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القت مـــســاع مـــجــلـس الــنــواب 
بــشــأن خـــفض ســعــر الــصــرف 
تأيـيدا شعـبيـا واسعا بـعد تـأثير
الـــــقــــرار الـــــذي وصف بـــــغــــيــــر
ـــدروس عــــلى زيـــادة مـــعـــدالت ا
الــــفـــقـــر والــــبـــطـــالــــة  في وقت
امــتــنــعت مــحــال الــصــيـرفــة عن
شــراء الــعــمـلــة االجــنــبــيــة عـقب
تــذبـــذب ســعــر الـــدوالر اثــر شــد
ـــان ووزارة وجــــذب بــــ الــــبــــر
الية بشأن ذلك. وقال مواطنون ا
في احــاديث امس (نــؤيـد مــسـاع
ــان خلـفض ســعـر الـصـرف الـبـر
الذي اثر بشكل كبير على احلياة
العامة  والسيما ادت انعكاساته
ـــــواد الـى ارتـــــفــــــاع اســـــاعـــــر ا
الــغــذائــيــة) مــطــالــبـ مــجــلس

الـنـواب بـ (اعـادة سـعـر الـصـرف
الى مــا كـان عــلــيه سـابــقـا  دون
ـواطـنـ الذين ـغامـرة بـقـوت ا ا
يواجـهـون ظورفـا قاسـيـة لتـأم
احــتـيــاجـاتــهم الــيـومــيـة في ظل
الظرف االقتصادي الراهن). فيما
امــتــنــعت مــحــال الــصــيـرفــة في
بـغــداد وعـدد من احملــافـظـات عن
شــراء الــدوالر عــقب شــد وجــذب
ـاليـة عـلي ـان ووزيـر ا بـ الـبـر
عــبــد االمــيــر عالوي الــذي رفض
ـوجه له من قبل امر االسـتدعاء ا
نـــائب رئـــيس مـــجـــلس الـــنــواب
خالل جـــلــســـة عـــقــدت اول امس
ـواد ــنـاقــشــة ارتــفـاع اســعــار ا
الغـذائـية عـقب مـقتـرحـات قدمـها
رئـيس الــتـيـار الـصــدري مـقـتـدى
الـــــصــــــدر لــــــتـــــعــــــديل ســــــعـــــر
الــــصــــرف.وكــــشف مــــصــــدر عن

تــفــاصــيل مــا دار في االجــتــمـاع
الـــذي عـــقــــد بـــ نـــائب رئـــيس
ـان حـاكم الـزامـلي ومـحافظ الـبر
ــركـزي مــصـطــفى غـالب الـبــنك ا
بـحـضـور رؤسـاء بـعض مـخـيف 
الكـتل النـيـابيـة.وقال إن (مـحافظ
ـــركـــزي أوضـح بـــالـــتـــفـــصـــيل ا
كاسب التي حتققت للبالد ازاء ا
اعـــتــمـــاد ســعـــر صـــرف احلــالي
لـلـدوالر مـقـابل الـعـمـلـة احملـلـيـة
بينها تسـديد بعض الديون التي
بـذمـة الـعـراق لدول مـثـل الكـويت
ـــــــشـــــــاريع إلى جـــــــانـب رفــــــد ا
ـــــهـــــمـــــة االســـــتــــــثـــــمـــــاريــــــة ا
بالـتخـصـيصـات الالزمة) مـؤكدا
انه (من الـصـعـوبـة تـغـيـيـر سـعر
صرف الدوالر واعادته الى ماكان
عـــلــيه ألن أضـــرار ذلك ســـتــكــون
ـراهـنة وخـيمـة عـلى اعـتبـار ان ا

ارتفاع اسـعار الـنفط  التـخلو من
ـغـامـرة كـونــهـا مـتـغـيـرة وغـيـر ا
ثـابــتـة) وأشـار إلى أن (الــلـجـوء
لــرفع ســـعــر صــرف الــدوالر كــان
حالً وســطـــيــا ومــؤقــتــاً وافــضل
بـــكــثــيــر مـن مــقــتـــرحــات بــعض
ـطروحة كتـقليل رواتب احللول ا
ـــــوظــــفــــ او االقـــــتــــراض من ا
البـنـوك الـدوليـة ومـا يـترتب ازاء
ذلك من تـبعـات تـضـر باالقـتـصاد
ـــصـــدر. الــــعـــراقي) بــــحـــسـب ا
وكــــشف الــــنـــائب عـن الـــكــــتـــلـــة
الصـدريـة عـلي حـس الـسـاعدي
ـــان الــتي عن ان (جـــلــســـة الــبــر
ـركزي شهـدت تضـييف مـحافظ ا
ونــائـــبه  اســتــعـــرضت تــهــريب
ـصـارف الـعـمـلـة وحتـكم بـعض ا
كــــالــــشــــرق األوسط والــــقــــابض
ـزاد ووضـع حـد واألنــصــاري بــا

مــتـنـازع عــلـيـهــا في مـحــافـظـات
نيـنـوى وكركـوك وديالى وصالح
الـديـن من دون الـعــودة لـبــغـداد.
ورأى خبـراء ان (قـرار االحتـادية
تـــزامن مـع مـــســــاع لـــتـــشــــكـــيل
احلكـومة اجلـديدة وسط انـقسام
حـاد داخل الـبـيت الـكـردي بـشأن
رئـاسـة الــعـراق  حـيث أثـار ذلك
تــسـاؤالت حتــوم أبــرزهـا بــشـأن
تـوقــيت صــدور الـقــرار ومـوقف
أربــــيل مـن الــــقــــانـــــون وكــــيف
سيكون وضع الشركات األجنبية
ـتـعـاقـدة مـعـهـا? بـاإلضافـة إلى ا
انــــعـــــكــــاســــاتـه عــــلـى الــــوضع

االقتصادي في كردستان).
 كـــمــا اثــار الـــقــرار ردود افــعــال
مـــتـــبـــايــنـــة  وسط دعـــوات الى
احلوار بـ بغـداد واربيل بـعيدا

عن التـدخالت السـياسـية. ووفق
فــإن حــكم احملــكــمــة االحتــاديــة 
قـانـون الـنـفط والـغاز فـي اإلقلـيم
واد  110و111 مُلغى خملالفته ا
و 112و 115و 130مـــــــن
الــــدســـتـــور حـــيـث أوجب عـــلى
حكومة كردسـتان تسليم واردات
الـــنــفط بـــأثــر رجــعـي من تــاريخ
إبـرام الـعـقـود والـسـمـاح لـوزارة
ـالــيـة الــنـفط وديــوان الــرقـابــة ا
باالطالع عـلى هـذه العـقود وفي
حـالـة األحجـام سـيـتم اسـتـقـطاع
هــــذه األمـــــوال من الـــــنــــســـــبــــة
ـوازنـة اخملـصـصـة لـإلقـلـيم من ا
ـئة الـسـنـويـة الـتي كـانت  17بـا
ـاضي إلى 12 وخـفـضت الـعام ا
ـــئـــة من إجــــمـــالي مـــوازنـــة بـــا

العراق.

