مـستوى افـضل  فبعـد ا االرتـقاء بواقع ا
بـرنــامج  اتـهـام رئــيس احتـاد الـكــرة ووزيـر الـشــبـاب  الـكــابـ عـدنـان
ــنــتـخب وجــعــلـته درجــال بـكــونه وراء تــلك االجــراءات الـتي اســتــنـزفت ا
يـخــوض مـبـاريـاتـه دون اي دافع او رغـبـة  فــضال عن الـتـمــسك بـاسـمـاء
ـامـول مـنـهـا عـبـر اكـثـر من مـبـاراة فـضال عـن تـسـبـبـها كـرويـة لم تـقـدم ا
بـالكـثيـر من االحراجـات  بالـنسـبة الكـثر من دقـيقـة من دقائق الـلعب دون

ستوى من جانب هوالء الالعب .. وجود اي اسباب تقف وراء هزالة ا
نتخب واجهة ا باراة  اخلـامسة التي ستكون  وفـيما يقترب استحقاق ا
الـسوري  فال توجـد في االفق اية حلول فـبعد كل مـباراة يتم احلديث عن
ابـعـاد كال من الـكـاب بـاسل كـوركـيس ورحـيم حـمـيد فـيـمـا جتـدهـما مع
ــبـاراة الـتـالــيـة فـضال عـن ابـر الـتـخــديـر الـتي حتــقن بـهـا ـنــتـخب في ا ا
الـقنوات الـفضائيـة بابراز اخـبار تتحـدث عن ابعاد عـدد من الالعب لكن
ـقـابل جتدهـما في راس الـقـائمـة قبـل اي استـحقـاق وهـكذا تـستـمر في ا
عـنية لالعداد لـندوة واسعة مـتوالية االخـفاقات  دون  ان تبـادر اجلهات ا
يـتم فـيهـا اسـتـضافـة اخملـتصـ من اخلـبـرات التـدريـبيـة  لـتـاشيـر مـكمن
اخلـلل  وابـراز اخلـطـوات الـتي من شـانهـا ان تـقـضي عـلى الـتـرهل الذي
ـقــام االول  االهــتـمــام بــاجلـانب الــنــفـسي ـنــتــخب ويـاتـي في ا اصــاب ا
نتخب فالالعب تراهم في كل مباراة يخوضوها ـعنوي في  صفوف ا وا
كن ان يقودهم لالنتصار وكـانهم مرغم على ركل الكـرة بال اي دافع 
ـواقع الـصـفـراء الـتي تـروج  ايـضا ـرر في ا عـلى انـفـسـهم ودحض مـا 
ـنــتــخب قــبل كل اســتــحــقــاق لــوجــود مــؤامــرات وحتــزب في صــفــوف ا
وانـشقـاقات  بـ  معـسكـر احمللـي من الالعـب واقـرانهم من احملـترف
ــبـاراة مـصـيـريـة  بـ هـذا اجلـانب واالخـر  دون االهـتـمـام وكـانـهـا تـعـد 

قبلة . باراة ا بتفاصيل االستحقاق االنسب من ا
ار ـدرب ادفوكـات ومـقـارنتـهـا   وتـبـقى التـسـاؤالت مـرهونـة بـبـصمـات ا
ـبـاراة االولى امـام روجه االعالم الــريـاضي ابـان حتـقــيـقه الـتـعــادل في ا
بـاريات الثالثـة التالية ـنافسة لـنجد في ا ـنتتخب الـكوري وقدرته على ا ا
مـنـتخـبـنا غـيـر  تلك الـتـشكـيالت الـتي تعـودنـا علـيـها ابـان االسـتحـقـاقات
الـكرويـة  حـينـمـا ابرزت لـنـا التـصـفيـات احلـاليـة مـنتـخـبا مـشـوها تـنـخره
عنوي لالعب وتقدير شاكل  دون وجود من يهتم باجلانب ا الـكثير من ا
كن ان تلـقى على عاتقـهم في تمثيل الـبلد على افضل مـسؤوليتـهم التي 

وجه ..
بـعيـد سنـوات التـغييـر  كانت االتـهامـات تكـال للـمسـؤول بـكونـهم  كانوا
نـتـخب دون ان تكـون لـهم جتربـة مـناسـبة في يـتـقلـدون مسـؤولـية قـيـادة ا
ناسبة ستويات ا نتخب يقدم الكـثير من ا هـذا الشان لكن مع ذلك كان ا
وحـقق بعض فـصول الـتميـز عبـر تلك الـسنوات الـسابـقة لـكن ما يؤلم في
نتخب  حتت مسؤولية العب سابق كانت جتاربهم يـومنا احلاضر ان ا
 شـاهدة عـلى سمـعة الـكرة الـعراقـية فـاين اخللل  فـيمـا يجري وكـيف يتم
ؤسف ان يتم انـتقاد بـعض الالعب نـاسبة وتـهيـئتهـا  وا اعـداد االمور ا
سـؤولة  بـاعذار واهـية التـناسب مع احملـترفـ من جانـب تلك الـقيـادات ا
قـيــمـة  مــا يـقـدمه الالعـب احملـتـرف  وكــانـنـا  ابــعـدنـا كل
ـكن ان تـشهـده مباراة االمـال عن رؤية تـالق وابداع 
ـتـابـعـة عـمن يـسهم ـنـتـخـبنـا دون ان  تـقـتـصـر تلك ا
بـاعالء كـعب الفـريق من جـانب احملتـرفـ او من قبل

العبي الدوري احمللي .

التـأهل لم ينـته بعـد لكنه
أصبح صـعب جداً السـيما
مـع وجـــــــــود احلـــــــــلـــــــــول
الــتـرقــيـعــيـة والــتـخــبـطـات
اإلداريـة لـالحتـاد مــوضـحـاً
أن كـل هـــذه االمــــور أفـــقـــدت
ـــنـــتـــخب شـــخـــصـــيـــته ا

وهويته احلقيقية.
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ـهاجم العـراقي كيـفن يعـقوب عـلى اعتـاب االنضمـام للـمنـتخب الـوطني بكـرة القـدم. وقال مـصدر في احتـاد الكرة في اصبح ا
تصريح صـحفي  ان احتـاد الكرة تـواصل مع مهاجم نـادي غوتـبورغ السـويدي كيـفن يعـقوب حلسم اجـراءاته االدارية تمـهيداً
ـدرب ديك ادفـوكات يـتابـع مقـاطع الفـيـديو اخلـاصة بـالالعب التـخاذ الـقـرار النـهائي لضـمه لـلمـنتـخب الـوطني. واوضح ان ا

غتربـ الضافتهم للمنتخب الوطني. يذكر ان درب الهولندي منفـتح بشكل كبير على الالعب ا بضمه الفتاً الى ان ا
تلك جواز سفر عراقي وبامكانه تمثيل اسود الرافدين. يعقوب 
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الــتـرتـيـب والـنـجف الـى ثـمـاني في
ــركـز الــثــامن وكالهــمـا اســتــمـرا ا
يــعـانــيــان من عــدم االســتــقـرار في
االداء والــنـــتــائج. وكـــانت مــبــاراة
نـــوروز مـع اجلــويـــة قـــد تـــو قـــفت
بسـبب دخول اجلـمهور لـلمـلعب ما

دفع احلكم الى ايقافها.

. بــــــــــــــــــفــــــــــــــــــوز ثــــــــــــــــــمـــــــــــــــــ
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فـشـل اربـيـل في اســتـغـالل مـيــدانه
ـطلـوبـة قبل واخلـروج بـالنـتـيجـة ا
ان يـفـرض عـلـيه الـتـعـادل الـسـلـبي
من ضـــيـــفه الـــنـــجف لـــيــرفع االول
رصـيـده الى ثالث نـقـاط رابع عـشر

ركز اجلديد طلوب والتقدم الى ا ا
قــبل ان يــتــراجع الــنــفط  خــامــسـا
مــتـاثــرا بــاخلـســارة الــتي واجـهت
الـفريق الـذي كان عـلى عنـاصره ان
تستـثمر تقـدم الشوط االول  وليس
اإلنحـناء  وخـسارة كل األشـياء في
عـقــر الـدار قـبل ان يــعـود الــشـرطـة

الهـدف الذي كـلفه اخلـسارة االولى
والتراجع في الترتيب وتلقي ثالثة
اهداف خالل احلـصة الـثانـية التي
عــانى مـنـهـا الـفـريق قـبل ان يـلـعب
الـشـرطة بـثـقـة وتركـيـز وقدم األداء
الـذي قـاده لـلنـتـيـجة الـعـريـضة في
اول خروج للمحافظات وهو يحقق

أخـرى. من جـانـبـه يـكـون الـكـرخ قد
تـلـقى اخلـسـارة الثـانـيـة والـتراجع
خـامس عـشـر  بنـقـطـت في مـشـهد
ـــوسم مـــخـــتــــلف عن مـــشــــاركـــة ا
ـاضي فـي بـدايـة مـرتـبـكـة حتـتاج ا
الـى مــراجــعـــة ســريــعـــة والــعــودة

للتوازن.
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وتــمـكـن نـفط مــيــســان من حتــقـيق
فــــــوزه االول في مـــــلــــــعـــــبـه عـــــلى
الــصـنــاعـة بــثالثــة اهـداف لــواحـد
سـجـلـهـا جــعـفـر نـاصـر وعالء رعـد
وسـجــاد جــبــار لــيــتــقــدم لــلـمــوقع
احلادي عـشر بفضـل النتيـجة التي
بـقي ببـحث عـنهـا ثـائر جـسام بـعد
بـدايــة فـقـيــرة ومـهم ان تــاتي عـلى
الصناعة واالهم اسـتغالل مباريات
االرض كـــمــا يـــجب فـــيـــمـــا تــلـــقى
الـصـنـاعـة اخلــسـارة الـثـانـيـة وفي
وقع الـثاني عـشر وواصل يواجه ا
مشاكل مباريات الذهاب التي زادت
من همومه  الذي لم يقدم ما متوقع
منه لالن ولو انه حـقق فوزا واحدا
ومؤكد يريد تخطي االمور احلالي.
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وقــلب الــشــرطــة تــاخــره بــالــشـوط
االول امــام نــفط الـبــصــرة الى فـوز
عــــريض بـــثـالثـــة اهـــداف لـــواحـــد
بـعد ـركـز الـثـالث 10  لـيـتـقـدم الى ا
التمكن من النجاح في مهمة خطرة
لـكـنه خـرج منـهـا بـحصـيـلـة اهداف
تــابـعــهــا عالء عـبــد الــزهـرة وفــهـد
ـــواس في الـــيـــوسف ومـــحـــمــود ا
اسـتـغالل تراجـع النـفط لـلـدفاع عن

اآلتي:- فاز بنـتيجة  2-3على النادي
الــــكـــــازخـــــســـــتــــانـي  وخــــســـــارته
بـــنـــتـــيـــجــــــــــة  3-2 امـــام الـــنـــادي
الــتـايــلـنــدي  وفـاز  0-3عـلـى الـنـادي
الـسـيـرالنـكي فــيـمـا تـغـلب  2-3 على
نــــادي كــــاظــــمه الــــكــــويــــتـي و فـــاز
بنتيجـــة  1-3 على النادي االوزبكي
وفــاز بــنـــتــيــجــة  0-3 عــلى نــادي
كـاظـمـة الـكـويـتي- في مـبـاريات
ـــــراكــــز . ونــــوهت حتــــديــــد ا
الوزارة إلى ان نظام البطولة
قـد حرم نـادي غـاز اجلـنوب
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ـــركــز أحـــرز نــادي غـــاز اجلـــنــوب ا
اخلـــــامـس في بـــــطــــولـــــة االنـــــديــــة
اآلسيوية للكـرة الطائرة التي اقيمت
في تايالند للفترة من  15-4 من شهر
تـشـرين االول اجلـاري. وقالت وزارة
الـنـفط في بـيـان إن فـريق نـادي غاز
اجلنوب خاض  6 مباريات فاز في 5
منـها وخـسر واحـدة فقط امـام نادي
ستضيفة تايلند بنتيجة -3 الدولة ا
 شــوط . وكـانت نــتـائـج نـادي غـاز 2
اجلـنـوب في الــبـطـولـة عــلى الـنـحـو
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قـاد مهـنـد عـبد الـرحـيم الوسط الى
فــوز مـــهم عــلى حـــســاب مــضــيــفه
الـكـرخ بهـدفه الـذي سـجله د 26 من
باراة التي جرت على ملعب وقت ا
الــسـاحـر احــمـد راضي امس االول
ضمن اجلـو لة الرابـعة من مسـابقة
ـمتاز بـكرة القـدم وليعود الدوري ا
الـــــفــــريق بــــكـل الــــفــــوائــــد حــــيث
االسـتـمـرار في الـصدارة 12 نـقـطة
وبشبـاك نظيـفة وسجل نـظيف بعد
اربع نـتــائج نــاجــحــة و فـوز داخل
وخـــارج الــنـــجف والـــتـــو اصل مع
نافسـات بثقة عالـية بفضل عطاء ا
وتـركــيـز الـالعـبــ الـذين يــقـودون
الفـريق ببدايـة مثاليـة وقلب االمور
ــنــافـســ حـيث الــصـدارة بـوجه ا
الـتي سـتـعطـي دعمـا لـلمـهـمـة التي
تـسـيـر بـاالجتـاه الـصـحـيح بـفـضل
خـــــــــدمــــــــــات الـالعــــــــــبــــــــــ وفي
ــقـدمــةمـتـصــدر قـائــمـة الــهـدافـ ا
ــــمــــيــــز ــــهــــنــــد  فـي ظل االداء ا ا
الواضح الذي يقـدمه  وبات يفرض
ـنتـخب الوطني نفـسه على جـهاز ا
العـادة دعــوته لــلـمــنـتــخب  في ظل
الـعــقم الـتـهـديـفب وسـجل االهـداف
نتخب الضعيف الذي يـعاني منه ا
ــتـــعــثــر وغــيــاب االداء الـــوطــني ا
وجودين. واحلس التهـديفي عنـد ا
ـدرب رحـيم حـمـيـد وكـان مـسـاعـد ا
ــذكــور وشــاهـد قــد تــابع الــلــقــاء ا
ساعدة هند وا الدور الذي قام به ا
في خــطف الـفــوز والـصـدارة واداء
مـهمـته الـتـهـديـفـيـة كـمـا يـجب مرة
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من الـذهاب بـعيـداً في احراز نـتيـجة
ـركز مـتـقـدمـة . وعـد البـيـان احـراز ا
اخلـامس اسيـوياً يـعـد خطـوة مهـمة
لعـودة الـطـائـرة الـعراقـيـة لـلـمـحافل
الدولية بقوة رغم الظروف الصحية
واالقـــــتـــــصـــــاديـــــة

وغيرها. ∫…d

فريق غاز اجلنوب
بكرة الطائرة
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ــبــيـة إسـتــقــبل الـنــائب األول لــرئــيس الـلــجــنـة األو
الوطـنية العراقية  إيـاد جنف الرباع العراقي البطل
ـطـار بـغداد الـدولي  بـعـد عودته علـي عمـار يـسر 
من مشـاركته بـبـطولـة العـالم برفع األثـقال لـلشـباب
ـــمــلــكــة الـــعــربــيــة والــتي أخـــتــتــمت مـــؤخــراً في ا

السعودية. 
وقــال جنف لــدى إســـتــقـــبــاله الــربـــاع الــشــاب ان
األوسمـة ليـست غريبـة على إحتاد رفع األثـقال وما
حقـقه رباعنا الشاب في بـطولة العالم يجـعلنا نعوّل

ـقــبــلـة ــيــة ا ــنـافــســات الـقــاريــة والــعـا عــلــيه في ا
ـكـتب الـتـنـفيـذي لـلـجـنة . وكـان عـضو ا لـلـمـتقـدمـ
ـالي أحمـد صبري بـية بـاسم أحمـد واألم ا األو
وعـدد من أعضاء إحتاد رفع األثقـال رافقوا النائب
األول في إسـتـقـبـال الـربـاع الـبطـل. االشـارة جتدر
الى ان الــــربـــاع عـــلي عــــمـــار يـــســـر كـــان شـــارك
نـافسات بطولة العالم لـرفع األثقال للشباب بوزن
 كغم ونال الوسام الفضي بفعالية النتر رافعاً 102
 كغـم كمـا حقق الـوسام الـنحـاسي باجملـموع 185

لرفعتي اخلطف والنتر.

{ بــــاريس- وكــــاالت: فــــجـــر اجلــــورجي
نـيكـولـوز بـاسـيالشـفـيلي مـفـاجـأة كـبـيرة
ــيــا ــصــنف الـــثــالث عـــا عــنـــدمــا هـــزم ا
الـيـونانـي ستـيـفـانـوس تـيـسـتـيـباس 6-4
و4-6 6-2  وصــعــد لــقــبل نــهــائي بــطــولـة
إنـديـان ويــلـز لـلــتـنس لألســاتـذة. وكـانت
كـــافـــة الــتـــوقـــعـــات تـــرشح فـــوز الالعب
اليـوناني الـذي سبق له الـوصول لـنهائي
ـــفــــتــــوحـــة لــــكن بـــطــــولــــة فـــرنــــســــا ا
باسـيالشـفـيـلي اسـتبـسل تـمـامـا وأنـقذ 6
من  10 نـقــاط لـكــسـر اإلرســال بـعــد فـوزه
بـبـطـولـتي قـطـر وبـافـاريـا في وقت سـابق
من الــــــــعـــــــام اجلــــــــاري. وقـــــــال الـالعب
اجلورجي بعـد االنتصـار الكبـير: ال أشعر
بــالــدهـشــة فــعال.. عــنـد الــلــعب من اخلط
اخللفي أشعر بـاالرتياح وحاليا أقدم أداء
نوال جيـدا ولو استمـر احلال علـى هذا ا
عـلى مـستـوى اإلرسـال فسـيكـون بـوسعي
االسـتــمــرار في تـقــد أداء جــيـد. وخالل
ـبــاراة نـفــذ بـاســيالشـفــيـلي  5ضـربـات ا
إرسال مـن النـوع الذي ال يـرد وأشار إلى
أن فـوزه على الـسويـسـري الشـهيـر روجر
ـــاضي ال يــزال فــيـــدرر في مـــارس/آذار ا
ثل يـعني الـكثـيـر جدا بـالنـسبـة له ألنه ا
األعـلى. ويـلـتـقي بـاسـيالشـفـيـلي في قـبل
النهـائي باألمريكي تـيلور فريـتز الذي فاز