االبـار مع شـركــة حـفـر الـعـراقـيـة
فـي حــقل الــنـــاصــريــة الـــنــفــطي
علقت اعـمالها نطقـة الكطيـعة 
في احلــــقل بــــعــــد مــــقــــتـل احـــد
ـهـنـدسـي شـركـة نـفط ذي قـار) ا
واضاف ان (تعـلقـيها وانـسحاب
مـوظـفيـهـا من احلـقل  جـاء بـعد
االحـتـجـاجـات واعـتـصـام أهـالي
مــنـطــقـة الــكــطـيــعـة امــام احلـقل
ـــوظــفــ من الــدخــول) ومــنع ا
واشـــــار الى ان (تـــــوقف بـــــعض
االعــمــال حــفــر االبــار ســيـســبب
خـسائـر كـبـيـرة حلقل الـنـاصـرية
النفطي). في تطور كشف مصدر
ثــــــــان عن اعــــــــتـــــــقـــــــال قــــــــاتل
صدر  إن (القوات الزيدي.وقال ا
األمنـية تـمكـنت من اعتـقال مـنفذ

هندس). ة قتل ا جر

ألجـل رفــعـــة الـــعـــراق وتـــعـــزيــز
اقتصاده الوطـني) وحذر البيان
من (مغـبة اسـتمـرار هذه األفـعال
ـــدانــــة مـن تــــهـــديــــد وتــــرويع ا
للعامل وصوالً الى ما جرى من
الكـات الهـندسـية تصـفيـة أحد ا
على مسـتقبل الـصناعـة النفـطية
فـي ذي قـــار أذ تـــســــبـــبت هـــذه
غـادرة شركات اجـنبية األفعال 
كــــمــــا حــــدث مع أهم كــــبــــيــــرة 
الشركات النفطية األمريكية التي
عـلـقت عـمـلـهـا في حـقـول ذي قار
ـمـارسـات). بـسـبب تـكـرار هـذه ا
فيـمـا اكـد مصـدر  ان شـركة وذر
فـورد االمـريـكـيـة عـلـقت اعـمـالـها
في حقل الـنـاصريـة النـفطي بـعد
ـصـدر ان مـقـتل الــزيـدي .وذكـر ا
(وذور فــورد الــعــامــلــة في حــفـر
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عـلق شـركة وذر فـورد االمـريـكـية
اعمالها في حـقل الناصرية عقب
نـتـيـجـة ـهـنـدســ  مـقــتل احـد ا
خالفات بـشأن مـد انبـوب الغاز 
فـيـمـا اسـتـنـكـرت شـركة نـفط ذي
قار  الـعـمل اإلجرامي الـذي طال
أحد مالكاتـها الهنـدسية الـعاملة
ـشــاريع الــنــفـطــيـة في شــركــة ا
الـذي طـالته أحـمد عـلي الـزيـدي 
ـــة واألرهـــاب. وقـــال يـــد اجلـــر
بــيـان لــلـشــركـة تـلــقـتـه (الـزمـان)
ـة واألرهـاب امس ان (يـد اجلــر
يؤدي واجبه طالت الزيدي وهو 
الوظـيفي والقـانوني واألخالقي
محمياً بـغطاء القانـون ومندفعاً
مـن إجل ان ال يـــــتــــوقـف عــــصب
األقــتــصــاد الــوطــني واقــتــصــاد
احملـــافـــظـــة) واضـــاف ان (هــذه
ة تأتي ضمن سلسيلة من اجلر
مارسـات الالقانونية اجلرائم وا
الـــتي تــــواجـــهـــهــــا الـــشـــركـــات
الوطـنية ومـنهـا الشركـة الفـتية
حـيـث ان هـنـاك مــجـامـيع تــتـخـذ
طـالب اجلهـوية وتـقوم ذريعـة ا
بـــالـــتـــحـــريـض والـــشـــحن ضـــد
ــؤســســات الــوطــنــيــة) داعــيـا ا
من شـــيــوخ ابـــنـــاء احملـــافـــظـــة 
الــعــشـائــر والــوجـهــاء والــنـخب
الـوطـنـيــة (مـسـانـدة مـؤسـسـات
الــدولــة الـعــامــلـة بــجــد وحـرص
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يـتيح حلـكـومة ـالكي واالقـلـيم  ا
كـردستـان الـتـعاقـد مع الـشـركات
الســتـــخــراج الــنــفط وتــصــديــره
ـعـزل عن احلــكـومـة االحتـاديـة
في حــال لـم يــقــر قــانــون الــنــفط
ـان عـام 2007 والـغــاز في الـبــر
مؤكدا (عدم وجـود اي اتفاق ب
احلـــكــــومــــة االحتــــاديــــة انـــذاك
وحـكــومـة االقـلــيم  ومـا ادلى به
مقترح تقدم الرئيس الراحل هو 
تحدة وقتها به سفير الواليات ا
ـــاي خــلـــيل زاد لـــلـــخــروج من ز
االزمـة في ذلـك الـوقت و رفض
قتـرح الن االقلـيم جزء من دولة ا
لديـهـا قانـون يخـضع له اجلـميع
ولـيس من حق طـرف مـخـالـفته).
وتـزامن قرار احملـكـمـة االحتـادية
الــعــلــيـــا  مع مــســاع لـــتــشــكــيل
وسط احلــــكـــــومـــــة اجلـــــديـــــدة 
خالفــات بـــشــأن مــنــصب رئــيس
اجلــمــهــوريـة وانــقــســام الــقـوى
السياسـية االخرى بسـبب الكتلة

انية األكبر.  البر
الـباب وفتح مـلف الـنفط مـجددا 
أمـــام أزمــة جـــديــدة بـــ بــغــداد
وأربـــيـل عـــقب قـــرار االحتـــاديـــة
بــبــطالن قــانــون الــنــفط والــغـاز
الذي شرّعـته حكومـة االقليم عام
 2007الذي أتاح لها التعاقد مع
شركات أجنبـية الستخراج وبيع
النفط من حقول داخل محافظات
أربــيل والــســلــيــمــانــيــة ودهــوك
باإلضافة الستخراجه من مناطق
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حددت احملكمة االحتـادية العليا
ـقبل مـوعـد حسم يوم االربـعـاء ا
الطعن بإعادة فتح باب الترشيح
ــــــــــــــــــنـــــــــــــــــصــب رئــــــــــــــــــيـس
اجلـمــهـوريــة.وكـشف مــصـدر في
تــــصـــــريح امس ان (احملــــكــــمــــة
ــقــبل مــوعـداً حــددت األربــعــاء ا
حلسم دعوى الـطعن بـإعادة فتح
ـنــصب رئــاسـة بــاب الـتــرشــيح 
الـــعـــراق). وعــلـق ائــتـالف دولــة
الـقـانـون بـشـأن إعـادة فـتح بـاب
الـتـرشيح مـرة أخـرى لـلـمـنصب.
وقـــــال الـــــنــــــائب عـن االئـــــتالف
مـــحــمـــود الــسالمـي  انه (لــيس
هـنــاك أي بـوادر تــلـوح في االفق
بـــشــأن عـــقـــد جـــلـــســـة جـــديــدة
ان) وتـابع (ننـتـظر الـطعن للـبـر
الـــذي قــدم بـــشــأن قـــرار رئــاســة
ـان حول فتح بـاب الترشيح البر
مرة أخرى للمنصب) مشيرا الى
ان (ا االحتـادية الـعـلـيا قـد تـعـقد
ـقدم جـلـستـهـا لـلـنـظر بـالـطـعن ا
بشـأن قرار هـيـئة الـرئاسـة الذي
يعـد سـابقـة لم حتـدث بفـتح باب
الـتـرشـيح بـعـد غـلـقه) مـؤكدا ان
(قـرار احملـكـمـة سـيـكـون حـاسـما
بــشــأن عــقــد جـلــســة قــريــبـة من
عــــدمه) مــــجــــددا تــــأكــــيــــده ان