ـــيــا وحـــامل ـــصـــنف الـــرابع عـــا عـــلى ا
ـانـي ألــكــســنـدر ــبــيــة األ الــذهــبــيــة األو
زفـــــــــــــــيــــــــــــــــريـف  6-4 و 3-6 و6-7. وأ
بـاسيالشـفيـلي: أحتـاج فقط لـلحـفاظ على
هــدوئي والـتـركـيـز عـلى ضـربـات إرسـالي
واحلفـاظ على صالبـتي واللعب من اخلط
اخلــــــلـــــفـي. ومن جــــــهـــــة اخــــــرى ودعت
التونسية أنس جابـر بطولة إنديان ويلز

ـتـهـا أمام في نـصف الـنـهـائي عـقب هـز
اإلســـبــانـــيــة بـــاوال بــادوســـا. وتــمـــكــنت
ـرشـحـة ـيـا وا ـصـنـفـة  27 عـا بـادوسـا ا
الـ 21 لــلـــقب مـن الــتـــغـــلب عـــلى جـــابــر
ـرشـحة الـ 12 لـلـقب بـنـتـيـجة  3-6 و6-3 ا
في ســاعـة و 21 دقــيــقــة. ورغـم أن جــابـر
فـشـلت في بـلوغ الـنـهـائي إال أن تأهـلـها
لـلمـربع الـذهبي ضـمن لـها الـدخول ألول
مــــرة لـــلــــمـــراكـــز الــــعـــشــــرة األولى في
ي لالعــبــات الــتـنس الــتــصــنـيف الــعــا
احملـتـرفـات الـقـادم الـذي سـيـصـدر يـوم
ـــقــبل لـــتــصـــبح األولى في اإلثـــنــ ا
الـتــاريخ بـ العــبـات والعـبـي الـتـنس
الـعرب في االنـضـمام ألول  10 مراتب
ـركز الـ14 عـلـما بـأنـها حتـتل حـاليـا ا
في الـــتــصـــنـــيف. وبـــفــوز بـــادوســا
تـصــبح أول إسـبــانـيــة تـبـلـغ نـهـائي
إنديان ويـلز بعد كونـشيتا مـارتينيز
التي خـاضت نهائي الـبطولـة مرت
عامي  1992و1996  لكـنهـا فشلت في
الـتـتـويج بـالـلـقب. وتـواجه بـادوسا
في النهـائي البيالروسـية فيـكتوريا
رشحة الـ 27 للقب التي أزارينكـا ا
أطاحت بالالتفية يلينا أوستابينكو
بواقع  6-3 و 3-6 و 5-7 في ساعـت

و 20 دقيقة. 
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WOŠd∫ الغربة والهجرة مدار مسرحية (العزف على حقائب اإلنتظار)

ــطــرب { بــيــروت (أ ف ب) - تـــعــرض ا
الـلــبـنــاني وائل كــفـوري اجلــمـعــة حلـادث
سـيـر على طـريق سـريع في مـحيط مـديـنة
جـبيـل السـاحـليـة شـمـال بيـروت نُـقل على
ــنــطــقــة إثــره إلـى أحــد مــســتــشـــفــيــات ا
لـلــمــعـاجلــة وفق مــعـلــومــات صـحــافــيـة.
وأظــهــرت صــور انــتــشــرت عــبــر وســائل
الــتــواصل االجــتــمــاعي ســيــارة الــفــنــان
الـلـبـنـاني الـبـالغ  47 عـامـا وهي مـهـشـمـة
بـدرجة كبيـرة وقد تطايـرت إطاراتها وهو
مـا عزته معلـومات صحافـية إلى اصطدام
ـركـبــة بـحــاجـز اسـمــنـتي عــلى الـطـريق ا
الـسريع الذي يربط مدينة جبيل الساحلية
بـالعاصمـة بيروت الـتي تبعد عـنها حوالى
 40كيلومترا.وفيما حتفظ مستشفى سيدة
ـعونات في جبيل حيث نُقل كفوري ليال ا
عن اإلدالء بـأي مــعـلـومــات بـشـأن وضـعه
الـصـحي أفـادت مـواقع إخـبـاريـة مـحـلـية
ـغـني الـلـبـنـاني أصـيب بـكـسـور في بـأن ا
جـسـمه لـكن وضـعـه مـسـتـقـر وهـو يـتـلـقى
الـعــنـايـة الالزمــة. وتـصـدّر خــبـر احلـادث
ــواضـيع األكــثـر فـور انــتـشــاره قـائــمـة ا
نصات اإللكـترونية في لبنان تـداوال عبر ا
وبـلدان عـربية أخـرى وانهـالت التـعلـيقات
ـستـخدمـ بيـنهم عـدد من مشـاهير من ا
الـفن الـعـربي الـذين تـمـنـوا لـوائل كـفـوري
ـسـتـخدمـ في الـسالمـة.وانـتـقـد بـعض ا
تـعــلــيــقــاتــهم غــيــاب اإلنــارة عن الــطــريق
الـسـريع حـيث وقع احلـادث فـي جتـسـيد
ـــتــردي الــذي تـــعــانــيـه الــبــنى لـــلــوضع ا
الـتــحــتـيــة في لــبــنـان الــغــارق في أزمـات
اقـتصاديـة واجتـماعـية غيـر مسـبوقـة تؤثر
عـــلى مـــخــتـــلف اجلــوانب احلـــيــاتـــيــة في
ــولــود ســنـة الــبالد. ويُــصــنف كــفــوري ا
 1974 في مـديـنة زحـلـة عاصـمـة محـافـظة
الـبــقـاع شــرق لــبـنــان واسـمـه احلـقــيـقي
مـيــشـال كـفــوري من أبـرز جنـوم الــغـنـاء
الـعــربي في الــعــقـديـن األخـيــرين.وتــزخـر
مـسيرته الغنائيـة التي انطلقت إثر تخرجه
مـن بــرنــامج "ســـتــوديــو الــفـن" الــشــهــيــر
واهب سنة 1993  بالكثير من الكـتشاف ا
األغـنيات الضاربة التي تميّز فيها كفوري
خـصـوصـا بـالـلــون الـغـنـائي الـرومـانـسي

اللبناني.

{ لــــوس اجنـــــلــــوس  –وكــــاالت -
تــــــداول رواد مــــــواقـع الــــــتــــــواصل
ـيـة اإلجـتـمـاعي صـور لـلـفـنـانـة الـعـا
سيـليـنـا غومـيز حـيث ظـهرت بـتغـير
ـكن أن نـعـرف كـبـيـر إلى درجـة ال 
أنها هي.اذ بـدت غومـيز وقـد كسبت
الـكـثــيـر من الــوزن الـزائـد وبــشـعـر
أشقـر بعـد أن كانت بـالشـعر الـبني
ـتـلئ جـداَ كـمـا كـانت تأكل وبوجه 
بطريقة شـرهة وتبدو وكـأنها حتضر
ـــشـــاركـــة بـــعــــمل فـــني لـــلـــبـــدء بــــا
جديـد.وعبـر اجلمـهـور عن صدمـتهم
الكـبيـرة بهـذا التـغييـر وتسـاءلوا عن
إمكانية أن تـكون الصور مـعدلة عبر
تطـبـيق فـوتـوشوف لـتـعـديل الـصور
بـيــنــمــا أكــد آخـرون أنــهــا صــورهـا

احلقيقية وأنها تغيرت بالفعل.

ــــثـــلــــون مــــعه والــــكـل هم أبــــطـــال
ـسـرحـيـة وهي دعــوة لـلـجـمـيع عـدم ا
مـغـادرة الـبلـد بل اإلسـهـام في بـنائه).
وحتدث الـنـاقد حـس عـلي هارف عن
ــســرحــيــة بــعــد مــشــاهـدتــهــا خالل ا
عــرضــهـا ضــمن فــعــالــيـات مــهــرجـان
الـعـراق الــوطـني لــلـمـســرح قـائال(انـا
ــــشـــوه ألي عـــمل الاؤمن بـــالــــنـــقـــد ا
ا أؤمن بالنقد البناء الذي مسرحي إ
يــوضح اإليــجــابي والــســلــبي في أي
عــمل مـــســرحـي من خالل مالحـــظــات
بــنــاءة لـــكي يــســـتــفــيــد مـــنــهــا كــادر
ـــســـرحـــيـــة من أجل إصـالح مـــاهــو ا
)وأضـــاف (هل اســـتـــطـــاع مــــطـــلـــوب
اخملرج إيصال مـايريده من خالل هذه
سـرحيـة ? جنح في ذلك لكن طـرحها ا
بشكل انـفعالي وهو يـجب أن النهاجر
وتــرك الـبــلـد لــآلخـريـن يـعــبـثــون فـيه