(ائتالفه مـع بقـاء بـاب التـفاوض
مفتـوح مع أي كتلـة تريد احلوار
مع االئـــــتـالف بـــــشـــــأن انـــــهــــاء
االنسـداد السـياسي).في غـضون
ذلك  اســـتـــقـــبل رئـــيـس احلــزب
ـــقــــراطي الـــكــــردســـتـــاني الـــد
مسعود بارزاني السياسي عزت
الـشـابنـدر.وكـتب الـشـابـنـدر على
فـــيـــســـبـــوك أن (الـــلـــقـــاء الــذي
جمـعـني باالبـارزاني في مـصيف
صالح الدين باربيل  ناقش آخر
ـــســـتـــجـــدات عـــلى الـــســـاحـــة ا

احمللية). 
وشدد رئيس حتالف قوى الدولة
الوطـنيـة عمـار احلكـيم  ضرورة
اإلسـراع بــحـسم اإلســتـحــقـاقـات
الـدستـوريـة واحلـكومـة الـقـادمة.
وقـــال بـــيـــان امس ان (احلـــكـــيم
اسـتــقـبل الـسـفــيـر الـروسي لـدى
بـــغــداد الـــبــروس كــوتـــراشــيف
وجــــرى بــــحث ســـــبل تــــعــــزيــــز
العالقـات الـثنـائيـة بـ البـلدين
ـــشـــهـــد الـــســـيـــاسي احملـــلي وا
واإلقلـيـمي والـدولي وتـطوراته)
وشـــدد احلـــكـــيم عـــلـى (ضــرورة
اإلسـراع بــحـسم اإلســتـحــقـاقـات
الـدسـتـوريـة واحلـكـومـة الـقـادمة
عــلى أن تــكـون حــكــومـة خــادمـة
لـــشــعـــبـــهـــا قـــادرة عـــلـى األخــذ
بـاألولـويـات ومـعـاجلـة األزمات)

مــبــيــنــا ان (األزمـة الــســيــاســيـة
احلـالـيـة الـتي يـعـيـشـهـا الـعـراق
ـكـنـة احلل إذا تـوفـرت اجلـدية
واإلرادة السـياسـية) داعـيا  الى
(حـل اإلشــكـــاالت الــعـــالــقـــة بــ
مــوســكــو وكــيــيف عــبــر احلـوار
والـــوســـائل الــــدبـــلـــومـــاســـيـــة
ـــنـــطــقـــة والـــعــالم لــتـــجـــنــيب ا
احلــــروب وتــــبـــعــــاتــــهــــا الــــتي
ســتـنــعــكس عــلى اجلـمــيع). الى
ذلك   دعــا االطـار الــتــنـســيـقي 
الى الــــتـــــعــــاون مـع الــــقــــضــــاء
واالجــهــزة االمــنــيــة لــلــتــحـقــيق
بصحـة ما ورد من تهـديدات ضد

جــهـــات ســيــاســيــة مــحــذرا من
اربـاك االوضاع وزيـادة الـتـعـقـيد
وجر الـبلد الى الـفتـنة الداخـلية.
وقـال الـتـنـسـيـقي في بـيـان امس
(تابعـنا وابنـاء الشعب تـغريدات
ـسـؤول وتـصريـحـات لبـعض ا
تشـيـر الى توجـيه تـهديـدات ضد
وانـنا في الوقت بعض االطراف 
الـذي ندعـو فـيه الى الـتـحقق من
صـحــة مـاورد  فــانـنــا ومن بـاب
ـسـؤوليـة الـوطـنـية والـشـرعـية ا
واالخالقـيـة نعـلن وقـوفـنـا مـعهم
ورفـضـنا الي تـهـديـد يـصـدر ضد
اي مــــــــواطـن ومن اي جــــــــهــــــــة
مــشـددا عــلى (ضـرورة ان كـانت)
يـــتـم الـــتــــعــــاون مع الــــقــــضـــاء
واالجـــــهــــزة االمــــنــــيـــــة من اجل
التصدي لهـذه االفعال االجرامية
بــالـطــرق الـقــانـونــيـة ومــعـاقــبـة
ان صـــحت وان ال فــــاعــــلـــيــــهــــا 
ـوضوع باالعالم يقـتصـر طرح ا
وانـنـا سـنـتـابع بـجـد مع اجلـهاز
القـضـائي التـدقـيق في االدلة اذا
كانت متوفرةوتدقيـقها قضائيًا)
مــــحـــذرا من (اســــتـــغاللــــهـــا من
اطــراف مـــعـــيـــنـــة تـــريـــد اربــاك
االوضـاع وزيـادة الـتـعـقـيـد وجـر
الــبــلـد الى الــفــتـنــة الــداخـلــيـة)
وتــــابع ان (الــــعـــراق ســــيــــبـــقى
ــاً مــهــابـاً مــصــانـاً الــعــراق كـر

ــقـراطي االحتـادي بـنــظـامه الـد
وبــتــنـوع مــكــونــاته الـتـي تـرسم

صورته البهية). 
الى ذلك وافق مجلس النواب عن
ــــســـتـــقل عن تـــنـــازل الـــنـــائب ا
محـافظـة النجف هـادي السالمي
عن رواتـــــبهِ ومـــــخـــــصـــــصـــــاته
واعــتـــبــار خـــدمـــته تـــطــوعـــيــة.
وتــــــداولت مـــــواقـع الـــــتـــــواصل
االجـــتـــمــاعـي خــبـــرا عن امـــانــة
ـوافـقة مـجـلس النـواب مـفـاده (ا
عــلى تــنـازل الــسالمي عـن راتـبه
ومـخصـصـاته  واعـتبـار خـدمته
طـوعـيـة). وكـان الـسالمي قـد عـد
ـا وصـفه سحت ـان  راتب الـبر
تـسـلب بـغـيـر حق . وبـذلك يـكون
اول اول نائب يـتنازل عن رواتب
قــيـمــتـهــا  مــلـيــار وخـمس مــائـة
وســتـة وثالثــون مـلــيـون ديــنـار
لـتـغـطي احـتـيـاجات 300 عـائـلة
ـشـمـولـ بـالـرعـايـة فـقـيـرة من ا
االجتـمـاعيـة. وافـاد السالمي في
وقت سـابق انه (تـنـازل عن راتب
ـان وسيـكـتفي بـراتـبه الذي البـر
كان يتـقاضـاه عندمـا كان موظف
في مـديريـة خـزيـنة الـنـجف كـما
تـنـازل عن عقـود احلـمـايـة الـبالغ
عـددهم 16 شـخــصـا واالكــتـفـاء
باحلـمايـة الـتي توفـرها االجـهزة

االمنية). 
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ـنـاطـق اجلـنـوبـيــة.وكـتب صـادق عــطـيـة في غـبــاريـة مـتــسـارعـة بـاجتــاه ا
صفـحته على فيسبوك امس ان (موجة غبارية تشكلت جنوب غرب البالد
ـقـبـلة). وغـمـرت مـياه وتـتـجه نـحو بـاقي مـدن اجلـنـوب خالل الـساعـات ا
االمطـار شوارع قـضاء الشـرقاط الـتابع حملافـظة صالح الـدين. واظهرت
صور تـداولتها مواقع التـواصل االجتماعي (غرق احيـاء في القضاء بعد

موجة امطار شهدتها العاصمة وعدد من احملافظات اول امس).   
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ـراصد الزلزالية في الهيئة الـعامة لالنواء اجلوية التابعة لوزارة سجلت ا
الـنـقل  هزة ارضـيـة بـقوة   4.2 في قـضاء بـدرة الـتابع حملـافـظة واسط
.وذكرت الـهيئة في بيـان تلقته (الزمـان) امس انه (هزة أرضية بقوة 4.2
درجـة  وقعت على بعد  20 كيـلومترا جـنوب شرق القـضاء  الشعور
نـطقة). فيـما حذر مـتنبئ جـوي من قدوم موجة واطنـ با بها مـن قبل ا
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السـتـنـزاف االقــتـصـاد ومـعـاجلـة
الــسـلـبــيـات الــنـاجــمـة بــاسـلـوب
مـهـنـي وفق قـواعـد اقــتـصـاديـة)
مـؤكـدا انه (سـيـتم تـشـكـيل جلـنة
نـيابـيـة لـتقـصي احلـقـائق وجمع
ركزي علومـات ومتابعـة عمل ا ا
واتــخـــاذ االجــراءات الـالزمــة في
حال عجزت احلكومة عن معاجلة
مــلف مــزاد الــعــمــلــة وســنــكــون
ملـزمـ أمام الـشـعب باسـتـخدام
صالحياتنا الدستورية). بدوره 
أكد رئـيس ائتـالف الوطـنيـة أياد
عالوي ان جـــــــمـــــــيع الـــــــكـــــــتل
الـسـيـاسـيــة مـشـاركـة في تـغـيـيـر
ســــعــــر صـــرف الــــدوالر مـــقــــابل
الــديـنــار.وقــال في تـغــريــدة عـلى
تـويـتـر إن (تـغـيـيـر سـعـر صـرف
الـدوالر جــاء بــعـد مــشـاوراتٍ مع
جــمــيع الــكــتل الــتي شــاركت في
وبـالتـالي فإن مـحاولة احلكـومة 
التنصل من مسؤولية هذا القرار
او رميها على االخرين لن تنطلي
عــــلى الــــشـــعـب) واشـــار الى ان
(أوامـر مـنع الـسـفـر تـصـدر بـحق
ـتـورطـ بـشـبـهـات ـدانـ او ا ا
ــــة من قــــبل الــــفــــســــاد واجلـــر
كن ان السـلطـة الـقضـائيـة وال 
تـخــضع لألهــواء واالمــزجـة ولن
تـــخــيف الــكـــفــوء والــنـــزيه مــثل
عالوي  والســيــمـــا أنه طــلب من
رئيس مجلس النواب عقد جلسة
للتصويت على الـثقة عليه كوزير
والــســمـاح لـه بـإلــقــاء كــلــمـة عن
االقتـصاد وسـعـر الصـرف). فيـما
ابـدت حــركـة الـتــغـيـيــر الـكـرديـة
اني لـقرار تأيـيدهـا لـلحـراك البـر
خــــفض اســـعــــار الـــدوالر. وقـــال
الـــقـــيــادي فـي احلــركـــة ريـــبــوار
ـــواطن ســـواءً في مـــحـــمـــد ان (ا
إقـلــيم كـردســتـان أو احملــافـظـات
االخرى تـأذى كثـيرا بسـبب قرار
رفع ســعــر الــدوالر وآثــر الــقـرار
عــــلـى زيـــادة مــــعــــدالت الــــفــــقـــر
والــــبـــطــــالـــة) وتــــابع ان (قـــرار
الـزيــادة في اإلقـلـيـم كـان له األثـر
ــوظـــفــ األكـــبــر كـــون رواتب ا
تـتـأخـر وتـلـحـقـهـا اسـتـقـطـاعات
فـــضال عـن غالء ســـعـــر الـــوقـــود
ــرتـفــعــة بـالــتـالي والــضـرائب ا
يـجب التـفـكيـر بـقـرار التـخـفيض

سريعا). 

s Š b¹d  ≠ qOÐ—«

اكـــد مــســـتـــشــار رئـــيس احلــزب
ـــقــــراطي الـــكــــردســـتـــاني الـــد
مـــســــعــــود حـــيــــدر  ان اقـــلــــيم
كردسـتان بـالتـعاون مع الـشركاء
ســيـواصــلـون اجلــهـود حلــمـايـة
الــعــراق من مــحــاوالت تـقــويض
الــنــظــام الـــفــيــدرالي. وكــتب في
تــغـريــدة عـلى تــوتـيـر تــابـعــتـهـا
(مـنـذ عام 2007 (الـزمـان) امس 
هناك مـحاوالت حثـيثة لـتقويض
الــنــظـــام الــفــيــدرالي الــعــراقي 
سنحمي مع الشـركاء هذا النظام
لــــكي جنـــــنب الــــبـالد ســــطــــوة
مجـموعـة او فئة مـعيـنة ولـينعم
العراقـي بالـسالم وببلـد مزدهر
متوفـر فيه اخلدمـات االساسية)
مــشـــددا عــلى (اهــمــيــة تــطــبــيق
الـدسـتـور بــشـكل كـامل وحتـويل
الــــعـــراق الى دولـــة فـــيـــدرالـــيـــة