نـتجة الكـفاءات والطـاقات اإلبداعـية ا
والـتــراجع في كــافـة نــواحي احلــيـاة)
واضــاف (يــجب عــلــيــنــا أن نــتــكــاتف
والنترك البلـد في محنته بل نسهم في
بـناء الـوطن) مـشيـرا الى ان (الـعرض
يـــــتــــضـــــمن أربـــــعــــة مـــــحــــاور الربع
شـخــصــيـات هي الــطـبــيب والــضـابط
كل واحـد مــنـهم ـتــقـاعــد والـفـنــان  وا
لـديه األســبـاب لـلــهـجـرة خــارج الـبـلـد
وهـؤالء يـنـتـظـرون عـلى الـبـحـر لـقدوم
الـبـاخـرة وخالل فـترة انـتـظـار والـقلق
يـتـعـرفــون بـعـضـهـم عـلى بـعض الخـر
ويـبـدأ كل واحـد مـنـهم يـسـرد حـكـايته
ـــــعـــــاجلـــــات ومــــــعـــــانـــــاته)  وعـن ا
االخــراجـــيــة الــتي اســتــخــدمــهــا قــال
(عنـدمـا حتـكي الـشـخـصيـة مـعـانـاتـها
يحكيـها ويجسدها عن طـريق التمثيل
والــشــخــصــيــات أخــرى تــســاعـده أي

وهـناك شئ جـميـل قدمه اخملـرج حيث
اســتــطــاع أن يـــســتــثــمــرادواته لــشئ
جــمــيل مـــثال احلــقــائب اســتــطــاع أن
يــوظـفــهــا بـشــكل جـيــد كــونـهــا كـانت
تـــشــكل ظــاهـــره مــهــمـــة في الــعــرض
ــسـرحي وهــنـاك خـوف عــلى الـوطن ا
ومــصـــاحله وعــدم تــركه لـــلــفــاســدين
وهـــنــاك اخلـــلــفـــيــة الـــســيـــنــمـــائــيــة
لـلـمسـرحـية وهي الـبـحر لـلـتعـبـير عن
انـــتـــظــار االشـــخــاص إلـى الــبـــاخــرة
مـثل لنـقلـهم إلى بالد الغربـة .أداء ا
كـان جـيـد لــكن كـانت احلـركــة بـطـيـئـة
ومـن دون تـــخــــطـــيـط  وهـــذا أفــــضل
أعــمــال اخملــرج عــكــاب حـمــدي كــانت
غنية في حب الوطن وما آثار إعجابي
هـو الـسيـنـوغـرافيـا النـها فـعال عـبرت
عن فــلــســفــة الـعــرض فــكــانت نــقــطـة

مضيئة).
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الشاعـر العماني  يحل ضـيفا على قناة (الـشرقية) مساء
اليـوم االحد ضمن برنامج (اطـراف احلديث ) الذي يعده
ويــقـدمه االعـالمي مـجــيـد الــسـامــرائي ويـخــرجه اخملـرج

حيدر االنصاري.
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قيم ي العراقي ا فـكر واالكاد ا
في بـــيــروت ضــيـــفــته مـــؤســســة
كـــونــــراد اديـــنـــاور فـي بـــرنـــامج
(الـقـانـون لـلـجـمـيع) لـيـتحـدث عن
الــدســـتــور الــلــبـــنــاني من زاويــة
مقـاربات حـقوق االنـسان وقـدمته

البروفيسورة ماري غنطوس.
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ــقــيم بــالــقــاهــرة نــعــتـه االوسـاط الــصــحــفي الــعــراقي ا
اضـيـة سائـل ـوت اجلـمعـة ا الـصحـفيـة بـعد ان غـيبه ا

الله ان يسكنه فسيح جناته.
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ـطــرب االمـاراتـي صـدرت له اغــنـيــة (دگ الــگـلب) وهي ا
باللـهجة العراقيـة كلمات الشاعـر العراقي رامي العبودي

وأحلان الفنان نور الزين.
 Ê«uD½« rÝUÐ

اخلـبيـر االقـتصـادي العـراقي يـتحـدث مسـاء اليـوم االحد
عن (واقع الـقطـاع اخلـاص في عـمـلـية الـتـنـمـية لـلـمـرحـلة
القادمـة)في ندوة حوارية اقتصادية ينـظمها نادي العلوية

بالتعاون مع نادي رجال االعمال الثقافي.
 Íœ«bI  ÂUA¼

الناقـد االردني ادار اجللسـة النقاشـية التي اقـامها نادي
الـقـارئات والـقـرَّاء الـشـباب فـي مكـتـبـة احلـس بن طالل

عن رواية (يَرْدَا شَمْسا) للروائي هاشم غرايبة.
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مديـرة فريق (قصـناع سـارة) للـحرف الـيدويـة اعلنت عن
اضية بالتعاون مع افتتاح بازار (انامل مبدعة) اجلمعة ا
الـدار الـعـراقــيـة لالزيـاء بـبـغـداد ويـسـتـمـر  الـبـازار حـتى
الـ 25 من الـــشـــهـــر اجلــاري عـــلى حـــدائق الـــدار خالل

اوقات الدوام الرسمي.
ÍuM « —U³'«b³Ž

الشـاعر العراقي صدر له عن مؤسسة ثائر العصامي
ـعـنون (امـس قالت لـلـطـبـاعـة والـنشـر ديـوانه الـثـامن ا

راحلة).
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وقد وجـهت دعوة لـرؤساء جـمعـيات
الــصـم ومــتـــرجـــمــيـــهـــا في جـــمــيع
احملافظات العـراقية إلشراكهم خالل
تــلـك الــفــتــرة). وأضــاف (في بــدايــة
االمـر  جــمع الـكـلـمــات والـصـفـات
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أعــلن مــركــز اإلمـام احلــســ (عــلـيه
الـسالم) الـتـخـصـصي لـلصـم التـابع
للـعـتبـة احلسـينـيـة عن عزمه تـأليف
قـامـوس جـديـد مـوحـد يـتم اعـتـماده
فـي عـــمـــوم الـــعـــراق وبـــاقي الـــدول
الـعــربـيـة.وقــال خـبـيــر لـغـة االشـارة
ـركـز بـاسم الـعـطواني وفق ومـدير ا
وقع العتبـة ان(بالنسبـة للقاموس
االشـــــاري االسـالمي الـــــعـــــراقي
لــلـصم  تــألـيــفه في الــعـتــبـة
ــقـدسـة من قـبل احلـســيـنـيـة ا
مـركــز اإلمـام احلــسـ (عــلـيه
الـسالم) الـتـخـصـصي لـلـصم
حـيث أن لهـذا الـقـامـوس االثر
الــــبــــالـغ في تــــطـــــويــــر االصم
الــعــراقـي وتــثــقــيــفه في الــفــقه
والعقـيدة والرمـوز االشارية لكل

رمز ديـني).وأوضح أن (تـألـيف هذا
الـقـاموس اسـتـغـرق عـامـ ونصف
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صـرية سيمون عـودتها للساحـة الغنائية أعلـنت الفنانة ا
بأغـنية منفردة جديـدة وذلك بعد غياب دام نحو  25عامًا
مـــنـــذ طـــرح آخـــر أعـــمـــالـــهـــا الـــغـــنـــائـــيـــة (مش نـــظـــرة
وابتـسامـة).ونشـرت سيـمون صـورة لهـا خالل تسـجيـلها
لألغنـية اجلـديـدة عبـر حـسابـاتهـا الـرسمـيـة على مـوقعي
التـواصل االجـتمـاعي (فـيسـبـوك وتويـتـر) وعلـقت عـليـها
قـائـلــة (أغـنـيــة جـديــدة قـريـبــا يـا رب تـعــجـبـكم). دون أن
تكـشف أي تفـاصيل أخـرى حول األغـنيـة.وكانت سـيمون
اضي غابت عن الساحة الغنائية منذ تسعينيات القرن ا
لـكـنهـا اسـتـمرت بـالـظـهور بـأعـمـال تلـفـزيـونيـة بـ احل
ـــاضـي أبـــرزهـــا دورهـــا في واآلخــــر خالل الـــعـــقـــد ا
الــكـــبــريت مــســـلــسل بــ الـــســرايــات عــام 2015  

األحـــمـــر: الـــكـــارمــا 2017  األب الـــروحي 2018
وقـيـد عـائـلي الـذي عـرض عـام  2019 ويـنـتـمي
إلى نـوعية الـدراما الطـويلة  45 حـلقة وشارك
فـي بـطـولـته عـدد كـبـيـر من الـفـنـانـ بـوسى
عــزت الــعـاليــلي مـــحــمــد ريـــاض نــضــال
الــشـافــعي صــبــري فـواز مــنــة فــضـالي
صالح عــبــد الــله ديــنـا فــؤاد دنــيــا عــبـد
الــعــزيــز ر الــبــارودي مــحـمــد جنــاتي

مـحمد عز وغيرهـم ومن إخراج تامر حمزة.