حقيقية).
اوضح مــكــتب في غــضــون ذلـك 
رئـــيس ائـــتالف دولـــة الــقـــانــون
الكي حقـيقة االتفاق مع نوري ا
االقـلـيم بـشـأن اسـتـخـراج الـنـفط
ــــــــعــــــــزل عن احلــــــــكــــــــومـــــــة
االحتــاديـــة.وقــال بــيــان امس ان
(بــــــعـض مــــــواقـع الــــــتـــــــواصل
االجـــتــــمـــاعـي تـــداولـت مـــقــــطع
لتصريح مـجتزأ لـلرئيس الراحل
جالل الـطـالـبـاني يـشيـر فـيه الى
وجـود اتــفـاق ابـرم بــ حـكـومـة
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وفـيـات جــديـدة) ولـفـت الى ان (اكـثـر من  30الف شـخص تــلـقى جـرعـات
نتشرة بـبغداد واحملافظات). الى ذلك  ضاد في مراكز الـوزارة ا اللـقاح ا
قـدسة استـمرار اإلجراءات الـوقائـية خالل زيارة أكدت الـعتبـة الكـاظميـة ا
ذكرى اسـتشهـاد اإلمام الـكاظم علـيه السالم. .وقـال نائب أمـ عام العـتبة
سعـد احلجية في تصريح امس انه (منذ بداية جائحة كورونا اهتمت العتبة
بــاتـبـاع االجـراءات الـوقـائـيـة والـصـحـيـة) وتــابع ان (الـعـتـبـة لـديـهـا مـنـفـذا
ؤسـسات الصحـية على رأسها للـتلقيح) مؤكـدا ان (الكثيـر من اجلهات وا
قدسة خلدمة الزائرين الصـحة وجمعية الهالل االحمر تنسق مع الـعتبات ا
ـفـارز الـصـحــيـة ومـواقع تـوزيع خالل مـدة الــزيـارة) وتـابع انه ( نـشــر ا
تـنقلة واالرشادات وعجالت األدوية ومـفارز االسعافات األوليـة والعيادات ا
االسـعـاف التـابعـة لـلعـتبـة فـضال عن اسعـافـات الصـحة خـدمـة للـزائرين).
مـنع دخـول الـشـاحـنـات الـكـبـيـرة إلى فـيـمـا قـررت قـيـادت عـمـلـيـات بـغـداد 
العـاصمـة بدءا من امس. وقـال بيـان مقـتصب لـلقـيادة ان (ذلك يـأتي ضمن
استعـدادات العمليـات للخطة األمنـية لزيارة ذكرى استـشهاد اإلمام الكاظم

قبل).  عليه السالم يوم االحد ا

هادي السالمي 
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 تــعــادل فـريـق الـزوراء بــكــرة الــقـدم
مع مـــضــيـــفه فـــريق الـــقــاسم امس 
ـبـاراة الـتي جـرت عـلى ســلـبـيـا في ا
وذلك ضـمن منـافسات مـلعب الـكفل 
اجلولـة الثانية والعشرين من الدوري

متاز . ا
وبهـذه الـنتـيـجة رفـع الزوراء رصـيده
ـركــز الـثـالث ورفع لـلـنـقـطـة  43 بـا
ـركز الـقاسم رصـيده لـلـنقـطة  24بـا
13. وحلــســاب ذات اجلـولــة تــغـلب
فـريق نوروز عـلى نفط الـوسط بهدف
من دون رد وسـجل نوروز هدفه في
الــــدقــــيــــقـــة  22عن طــــريـق الالعب
باراة التي جرت بـنيام اكور في ا
عــلى مــلــعب الــســلــيــمــانــيــة. وبــهـذه
النـتـيجـة رفع نـوروز رصيـده لـلنـقـطة
ـــركــز اخلـــامـــســة عـــشــرة  23 بـــا
وجتــمــد رصـــيــد نــفط الـــوسط عــنــد
ركز الرابع. في وقت الـنقطة  39 بـا
حقـق فريق القوة اجلويـة فوزا مهما
على فريق نفط ميسان بهدف مقابل
هــــدف واحـــــد. وجــــرت اول امس 4
مـباريات من ضـمن اجلولـة حيث فاز
فـريق النـفط على مـضيـفه الكرخ 1-
2 بيـنمـا تـعادل سـامراء والـصنـاعة
بهـدف لـكل منـهمـا ووخـسر الـنجف
امام الكهرباء 1-2 وفـاز الطلبة على

الديوانية بثالثة اهداف دون رد.
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حث وزير الـصـحة هـاني الـعقـابي  ومـحـافظ ذي قار مـحـمد هـادي الـغزي
على تـوحيد اجلـهود الصـحية لـلسيطـرة على تـفشي فايـروس كورونا. وقال
بيان تلقته (الزمان) امس ان (اجلانب بحثا خالل اللقاء الذي جمعهما في
تـعـزيـز الـتعـاون وتـوحـيـد اجلـهـود بـ الـوزارة واحملـافـظة  مـبـنى الـوزارة 
طـلوبة بهذا واتخاذ االجراءات ا والسيـما في مجال السـيطرة على كورونـا 
ــؤسـسـات الـصـحـيـة في احملــافـظـة ). بـدوره  اكـد الـغـزي الـصـدد ودعم ا
الكـات الـصحـيـة ومـا تـقدمـه من جهـود عـظـيـمة في (اعـتـزازه وافـتخـاره بـا
محـاربة وبـاء كـورونا) مـشـيرا الى ان (ابـطـال اجليـش األبيض يـسـتحـقون
منا كل الدعم واالسناد تقديرا جلهودهم الكبيرة). ورصدت الوزارة امس 
نـحـو  1159اصـابـة مــقـابل شـفـاء  3940حـالـة وبـواقع  7وفـيـات جـديـدة.
ـوقف الـوبـائي الـيـومي الذي اطـلـعت عـلـيه (الـزمان) امس الى ان واشار ا
(عدد الفـحوصات اخملـتبريـة التي اجرتـها الوزارة لعـينات مـشتبه اصـابتها
بـالفايروس بـلغت اكثر من  12الـفا  حيث  رصد اصابة  1159بـكورونا
في عـموم احملـافـظات) مـؤكـدا ان (الشـفـاء بلغ  3940حـالـة وبواقع سـبـعة
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دائما حتـدثني نـفسي احـاديث غريبـة مخـيفة لـدرجة جتـعلني افـكر هل االكـثرية
على خـطأ وانا صح? ثم اقـول في نفسي ان الـفراغ الذي اعيـشه يجعـلني افكر
بـكل شيء ثم اسـتـغـفـر الـله وأعـلم ان الـله غفـار الـذنـوب.. الـهي أرحـمـني فـهذه
االشــيــاء خــارج ارادتي فــأقــول ال أدري.. وبــعــد ال ادري من أين ابــدا مــعــكم
فـالـشيء الـذي اريــد أن اقـوله يـحـتـاج الى وقت طـويـل والى كـتـابـة كـثـيـرة كـأن

حياتي فيها اشياء كثيرة مهمة وحتتاج الى تفسير.
اذا أعيش?!. هـل اعيش لـكي اتعذب واعـذب من معي?! ام كل الـذي اقوله هـو: 
ن يكون مظهره مـغايرا تمام حلقيقته?. ال أدري فأن من اعيش لـكي اكون مثال 
يراني في ظـاهري ال يـصدق بـأني نفـسي الذي اكـتب هذا.. فـأنا دائـما ضاحك
مبتـسم اما حقيقتي فهي تمام على العـكس من ظاهري فأنا كئيب في حقيقتي
وهذه الـكآبة ال تفارقني حلظة واحدة كل الذي اعرفه عن نفسي -وال اعرف اذا
كان حـقيقـة أم اتهام اتهم به نـفسي- هو ان وجـودي في هذه احليـاة هو لعذاب
االخرين وهـذا الشيء ال يـغيب عن تفـكيري حلـظة واحدة فـكل شيء يحدث في
هـذا الـبـيت او خـارجه اعـتـبـر نـفـسي بـاني الـسـبب في حـدوثه وال اكف عـن لوم
نفـسي واتمنى في كل حلظة ان اموت حتى يخلص العالم من وجود واحد مثلي

وجوده افي هذه احلياة عبث.
فأنـا مهما حـاولت ان افعل خير وان أفـيد غيري اجـد ان هذا ينقـلب شؤما عليّ
وبـدل من ان احـصل عـلى الـثـنـاء ال احـصـد سـوى اخلـيـبـة والـنـدم عـلى الـشيء

الذي فعلته. 
ـاذا الغيـر ال يحـاول ان يفهـمني? تـرى هل السبب هـو تصرفي اذا?  وال أدري 
انــــا ام عـــدم فـــهـم الـــنــــاس لي? ال ادري ولـــو عــــرفت الرتـــاح

ضميري.
وبـعد ألم اقل لكم ان وجودي في هذه احلـياة للعذاب فقط
ال غـير.. وشـكـري لـكم واحلـسـرة لم تـفـارقـني وال اعراف

انا الى اين.. اللهم ال تضلنا بعد أن هديتنا يا الله.
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امــــكــــانــــيـــــة اجــــراء الــــتــــعــــديالت
الدستوريـة التي تواكب حاجـة البلد
وتـســد الـثـغـرات الــتي ظـهـرت خالل

الــســـنـــوات الـــتي اعـــقـــبت كـــتـــابــة
الـدســتـور عـام  .2005تـلــتـهـا كــلـمـة
لــرئــيس اجلـمــهــوريــة بـرهـم صـالح

االجـتمـاعـية والـسيـاسـية فـي البـلد
مـــشـــددا عـــلى احلـــاجـــة مـــشـــاركـــة
يـ والنخب الـعلمـية لبحث االكاد
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ــأثــر اســتــذكــرت الــرئــاســات الــثالث  ا
الـنـبـيلـة الـتي جـسدتـهـا مسـيـرة آيـة الله
الــعـظـمى الــسـيـد مــحـمـد مــحـمـد صـادق
الــصـدر وجنـلــيه اجلـلــيـلـ في مــقـارعـة
االســتــبــداد واعـالء مــبــدأ احلــريــة.وأكـد
رئيس مجلس النواب محمد احللبوسي
فـي تــغـــريـــدة عـــلى تـــويـــتــر (مـن ذكــرى
ـ اســتـشــهـاد الــصـدر وجنــلـيه الــكـر

نـستـلهم قيـم الشجـاعة والـثبات والـصبر
والـســيـر في طـريق احلق وتـقـد الـثـمن
الـبـاهظ تـضـحـيـةً بـاألرواح ألجل الـثـبات

بدأ). على ا
 مـن جــانـــبه  اســتـــذكــر رئـــيس احلــزب
ــقــراطي الـــكــردســتــانـي مــســعــود الـــد
الــبــارزاني الــذكـرى الــســنـوي الغــتــيـال

الــتي جــســدتــهـا مــســيــرته في مــقــارعـة
االســتــبــداد وإعالء مــبــدأ احلـريــة وهي
مـناسبـة تاريخـية لتـأكيد أهـمية الـتكاتف
ــواجــهـة الــتــحـديــات اجلــسـيــمــة الـتي
يـواجـههـا الـعراقـيـون). فيـما أكـد الـنائب
األول لـــرئـــيس مـــجـــلس الـــنــواب حـــاكم
ـقـبـلـة سـتـشـهـد ـرحـلـة ا الـزامــلي  أن ا
تـغـيـيـراً جـذريـاً بـوضع الـعـراق.وقـال في
بـــيــان امـس ان (نــســـتــذكـــر وبــألـم بــالغ
الــذكـرى الــسـنــويـة الســتـشــهـاد الــصـدر
عـلى يـد الــعـصـابـة وجنــلـيه الـطـاهــرين 
الـصـدامـيـة  في محـاولـة السـكـات صوت
احلـق في زمـن قــــــلت فــــــيه مــــــثـل هـــــذه
ظلوم وتسعى األصوات التي تدافع عن ا
ة للشعوب ) واضاف انه (من حلياة كر
هـذا نـدرك أن الشـهـيد الـصـدر قدم حـياته
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ـيـون عــراقـيـون دعـا خــبـراء واكــاد
الى مراجـعة الـدستـور بعد  17عاماً
من كــــتــــابـــتـه  عـــاديـن الــــتـــعــــديل
اســتـــحــقــاقـــاً طــبـــيــعــيـــاً في ضــوء
مـخـرجات الـعـمـليـة الـسـياسـيـة مـنذ

عام .2005
وعــقـد مــعـهــد الـعــلـمــ لـلــدراسـات
الـعـلـيـا في الـنـجف االشـرف السـبت
ــنـاقـشــة ازمـة الــتـعـديالت مــؤتـمـراً 
الــدســتـوريــة حتت شــعــار (دســتـور
الـعـراق لـعـام ٢٠٠٥ ومـدى فـاعـلـيـته
ـشـاركة في االسـتقـرار الـسـياسي) 
ـــيــ  44بـــحـــثـــا عـــلـــمـــيـــا الكـــاد
ومـــخــتـــصــ في مـــجــال الـــقــانــون
الـدسـتـوري من مـخـتـلف اجلـامـعـات
الـــعــراقــيـــة الى جــانـب بــحــوث من

سوريا ولبنان. 
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ـؤتمـر بـتالوة ايات من الـذكر وبدأ ا
احلكيم تالها عـزف السالم الوطني
العراقي وقراءة سورة الفاحتة على
ارواح شهداء العـراق. ثم القى عميد
ـعــهـد كـلـمـة رحب فــيـهـا بـضـيـوف ا
ؤتـمر ؤتـمر مـؤكدا ان عـقد هـذا ا ا
يـاتي ضـمن جــهـود مـعـهـد الـعـلـمـ
ـــســـتـــمــرة لـــلــدراســـات الـــعـــلـــيــا ا
ـــشـــكالت لـــلـــمـــســـاهـــمـــة فـي حل ا
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الـصـدر.وقـال في تـغريـدة عـلى تـويـتر إن
(الـشـهـيد الـصـدر كان صـرخـة احلق التي
انـــارت طـــريـق احلـــريـــة اجملـــد لـــذكــراه
اخلـالدة والسالم لروحـه الطاهرة). وكتب
رئــيس الــوزراء مــصـطــفى الــكـاظــمي في
تـغريدة على تـوتير ان (السـيد الصدر قاد
انـتـفـاضة قـول احلق عـنـد سلـطـان جـائر
وعـلـى خـطى األئـمـة األطـهـار اسـتـرخص
احلــيـاة إزاء الــطـغــيــان فـكــان من الـذين
صـدقـوا مـا عـاهـدوا الـله عـلـيـه) واضاف
(سـالمـــاً عـــلى ذكـــراه اخلــــالـــدة في ركب