والـرمــوز االشـاريــة واالفـعــال وبـعـد
ذلك  تـــصـــويـــر هـــذه الـــكـــلـــمـــات
والـرموز وعـرضـها عـلى احملـافـظات
العراقية للموافقة عليها والتصويت
و اقــرارهــا).وتــابع (لــديــنــا هـدف
ســامي بــأن يــكــون هــنــالك قــامـوس
شـــــامـل لإلشــــــارات الـــــعــــــراقـــــيـــــة
واالشـارات الـعـربـيـة لـيتـضـمن كل
ما يستخدمه االصم في حياته
الـيــومـيــة حـيث ان لـلــمـركـز
رؤيـة بـتألـيـفه بـعـد االتـفاق
مع هيئة الصـحة والتعليم
الــــطـــــبي فـي الــــعـــــتــــبــــة
قدسة) مبينا احلسينية ا
انه (في حال  تنفيذ هذا
القاموس فـانه سيصل لكل
اصم في الــعـراق وســتـكـون
هنـالك اشارة عـراقيـة موحدة
لــكـل احملــافـــظـــات الـــعـــراقـــيــة

باإلضافة إلى الدول العربية).
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ت به بـعد من الـوعـكة الـصـحيـة الـتي ا
اصــابـتـه بـجــلــطـة دمــاغــيـة وذلك خالل
زيـــــارته له بـــــرفــــقــــة عــــضــــو االحتــــاد
باســـــــــم االوسي والفـنان عـبدالـرحمن

علي.
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قــــــــدم رئــــــــيس احتــــــــاد االذاعــــــــيـــــــ
والـتلـفزيـونيـ مظـفر سـلمـان االمنـيات
بــالـــشــــــــــــــــفـــاء الــعـــاجل لــلـــمــخــرج
االذاعـي رئــيس احملــررين في (الــزمــان)

تـطـورات في عالقـاتك الـعـاطـفـية قـد حتـدث من خالل
شروعات التي بدأتها.  ا

qL(«

  حتـلـى بـروح عــالــيــة من الــثــقــة وابــتـعــد عن الــشك
فرط. رقم احلظ.4 ا

Ê«eO*«

حتصل من الـشخص الذي حتبه عـلى ما حتتاجه من
دعم وعاطفة.

—u¦ «

ا سـتتعلمه الحظة أكثـر بكثير  ستتعـلّم من خالل ا
طروحة . باالندماج في القضايا ا

»dIF «

ـعـرفة تـكـون إيجـابـياً و مـسـتعـداً لـتـقد الـتـنازالت و
أخطائك. رقم احلظ .9
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 التروّي سيسمح لك برؤية بعض الروابط التي كنت
غافالً عنها.
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حتـلـى بـالـصــبـر لــكي تـســتـوعب الــعـاصــفـة و حـاول
استيعابها حتى ال تكون ضحية لها .

ÊUÞd «

ـعطـيات تمـعن بـكل مـا يحـيط بك كي تـستـطـيع دمج ا
طروحة.رقم احلظ.5 ا
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بـالهـدوء تـتجـاوز االزمـة. ال تتـسـرع باتـخـاذ أي قرار
مصيري اآلن .

bÝô«

 ال تـغــفل أي امــر بــسـيط النـه قـد يــقــودك الى هـدفك
الذي تسعى اليه .

Ë«b «

لديك فرصة كـبيرة لـلقاء بشـريك العمر كن ايـجابيا و
ابتعد عن التردد.
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عـلـيك بـأخـذ وجهـات الـنـظـر األخرى بـعـ االعـتـبار 
وأن تكون جاهزاً للتغييرات.

 u(«
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مـجموعة من الكلمات
تـكتب أفقـيا وعموديا
فــي الـــــــــــــــوقـت ذاتـه
وتــظـهـر خالل كـتـابـة

معانيها:
 1- اعتماد كلي

 2- صديق وصاحب
 3- وحدة اوزان

 4- دورة مـتقـدمة في
اللغة (م)
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(الـعـزف عــلى حـقــائب االنـتــظـار) هـو
ــســرحــيــة عـــنــوان احــدث االعــمـــال ا
للـفنـان عكاب حـمدي  وهي من تـأليفه
وإخــراجه وتــمــثــيل مــعــاذ عــكـاب
عـبـدالـله عبـد الـكر حـمدي 

زيـــــاد خـــــلـف وشـــــيـــــبـــــان
وسيـقى ألحمد ا العـراقي
محمد واإلضاءة جملباس
عبـاس والديكـور ألحمد
إبراهيم وأحـمد عذاب.
سرحية حتدث وعن ا
اخملـرج قــائال (فـكـرة
ـســرحـيـة تـتـنـاول ا
الهجرة وترك البلد
لـلـغـربـاء والـغـايـة
مـن ذلك تـــــفـــــريغ
الــــــــبــــــــلــــــــد من عكاب حمدي

wÐœ l  UMKFł d¼U «
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منذ أن بـدأ الغنـاء في مطلع الـثمانـينات  كـان شعاره االبـداع والتحدي
صـاعب الـتي واجهـته لـكنه كـان يعـرف نـفسه ويـعـلم أنه سيـكون رغم ا

لك واالمير . القيصر بعد سنوات ويزيح ا
كـنت مع شـقـيــقي حـيـدر في سـيـارتـه في مـنـتـصف الـثــمـانـيـات عـنـدمـا
طـرب? قـال اسمه سمـعت اغـنيـة يـاشـجرة الـزيـتون فـقـلت له: من هـذا ا
كـاظم الـســاهـر .قـلت :انه يــغـني بـعـواطـف واحـسـاس .واسـتــمـر يـغـني
بدع عـزيز الرسـام عندما ويبدع مع مـرور السن .بـدأت الشهـرة مع ا
ركب بـعده عبـر معه شط وال يـاصـديقي وكـان بعـدها الـفـراق واستـلم ا
الشاعر كر العـراقي باغنية شـجاها الناس وبـدأ الدالل " ها حبيبي "
وانـزله مع احللـوة الى بحـر بيروت .والنه سالمي على احلـاضر معـنا 
ستـحيل  فالـتقى  بشاعـر النساء كاظم الساهـر ال يوجد في قـاموسه ا
ـدرسة احلب واثـمرت   اشـهد نزار الـقبـاني وامتـزجت زيـدني عشـقا 
إال  امراة اتـقـنت الـلـعبـة إال  أنتِ ودخل الـقـاهـرة معـقل الـشـهـرة والفن
طرب حتى ان الفنانة واصبح قيصرها النبيل وتهاوت حتته اصوات ا

هالة صديقي قالت انها ال تضع في سيارتها .سوى اغاني الساهر .
عام 1995  كان لقائي الـوحيد معه في شـقة الشاعـر كر العراقي في
وعـد الى بيـتي حسب الصـاحليـة كنت مـنزعج الن كـر لم يأتي عـلى ا
االتفاق وعندما طرقت باب الشقـة وشاهد كر نظرات العتب في عيني
قال لي :ادخل الى الـشقـة وتـعذرني .دخـلت فاذا كـاظم الـساهـر امامي
وقـدمـني كـر له (الـصـديـق الـنـقـيب عـلي ابـو عـبــد الـله مـديـر جـنـسـيـة
طـبخ العداد الكـرخ). نهض الـسـاهر وصـافـحني وذهب الـعراقـي الى ا
عرفت انهم في عمل فني ويعدون لعمل اغنية جديدة فلم اتاخر الشاي 
فـرصة سـعيـدة استـاذ كاظم كثـيرا نـهضت من مـكانـي ( آني اترخص 
نلـتـقي مـرة اخـرى).ولم تسـنح الـفـرصـة اال في عام 2013 في سلـطـنة
عمان لكني ضيعتها عندما اتصل كاظم الساهر بكر حيث كانت لديه
هرجان شعري طلب كر ان حفل فني وكان كر قبله بايام مشارك 
وذهب ـاذا رفـضت الـذهـاب  اذهب مـعه وال اعـرف حلـد هـذه الـلــحـظـة 

كر وحده .
باالمس كنت فخورا ان كاظم الساهر عـراقيا وفخورا ايضا بدبي التي
وحــزين الن وطــني مــازالت الــريح عــبــرت حــاجــز الــطــمــوح واالبــداع 
خاسـر يـهدد واخـر يـتهم تتالعب فـيه وصـنـاديق االقتـراع ابـسط دلـيل 
نصب واجلـاه واالمتيازات رشح الـفائز سـعيد بـا ا وثالث يقـول تزوير 
وليس سعادته بخدمة الناس النها شعارات  مطلوبة قبل االنتخابات ما

الـذي يـتـغـيــر بـعـدهـا .الـصــحـة نـفـسـهــا حتـتـاج الى رعـايـة
صنـاعتـنا ماتت مع التربـية اصـبحت قـليـلة التـربيـة 
قـطـارنا غـاب عـنه صوت سبق االصـرار والـترصـد 
فـقط صـوت  الـسـاهـر يفـرحـنـا و يـأخـذنـا معه حمـد

الى كل العالم

و ما
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ـشــتـرك بـ ضــمن الـتــعـاون الــثـقــافي ا
دائرة الفنون العامة والـفرقة السمفونية
احــتـــضــنت قــاعــة عــشــتــار في الــدائــرة
سـائيـة للـفرقـة السـمفـونية التـدريبـات ا
ايـسترو قرابة الـشهـر ونصف برئـاسة ا
عالء مــجـيـد ومــا زالت هـذه الـنــشـاطـات
بـــواقع ثالثــة أيـــام في األســبـــوع ضــمن

سائي.  الدوام ا
وشـــهــدت الـــقـــاعـــة بـــروفــات لـــلـــفـــرقــة
ــقــامـات الـســمــفـونــيــة عــلى مــخـتــلف ا
هـا مـسـتـقبالً الـتـراثيـة الـعـراقـية لـتـقـد
ضمن الفعاليات الرسمية التي سيقيمها

ية.  العراق مع الدول العربية والعا
جتـــدر اإلشــــارة إن مــــوظــــفي شــــعــــبـــة
الـــعالقـــات الـــعــامـــة واإلعالم فـي دائــرة
الفنـون العامـة يستـمرون بالـدوام بشكل
مــتــنــاوب لـتــجــهـيــز الــقـاعــة واعــدادهـا
ـتـطـلـبـات الـتـدريـبـات لـوجـسـتــيـاً وفـقـاً 
لـلـفـرقـة حـتى الـسـاعـة الـسـابـعـة مـسـاء.
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تعجـبوا ألن مرشحـة متوفية مـنذ شهرين فازت في
االنـتخـابات كأنـه حدث نادر  من دون ان يـلتـفتوا
ـانــيــة الـســابـقــة كــان تـضم الى ان الــدورات الـبــر
امـواتــا  من أنـواع شــتى . مـنــهم من كـانــوا مـوتى
الـضـمـائــر وهم األغـلـبـيــة الـسـاحـقــة ومـنـهم مـوتى
األفـــكــار والــعــقــول  وبـــيــنــهم مــوتـى في مالمــحه
ـنـتـزعـة من غـابـة اخلـوف خـشـيـة ان يالقي أبـنـاء ا
دائـرته االنـتخـابـيـة يـومـا بـالـصـدفـة وال يـدري ماذا
وت مـصيبا لقرارات الدورات سيحل به . وكانت ا
ــنـتــجـ ـانــيـة أيــضـا ولــيس لـشــخـوصــهـا ا الـبــر
ــدجـنــ في مــصـانع األحــزاب رديـئــة الـنــوعـيـة وا

ورخيصة الثمن. 
نــواب مـوتـى أرواحـاً ومــتـدافــعـون أجــسـاداً نــحـو
امـتيـازات وقـوان جتـلب لـهم مـا فاتـهم من فـوائد.
في كل دورة 329 نــائــبـاً لـم نـســمع من أصــواتـهم
ـهـلهـل او النـائح او ُـطـبّل أو ا ـزمـجـر أو ا سـوى ا
دفـوع بدناءة ـغرض أو ا ـتخرّص أو ا الـنعّاب أو ا

من خلف الكواليس. 
ال قـانـون وجدنـا تـشرق فـيه احلـياة الـعـراقيـة كـما
ـا تـمـتد الى كـانت مـشـرقـة طوال عـهـود طـويلـة ر
ظلمة نفسها. وال أحاديث بنّاءة من النواب الفترة ا
اال حــ يـحــمل رؤســاؤهم عــلى ظـهــورهم احــمـاالً
لنـقلها في مالعب االخـرين في مناكفـات ومهاترات
انـية حجـة واقية لـها في ح ان تتخـذ اللعـبة الـبر

الذي يجري هو محض اسفاف وتبعية. 
ال يعنيـنا كون بعض الفـائزين اليوم هم من الوجوه
ة األكـثر رفـضاً من اغـلبـية الـعراقيـ فذلك القـد
قـاييس واختالس لم يعـد امراً مهـما بـعد انـهيـار ا

وازين. كاييل واختالل  ا ا
كم قـانــونـاً اظـهـر من خـالله الـنـوّاب قـيــمـة الـعـمق

الشعبي في الرأي والرؤية واحلاجة والرغبة?  
متى استشار نـائب واحد من ب جوقة النواب في
كل الـدورات دائرته االنتـخابـية في شأن الـتصويت
عــلى مــشـروع قــانـون او اجــتــراح قـانــون او قـرار
سـواء ورد مـشـروعه من الـسـلـطـة الـتـنـفـيـذيـة او لم

يرد. 
يـسمـونـها في جـميع انـحـاء العـالم .. حـياة نـيابـية
ــعـــنــوي ـــوت ا ألن فــيـــهــا  احلـــيـــاة أوالً ولــيس ا

. واحلقيقي أيضاً

…b Uš  UO √  öHŠ v Ë√ wO×¹ d¼U «

≤∞≤∞ wÐœ u³ SÐ

برل

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/24. Issue 7096 Sunday 17/10/2021 الزمان - السنة الرابعة والعشرون العدد 7096 األحد 11 من ربيع االول 1443 هـ 17 من تشرين االول (اكتوبر) 2021م

 «—U³²š≈ w   «dGŁ

wŽUMB « ‰UHÞ_« VOKŠ

Ábz«uHÐ sFDð b

‰u  vKŽ ‰u

WO «dF «  UÐU ²½ù«

ان اجملـتـمـعات االنـسـانـيـة في تطـورهـا بـحـاجة الى
تنظيم العالقات ب أبنائها وهي بحاجة كذلك الى
تـمـثـيـلـهم في اطـار تـشـكـيالت قـضـائـيـة وسـيـاسـية
وتنـفيذيـة وعلى أسـاس كفـاءة تلك الـتمثـيلـيات التي
وجدت في االنتخابات األسلوب األمثل لتشكيلها.
وفي العـراق فإن اشكالـيات االنتخـابات في العراق

مزدوجة سواء في مدخالتها أو مخرجاتها:
ـدخالت فـان أكـبر الـقـوى الـسيـاسـية فـفي مـجال ا
ـشاركـة في االنتـخـابات تـقوم عـلى أسس طـائفـية ا
أو عـرقــيـة من نــاحـيــة وهي ال تــمـلك رؤيــة وطـنــيـة
جامعة في برنامجها السياسي وال يجري التعامل
مـعهـا من قـبل اآلخـرين عـلى هـذا األسـاس وكذلك
في واقــعــيـــة وعــمــلــيــة شــعـــاراتــهــا االقــتــصــاديــة
واالجتمـاعيـة وامكانـاتهـا في تنفـيذ ذلك من نـاحية

أخرى. 
أمـا في مـجال اخملـرجات فـما ان تـمضي ايـام على
ـان واحلـكــومـة حـتى تــبـدأ صـفـقـات تـشـكـيل الــبـر
ناصـب االدارية والـسيـاسية احملـاصصـة وتوزيـع ا
ـشاريع ـالـية الـعالـية وعـوائد ا ذات اخملصـصات ا

شروعة. شروعة وغير ا قاوالت ا وا
ان هذه احلـال بدأت منذ اسـقاط نظـام حزب البعث
الــذي حــكم مـنــذ الــعـام 1968 ولــغــايـة نــيــسـان من

العــام 2003.
والسؤال الذي يطرح نفسه: 

هل من أمل أو أفق أو حل لهذه احلتمية احملبطة?
اجلــواب: لــيس هــنــاك من اشــكـالــيــة دون حل في

حال توفر اشتراطاتها.
اشــرنــا قــبل قـلــيل الى كـل من مــدخالت عـمــلــيـات
االنـتـخـابات الـسـابـقة ومـخـرجـاتهـا ومـا تـؤول اليه
االحـوال بــعـد االنـتــخـابــات. بـتـعــبـيــر آخـر ان هـذه
االشـكاليـة تستـدعي في حلهـا اشتراطـات ان يكون
لدينا احزاباً وطنية بكل ما حتمله الكلمة من معنى:
فال طائفيـة وال عرقية وال ألحزاب أو كـتل انتخابية
ال حتـمل في بــرنـامـجـهـا االنـتــخـابي مـشـروع بـنـاء
نـظيف وتـنميـة اقتـصاديـة واجتـماعـية وال تـتقـدمها

قيادات غير كفوءة. 
كمـا انـنـا بـحاجـة الى قـضـاء نـزيه وجـهاز تـنـفـيذي
عازم وحازم على منع الفساد والنهب والسرقات.

وفي اخلتام اقول:
لــــــيـس لــــــديــــــنــــــا بــــــديـل عن
ـقـراطيـة الـنزيـهـة الواعـية الد
الـوطنـية ولـيس لنـا خيـار غير

األمل والتفاؤل!

كبير من احلاضرين تراجع الرسم
الـذي يـظـهـر فـتـاة صـغـيـرة حـامـلة
بـالـونـا أحـمـر علـى شكل قـلب إلى
اجلــزء الـسـفــلي من الـلــوحـة وبـدأ
يـتــقـطع تـلـقـائــيـا بـفـعل آلـة سـحق
خــبــأهـــا بــانــكــسي بــنــفــسه. وقــد
أسفرت هذه اخلطوة عن تقطيع ما

يقرب من نصف اللوحة.
عاصر سـؤول عن الفن ا واعـتبر ا
واحلــــديث في ســــوذبـــيــــز آســـيـــا
ألـيـكس بـرانتـشـيك في بيـان مـساء
اخلـــمــيس أن مـــا حــصـل وقــتــذاك
شــكل احلـدث الـفــني األكـثـر ذهـوال
فـي القرن احلادي والعشرين وهو

زاد في التاريخ. جعل هذا ا

الـلـوحـة إلى هـاويـة جـمع أوروبـية
في عام 2018.

ــزاد أولــيـفــر بــاركـر وقــال مــديـر ا
وسـط ضـــحــــكــــات اجلــــمــــهـــور ال
أســتــطـــيع أن أعــبّــر لــكم عن مــدى
شــعـوري بـاخلــوف من ضـرب هـذه
ـــزاد قـــبل إعالن فـــوز مـــطـــرقــــة ا
هـاوي جـمع من آسيـا بـاللـوحة في
مـقابل  16مـليون جـنيه استـرليني

تـضاف إلـيهـا الرسـوم البـالغة 2,6
مليوني جنيه إسترليني. 