شهدائنا األحرار)
. بــدوره  قـال رئـيـس اجلـمـهــوريـة بـرهم
صــالـح في تــغــريــدة عـــلى تــوتــيــر  (في
الــذكـرى الــســنـويــة السـتــشــهـاد الــصـدر
ـآثر النـبيلة وجنـليه اجللـيل نـستذكر ا

dLðR∫ جانب من مؤتمر معهد العلم للدراسات العليا

سـتـشارين تالهـا نيـابـة عنـه كبـيـر ا
ورئيس جلنة التـعديالت الدستورية
في رئاسـة اجلـمهـوريـة علي شـكري
ــؤتـمـر اثــنى خاللـهــا عـلى اعــمـال ا
هـمة في شـاكل ا الذي يـعالج احـد ا

العراق.
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 وشدد رئيس اجلمهورية ان اللجوء
الى احملـكـمـة االحتـادية لـيس دواء 
ــــــــا احلل احلــقـيـقـي في تـعـديل ا
الــدســتـــــور عــلى اسس صــحــيــحـة
تـضــمن حـقــوق اجلـمــيع. مـؤكـدا ان
(تعديل الدستور من اولويات رئاسة
اجلــمــهـوريــة والــتي شـكــلت جلــنـة
خــاصـة لــهـذا الـغــرض.. مـعــربـا عن
ـشـاركة رئـاسـة اجلمـهـورية سروره 
ـؤتــمـر مــؤكـدا ان في اعــمـال هــذا ا
رئـــاســة اجلــمـــهــوريــة تــتـــطــلع الى
ـؤتــمـر الــتي قـال انــهـا مــخـرجــات ا
سـتكـون رافـدا مهـمـا لعـمـليـة تـعديل
ــؤتـمــر اربع الــدســتــور).وتــضــمن ا
جلـسات بـحثيـة تخـصصـية اثـنتان
صبـاحـية واثـنتـان مـسائـية حـضر
ــســاهــمــ في في االولى عــدد من ا
جلــنــة كــتــابـة الــدســتــور والــنـواب

السابقون في مجلس النواب.
 وفي نــهــايــة اجلـلــســات احلــواريـة

الـتي شــهـدت تـعـقــيـبـات ومـداخالت
عــدة اعـلــنت الـتــوصـيــات الـعــشـرة
لــلــمـــؤتــمــر الــتي شــددت عــلى دور
الــدســتـــور في حتــقــيق االســتــقــرار
اضـية السـياسي خالل الـسنـوات ا
ــراجــعــة بــعـد مع حــاجــــــــته الـى ا
مرور  17عامـا على كـتابـته. معـتبرة
ان (مراجعة وتعديل الدستور يعتبر
استـحـــــقاقـا طبـيـعيـا على ضـوء ما

افرزته العملية السياسية).
 مـطـالـبـا (بـتـشـريع قـانـون احملـكـمـة
االحتادية العليـا واحترام قراراتها

وعدم التشكيك بقراراتها). 
ــؤتــمــر وفي اخلـــتــام شــكــر راعـي ا
ابــراهــيم بــحــر الــعـلــوم الــبــاحــثـ
شارك على جـــــهودكم الكبيرة وا
لـدراســة مـوضــوع ازمـة الــتـعـديالت
الـــدســــتـــوريــــة.واشـــاد اعالمــــيـــون
ـعـهـد ووصـفـوه ـبــادرة ا وخـبـراء 
بــالـــرائع. وقــالـــوا في مــداخالت في
عهد اصبح مجموعة واتـساب (ان ا
ــثــابــة مــركــز بــحث وهــو امــتــداد
ـــشــروع ازمـــة الــعـــراق ســيـــاديــاً)
واعـــربــوا عـن (األمل بـــقــيـــام كل من
ــان رئـــاســة اجلـــمـــهـــوريـــة والـــبـــر
واحلـــكـــومــة بـــاالهـــتـــمـــام بـــهـــكــذا

نشاطات).

لـبـحث الـسبل الـكـفـيلـة لـتـعزيـز الـعالقات
شترك الـثنائية بـ اجلانب والتـعاون ا
في اجملـاالت اإلقـتـصـاديـة واإلسـتـثـمـارية

والسياحة والطاقة والبناء.
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ـمـلـكـة األردنـيـة  وأشـاد احـمـد  بـ(دور ا
نـطقة وحـرصها الـهاشـمية الـريادي في ا
عــلى إسـتـقـرار الـعــراق) مـؤكـداً (أهـمـيـة
انـيـة وتـبادل تـفـعـيل الدبـلـومـاسيـة الـبـر
الـزيارات وتنـفيذ اإلتـفاقيـات والتفـاهمات
ـشـتـركـة لــلـبـلـدين ـصـالـح ا ــا تـخـدم ا
اجلــارين). من جــنــابه أعــرب زيـادين عن
(سـعادته بـلقـاء الوفد الـعراقي والـتباحث
ــوضـــوعــات ذات بـــشــأن الـــقـــضــايـــا وا
ــشــتــرك فــيــمــا وجه دعــوة اإلهــتــمـــام ا
ـؤتـمر لـنـظـيـره الـعراقـي للـمـشـاركـة في ا
ـاني الــذي تــنـوي تــنــظـيــمه جلــنـة الــبــر
اإلقـتـصاد واإلسـتـثمـار الـنيـابـية األردنـية

قبل). في الصيف ا
 كـما استعرض بـحث نائب رئيس مجلس
الـنواب مع رئيس اجلـمعيـة العامة لأل
ـتحـدة عبد الـله شاهـد اجلهود الـدولية ا
ـواجـهـة الـتـحـديـات األمـنـيـة والـصـحـية
وجتـــاوز األزمـــات إلى جـــانب اتــفـــاقـــيــة
بـاريس. واشـار الـبيـان الى ان (اجلـانـب
ــوضــوعـات تــطــرقــا خالل الــلــقــاء الـى ا

ـشـتـرك وفي والــقـضـايـا ذات اإلهـتــمـام ا
مـقدمـتهـا مشاركـة العـراق في هذا احملفل
ـانات الـدولي وحـضـوره مع رؤسـاء البـر
وبـحث الـسبـل الكـفـيلـة لـتعـزيـز التـعاون
ـشـتـرك ب الـدول األعـضاء والـتـنـسيق ا
ــاني الـدولي) واضـاف فـي اإلحتـاد الـبـر
ان (الــــلـــقـــاء نــــاقش آخـــر الــــتـــطـــورات
األقــلـيـمــيـة والسـيــمـا اجلـهــود الـدولـيـة
ـواجـهـة الـتـحـديات األمـنـيـة والـصـحـية
وجتــــاوز األزمـــات ومــــجــــمل األوضـــاع
الــســيــاســيـة عــلـى الـســاحــة الــعــراقــيـة
وإســـتــمـــرار عــمل مـــجــلس الـــنــواب في
قبلـة فضالً عن إتفاقية باريس ـرحلة ا ا
ـنـاخ ومراقـبـة التـعـهدات بـشـأن تغـيـير ا
ــلف واإلتــفــاقـــيــات الــدولــيــة في هــذا ا
رأة على والـسبل الكفيـلة لتعزيـز مكانة ا
انات واحلكومات والتمك مـستوى البر
ـارسة دورها في اجملتمـع والعملية من 
الــســيـاســيـة). مـن جـانــبه أعــرب رئـيس
اجلـــمــعـــيــة عن (إهـــتــمـــامه وســـعــادته
ــشــاركــة رئــاســة مــجــلس الــنــواب في
ــانـيــة) مـؤكـداً جــلـســة اإلسـتــمـاع الــبـر
ــتـحـدة ومـنـظـمـاتـهـا عـلى حـرص األ ا
(دعـم الـــعــــراق وتــــعـــامــــله مـع األزمـــات
سـتدامة والـتحـديات لـتحـقيق الـتنـميـة ا