ــا وقـــد اهــتــز عـــالم الــفن بـــشــدّة 
حـصل لـلـوحـة فـي آخـر ظـهـور لـها

عام 2018. 
ـزاد ووسط ذهـول فــفـور انـتــهـاء ا

{ لــــــنـــــدن أ ف ب  –بــــــعـــــد ثالث
سـنوات من إحـداثهـا ضجـة كبـيرة
لـتمـزّقهـا ذاتيـا بيـعت لوحـة غيرل
ويـذ بالون الفتاة مع البالون لفنان
الـــشــارع الـــبــريــطـــاني بــانـــكــسي
اخلـميس مقابل  18,6مـليـون جنيه
اســـتــرلــيــني  25,5 مـــلــيــون دوالر
خـالل مـــزاد فـي لـــنــــدن وهـــو رقم

قياسي جديد للفنان البريطاني.
وبـــيــعت الـــلــوحـــة الــتي أعـــطــيت
عـنـوانـاً جـديـداً هـو لوف إز إن ذي
ــهـــمالت في بِـن احلبّ في ســـلّـــة ا
مـزاد نظـمته دار سوذبـيز وجتاوز
سـعرها بفارق كبير الرقم القياسي

السابق ألعمال بانكسي. 
وكـانت  لـوحـة لـبـانـكـسـي بـعـنوان
عادلة تكرّم غا تشاينجر تغيير ا
أفـراد الطواقم العالجية بيعت في
آذار/مــــارس الـــفـــائت فـي مـــقـــابل
 16,75مـليـون جنـيه استـرليني 23
مــلـيـون دوالر وهــو مـبــلغ قـيـاسي
ألعـــمـــال الـــفـــنـــان خـــصص ريـــعه

للهيئة الصحية البريطانية.
وبـــعـــد وقت قـــصــيـــر من انـــطالق
ــزاد اخلـمـيس تـوالت الـعـروض ا
مــتــخـطــيــة بـأشــواط ســعـر 1,042
مــلــيــون جــنــيه إســتــرلــيــني 1,36
مــــلــــيـــون دوالر الــــذي بــــيــــعت به

الكوكب يواجه أزمة مناخية.
ـنـشـور أن أعـضـاء فـرقة وأضـاف ا
الـروك الـشـهـيـرة أمـضـوا الـعـامـ
ــنـصـرمـ في اســتـشـارة خـبـراء ا
الــبـيــئـة في شــأن سـبل جــعل هـذه
اجلــــولـــــة تــــراعي قــــدر اإلمــــكــــان
مــتـطـلـبــات االسـتـدامـة  واألهم من
ذلك تـــســخــيــر إمــكــانــات اجلــولــة

لتحقيق تقدم في هذا اجملال. 
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وبـطـارية مـحـمولـة وأرضـية تـعمل
بــالـطـاقـة احلــركـيـة لـتــوفـيـر كـامل
الـــكـــهــربـــاء تــقـــريـــبــاً فـــضالً عن
قـصـاصات كـونـفيـتي ورقـية قـابـلة
لــلـتـحـلل وأكـواب حتــتـرم الـبـيـئـة.
وذكّـرت كـولدبالي في مـنـشور عـبر
تــــــويـــــتــــــر بـــــأن الـــــعــــــزف احلي
والــتــواصل مع الــنــاس هــو سـبب
وجـود الــفـرقـة لـكـنـهـا أكّـدت أنـهـا
تــدرك تـمــامـاً فـي الـوقت نــفـسه أن

ـلـقّـبـة أحيـانـاً مـادونـا الفـرنـسـية ا
والـتي بيعت  35 مـليون نسخة من
اسـطـواناتـها بـعروضـها الـضخـمة
في أنـحاء أوروبـا. وتعـود جولـتها
األخــــيـــرة إلى عـــام 2019. فـــيـــمـــا
أعـلنت فرقـة كولدبـالي البريـطانية
ـيـة جـديدة اخلـمـيس عن جـولـة عا
لــــهـــا ســــنـــة   2022 تــــراعـي قـــدر
اإلمــكــان مــتــطــلــبــات االســتــدامـة
بــاســتــخــدام األلــواح الــشــمــســيـة

{ بـاريس  -لندن -أ ف ب  –بيعت
 340ألـف تذكرة إلى الـيوم حلفالت
غنـية الفرنـسية الـكندية حتـييهـا ا
مــيــلــ فـارمــر  بــعــد أكــثـر من 20
شـهرا ضمن جولتها نيفرمور التي
تـشمل فـرنسا وسـويسـرا وبلجـيكا
في حـزيران/يـونيـو وتمـوز/يولـيو
2023  بــحــسـب مــا أفــاد فــريــقــهـا
اخلـمـيس.وتـمـثـل الـتـذاكر الـ 340 
ألـفـاً الـتي انـطـلـقت مـبـيـعـاتـهـا في
األول مـن تــشـــرين األول/أكــتـــوبــر
ئة من احلـالي مـا نسـبته  68فـي ا
ـتــوافـرة لــهـذه كــامل الـبــطـاقــات ا
احلــفالت  500ألـف  قـبل أكــثـر من
عـام ونـصف عام من الـعرض األول
لــلـنــجـمــة عـلى مــا أفـاد مــكـتــبـهـا
اإلعـالمي وكــــالــــة فــــرانـس بـــرس.
ويــتـضــمن بـرنـامـج اجلـولـة وهي
غنيـة البالغة الـثامنة في مسـيرة ا
 60عـامـاً  12حـفـلـة مـوسـيـقـية في
مـالعب تـسع مــدن عــلى أن حتـيي
فــــــــارمــــــــر في  آب/أغــــــــســــــــطس
وأيـلول/سبتمبر  2023 حفالت في
روســيــا تُــطــرح تــذاكــرهــا لــلــبــيع
الحـقـاً. واشتـهـرت مغـنيـة لـيبـرت
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ـهـرجـان عن هـذا الـفـيلم عـلى هـامش ا
الــذي يـسـتـنـد إلى قـصــة حـقـيـقـيـة عن
امـرأة لبـنانيـة هاجرت إلى كـندا تروي
راهقـة ذكرياتـها وتبـوح بها البـنتهـا ا
بــأســـرارهــا ومــكــنــونـــاتــهــا في شــأن
جتـاربهـا خالل فتـرة احلرب اللـبنـانية

في ثمانينات القرن العشرين.
ـــهــرجــان كـــذلك يــتـــضــمن بـــرنــامج ا
ـتـوسـطي فـيـلم كـوسـتـا بـرافـا لـبـنان ا
لـلـمخـرجة الـلبـنانـيـة مونـيا عـقل الذي
عُــــرض في مــــهـــرجــــان الـــبــــنـــدقــــيـــة
الـسينمائي في أيلول/سـبتمبر الفائت
فـيـدور حـول عـائـلــــة انـتـقـلت لـلـعيش
فـي اجلــــبـــــال هــــربـــــاً من الـــــتــــلــــوث
والـضــائـقة االجـتمـاعيـة في العـاصمة

بيروت.
وسيقية مثلة واخملرجة وا وتـترأس ا
ــغـنــيـة والــكــاتـبــة اإليـطــالـيــة آزيـا وا
أرجـنتـو جلنـة التحـكيم الـتي ستـختار
الـفـائـز بـجائـزة أنـتـيـغـون دور من ب
ـشـاركة في األفالم الـعـشـرة الطـويـلة ا
نتجة في بلدان متوسطية سابقة وا ا

عدة بينها مصر وتونس.
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{ مـونـبيـلـييه فـرنـسا أ ف ب  –يـسلّط
تـوسطية سينيميد مـهرجان السينما ا
الـــذي انـــطــلـق اجلــمـــعـــة في مـــديـــنــة
مـونـبـلـيـيه في جـنوب فـرنـسـا الـضوء
ـــنـــكـــوب وســـتـــكــون عـــلى لـــبـــنـــان ا
الــفـرنـسـيــة الـشـابــة من أصل تـونـسي

حفصية حرزي ضيفة الشرف فيه.   
وتُــفــتـتح الــدورة الـثــالــثـة واألربــعـون
لــلـمــهـرجــان اجلـمــعـة بــالـعـرض األول
لـفـيـلم الـتـشـويق الـسـيـاسي الـقـضائي
أنـكيت سور آن سكـاندال ديتا لـلمخرج
ـتحدر من جزيرة كورسيكا تييري دو ا
بـيريتي الـذي يتنـاول تهريب اخملدرات

والفساد في صفوف الشرطة.
ــهــرجـــان الــضــوء بــنـــــوع ويــســـلط ا
خــاص عــلى لــبــنــان الــغـارق فـي أزمـة
ســيـاســيـة واقــتـصــاديـة واجــتـمــاعـيـة
خـطـيـرة من خالل عـرض لـفـيـلم دفـاتر
مــايــا بــاإلنــكــيــزيــة مــيــمــوري بــوكس
لـلـزوجـ جـوانـا حـاجي تـومـا وخـليل
ــســـابـــقــة جـــريج الـــذي أدرج ضـــمن ا
ــــهــــرجــــان بـــرلــــ في الــــرســــمـــيــــة 

آذار/مارس الفائت. 
ويتحدث اخملرجان في ندوة سينمائية

{ مــــوســــكـــو أ ف ب  –مــــنح دلــــيل
ميـشالن الـفرنـسي الشـهـير اخلـميس
جنومـاً لتسـعة مطاعـم في موسكو في
أول نـسـخـة يــصـدرهـا عن الـعـاصـمـة
ـطاعم الـتسـعة اثـنان الروسـية. ومن ا
حـصل كل مــنـهـمـا عـلى جنـمـتـ في
حـــ نــال كل مـن الــســبـــعــة األخــرى
ــديـر جنـمــة واحــدة عــلى مــا أعــلن ا
الــــدولي ألدلـــة مــــيـــشالن غــــويـــنـــدال
بولـونيك خـالل احتـفال كـبيـر اقيم في
قـاعــة زاريــاديـيه هــول احلــديـثــة جـدًا
لالحتـفاالت في حديقة عـامة قريبة من
. وفـاز مـطـعم تـويـنـز غاردن الـكـرمـلـ
للـتوأم إيفان وسيرغي بيريزوتسكي
بـــنــجـــمــتـــ ومــثــلـه أرتــست الـــتــابع
جملـمـوعـة نـوفـيــكـوف الـروسـيـة ويـديـر
مــطــبــخه الــشــيف أرتــيم إســتــافــيف.
وأُدرج في اجملـمـوع  69 مـطـعـمـاً في
ـــــوســـــكــــو. دلــــيـل مـــــيـــــشالن األول 
وأصــــبـــحـت روســـيــــا بــــذلك الــــدولـــة
اخلامـسـة والـثالثـ الـتي تـدخل دليل

ميشالن. 
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{ بـاريس أ ف ب  –أظـهــرت دراســة حـديــثـة نــشـرت
نـتـائـجـهـا مـجـلـة بـريـتش مـيـديـكل جـورنـال الـطـبـيـة أن
مـنتـجـات حـليب األطـفـال التي يـشـتـريهـا األهل كـبديل
عن حــلــيب األم ال تــخـضـع في اجملــمل إلى فــحـوص
دقـيـقـة وقـد تـتـضـمن مـعـلـومـات مـضـلـلـة عـلى صـعـيـد

الفوائد الغذائية.
ـثـال من ــصـنـعـة عـلـى سـبـيل ا وتـمــثّل هـذه الـبـدائل ا
بـروتـيـنـات حـلــيب الـبـقـر سـوقـا مــتـنـامـيـة في الـعـالم.
ـنح ويــقـول مـصـنـعـوهـا إن هـذا احلــلـيب الـصـنـاعي 
األطــفـال الــرضّع الــفـوائــد الــغـذائــيــة عـيــنـهــا حلــلـيب

الرضاعة.
لذا يتـع على منتجي هذه األنواع الغذائية أن يقيموا
جتـارب سريـرية مـنهجـية إلثـبات الـقيمـة الغـذائيـة لهذه
ـنـتجـات.غـيـر أن هذه الـتـجـارب ليـست مـوثـوقة وفق ا
معـدي الدراسة التي نشـرت نتائجـها مجلة بي ام جي
اخلمـيس.وقد راقب معـدو الدراسة طـريقة إجراء 125
جتـربة مـنذ 2015  وتـبيّن لـهم أن أربعـاً من كل خمس
جتارب تـنطوي على ثـغرات كافـية إلثارة شـكوك حيال
ثال لم توضح جتارب كثيرة خالصاتـها.على سبيل ا
قـبـل إجـرائـهـا مـا الـعـنـاصـر الـتي تـقـومـهـا. فـمن أجل
صـداقيـة يجب أن تكـون أي دراسة سـريريـة جيدة ا
واضـــحـــة مـــنــذ الـــبـــدايـــة حـــيـــال أهــدافـــهـــا مـــنـــعــا

لالستنسابية في النتائج.
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إلـى الــســـاحــة الـــفـــنــيـــة من خالل
مــقـابـلــة مع مـجــلـة فـوغ تــضـمـنت
عــدداً من االعـتـرافـات. وقـالت أديل
 33عـامـا في النـسـخة الـبـريطـانـية
مـن اجمللـة في الـثالثـ من عـمري
انـــهـــارت حــيـــاتي مـن دون ســابق
إنـــذار. وأضــافت أشــعــر بــأن هــذا
األلــبــوم أشــبه بـتــدمــيــر الـذات ثم
الــتـأمل الـذاتـي فـاخلالص الـذاتي.
وسـجّلت أديـل هذا األلـبوم الـشديد
اخلــصـوصـيــة بـهــدف اإلجـابـة عن
أسـئـلـة جنـلهـا أجنـيـلو  9 سـنوات
عـن انـفـصـالـهــا في نـيـسـان 2019 
ون كونـيكي الذي عـن زوجها سـا
ـــالي. كـــان يـــعـــمل في الـــقـــطــاع ا
وتــمــكــنـت أديل من الــتــخــلص من
حــال الـقـلق الــتي كـانت تـعــيـشـهـا
بــفـضل خــضـوعــهـا لـعـالج نـفـسي
ومـــواظـــبـــتـــهـــا عـــلى الـــتـــمـــارين
ـا سـمح لـها بـفـقدان الـريـاضـية 
. وأكــدت نـــحــو  45 كـــيــلـــوغــرامـــاً
ـغنيـة احلائزة  15 جـائزة غرامي ا
إضـــــافـــــة إلـى أوســـــكـــــار أفـــــضل
مـوسـيقى تـصـويريـة ألغـنيـتـها في
فـيـلم سـكـاي فـال أنـهـا علـى عالقة
عـاطـفـيـة مع األمـيـركي ريـتـش بول
لك شركة إلدارة أعمال عدد الـذي 

. من الرياضي

ـغـنـيـة { لـنـدن أ ف ب  –أطــلـقت ا
ـنفردة الـبريـطانيـة أديل أغنيـتها ا
رتقب إيـزي أون مي قبل طرحها ا
في  19 تــشـرين الــثـاني أللـبــومـهـا
ـنتظر 30  لـلمـرة األولى منذ ست ا
سـنوات. وأوضحت أديل لهيئة بي
بـي سي اجلــمــعـة أن اخلــيــار وقع
ـنــفـردة بــعـد عــلى هـذه األغــنـيــة ا
مـنـافـسـة بـ ثالثـة أعـمـال شـديدة
االخـتالف. وقـالت إن األغـنيـة التي
وقع عـلـيهـا االختـيار إلطالقـها أوال
تـشبهـني كثيـرا وبعد هـذا الغياب
الـطـويل هذا عـلى األرجح أكثـر ما

كان ينتظره الناس من أغنياتي.
وأضـافت النـجمـة البريـطانـية هذه
أول أغـنيـة كتـبتـها في األلـبوم من
الــــرائع أن تــــصـــبـح أول أغـــنــــيـــة
مــنــفـردة. وعــمــا إذا كـانت تــعــتـزم
إجـراء جولـة فنيـة قريـبا أوضحت
أديـل أن هـــذا األمــــر لــــيس ضــــمن
مـشاريـعها احلـاليـة بسبب جـائحة

كوفيد-19.
وقـــــد كــــشـــــفت جنـــــمــــة الـــــبــــوب
ــقــيـمــة فـي لـوس الــبــريــطــانــيــة ا
أجنــلــيـس عن الــصــعــوبــات الــتي
واجــهـتـهـا عـنـد بــلـوغـهـا الـثالثـ
والــتي ألـهـمت مـضــمـون ألـبـومـهـا
اجلـديد   30 مـدشنـة عودتـها بـقوة
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ألول مرة مـنذ عامـ عاد الفـنان كاظم الـساهر حليي
حفـلًـا ناجـحًـا في أولى حفالت (أمـسـيات خـالدة) في
سـاحة الوصل بـإكسبو دبي  2020 الـتي تعتبـر قبتها
أكــبـر شـاشــة عـرض في الـعــالم بـنـطـاق  360 درجـة.
وتفـاعل عدد كـبيـر من اجلمـهور مع احلـفل الذي كان
منـقوال مباشرة عبر عـدة قنوات بينهـا قناة (الشرقية)
وقع الـرسمي إلكسبـو ليتسـنى للجمـهور مشاهدة و ا
احلفل أونالين. وأثنى اجلمهور على الديكور الضخم
ــؤثـرات الــبــصــريــة الــتي رافــقت الــسـاعــر خالل  وا
غـنـائه وادى الـسـاهـر الـعـديد من اغـنـيـاته مـسـتـعـيـنا
بالـفلكلور العراقي بأكثر من أغنية ومنها:(هذه فاتنتي
) إلى ( هـا حـبيـبي) تـلـبس فـسـتـانـا من الـورد ربـيـعـيـاً
كــمــا غـنى و(زيــديــني عــشـقــا) و(أكــون أو ال أكــون) 
ُقل.. وعن الشـوق وليل الغزل) (حـدثيني عن حـديث ا
من أشـعار الشـيخ محمـد بن راشد آل مكـتوم. وطرح
ـسرح ألول مـرة بعـنوان السـاهر أغـنيـة جديـدة على ا
ــطـلــوب مــني) وقــال لـلــجــمـهــور احلــاضـر (مـا هــو ا
(أقدمـلكم أغنية جديدة ان شالله تعجبكم ..في البداية
تـكـون صـعـبـة أكـيـد بس ان شـالـلـله حتـبـوهـا).وخـتـام
احلــفل كـــان مع أغــنــيـــتي (هل عــنـــدك شك) و(قــولي
أحـبك). وكان الـسـاهـر عبـر من خالل حـسـابـاته على
مواقـع التواصل االجـتمـاعي قبـيل حفـله عن (سعادته
الغـامرة بـإحيـاء حفله الـغنـائي ألنه بعـد غيـاب عام
ي سـيــلـتـقي بـجــمـهـوره الـرائع من قــلب احلـدث الـعـا

إكسبو  2020 دبي).
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