نطقة).  وضمان إستقراره في ا

محمد صادق الصدر
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ـكـن ان يـكـون له أثـر سـلـبي كـبــيـر عـلى جـمـيع شـرائح ـدروس  الـقـرار غـيـر ا
اجملتـمع اذ ان االعداد له واتـخـاذه يكـون على وفق عـمـليـة رصيـنة من الـدراسةِ
واالستـشارة عن طريق حتليالت عـلمية معتـمدة أومبتكـرة وصوال التخاذ القرار
ــوافق لــرأي اخلـبــراء لــيــكــون سـانــداً لــصــاحب الــقـرار الئم والــصــحــيح وا ا
; الن الـتـراجعَ عن أي قـرار مـهم ومـحـوري له اثـار مـعـنـوية ومـرضي لـلـمـهـتـمـ
وماديـة كارثية قد تُـسبب تداعيـات جانبيـة أو اختالالت في القطـاعاتِ واالنشطة

ذات العالقة.
ال جدال أن خـفض قيـمة الـدينـار العـراقي واحدة من هـذه القرارت اذ لـم يتفق
اخلـبـراء ولم يـكن هنـاك مـؤيـدين له بل كـان اغـلـبهم رافـضـا لـلـطريـقـة والـتـوقيت
كن ان تغطي العجز الذي صرح وقيـمة التخفيض واشاروا الى بدائل كثيرة 
به متـخذ القـرار يدور نقـاش محتـدم حول اعادة قيـمة الديـنار الى ما كـان عليه
ـالـيـة والـنــقـديـة بـهـذه ( 1250ديـنــار) والـذي من الـصـعـب تـكـيـيـفـه مع الـبـيـئــة ا

السهولة والسرعة لذلك نقترح مايلي:
1-يدرج هدف في البرنامج احلكومي القادم يرمي الى رفع قيمة الدينار
العراقي الى  1250دينار مقابل الدوالر وعلى مدى األربع سنوات القادمة.
2-يكون الرفع سنوياً يبدأ من  1400دينار مقابل الدوالر للسنة االولى

قدار  50ديـناراً سنويا الى ان يصل الى  1250دينار ويـخفض سعر الدوالر 
في السنة الرابعة.

ركزي ـوازنة العامة الـسنوية ويخـتار توقيـتات رفع القيمـة البنك ا 3-يدرج في ا
العراقي.

ـالية والـنقديـة من جهة 4-هذا االجراء يـحافظ عـلى استقـرار نسبي لـلسـياسة ا
واستقرار االسواق من جهة اخرى. 

يـة ويـكون (الـديـنار 5-يـعـزز قيـمـة الديـنـار العـراقي في االسـواق احملـليـة والـعـا
العـراقي) هو الـعمـلة االسـاسيـة في السـوق احمللـية وليـس الدوالر بسـبب زيادة

القيمة السنوية.
6-تخـلى النـاس عن االحتـفـاظ بالـدوالر واالحتـفاظ بـالديـنـار بدال عـنه الن قيـمته

تزداد سنويا.
ـركزي الى السـوق بزيادة ( 250ديـنار فقط 7-يجب ان يـكون سـعر بيع الـبنك ا
لكل  100دوالر بدال من  1000ديـنار) وسعـر بيع الـسوق احملـليـة بزيادة (250
ديــنــار فـــقط لــكل  100دوالر بــدال من  1000ديــنـــار) والــتــعـــامل الــصــارم مع

. استقرار سعر الصرف بهذا الهامش فقط وجتر اخملالف
ـصـارف 8-تـعـدد نـوافـذ بـيع الـعـمـلـة (الـدوالر) وفـتح مـنـافـذ لـلـبـيع في جـمـيع ا

احلكومية وتنظيم ذلك بتعليمات.
9-السـيطـرة على تـهريـب العـملـة ونزيـفهـا وغسـيل االموال من
خالل اجــراءات عــمـلــيــة وحــاكــمــة في كل االنــشــطـة ذات

العالقة.
ـكـن الـتــعـبـيــر عـنه # الـقــيـادة كــاريـزمــا وقـرار االول 
ــثل الــقــدرة ــألــوف ولــكن الــثــاني  ــألــوف وغــيـــر ا بــا

واحلكمة التي يتمتع بها القائد.
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ــوصـل اجلــهـات نــاشــد اهــالي مــديــنــة ا
احلـكومية  بابراز جهودها في منع ظهور
ازمـة الـبـنزيـن التي تـكـاد تـخـتفي لـتـظـهر
بـ مدة شهر او اكثر لتـبرز معها طوابير
الــســيــارات الـــطــويــلــة الــتي تــبــحث عن
الـبنـزين في محـطات التـعئـبة دون جدوى
وقــال فـاضل احملـمـود (مـلــلـنـا  من تـكـرار
االزمـات  خصـوصا وان لـلمديـنة وضـعها
اخلـــاص خــصــوصــا وانـــهــا خــرجت من
عـمــلـيـات عـسـكـريـة ولم نـلـمس اي حتـرك
بادرة جاد بنفض غبار احلرب عنها  او ا
بـتعـويض اهـاليـها وفق انـسيـابيـة عالـية
ـراجع فـضال عن اكتـضاض لـبدوائـر با
والــروتـ الـقـاتل  والــطـوابـيـر الــطـويـلـة
لـنـعـود نـرى في الـشـوارع طـوابـيـر اطـول
لـلـسيـارات الـتي تبـحث عن مـادة البـنزين

لة  النهاية لها)  وكانها دورة 
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مــشــيــرا الى ان (مــواقع الــتــواصل بـدات
واطن تـظهر عـلى خط االزمة لتـجعل من ا
ـوصلي حـائرا حـول معـرفة اجلـهة التي ا
تـقع علـيهـا مسـؤوليـة هذه االزمـة  بالذات
عـاجلـات الـنهـائـية دون ابـراز احلـلـول وا
ــكــنـنــا من خاللــهــا عـدم الــبــاتـة الــتي  
عيش ازمة البنزين  بتاتا)  فيما قال مهند

مـحـمد ان (ازمـة البـنزين اصـبحت عـنوان
ـوصل مـثلـمـا تظـهـر للـوجود من ـديـنة ا
جـديد بعد ان تـختفي لشهـر او اكثر لنرى
ــلل بــعــدهــا ان الــطــوابــيــر  اطـول وان ا
ــوصل بــات والــســام مـن جــانب اهــالي ا
اليــطــاق من جتــدد تــلك االزمــة وبــروزهـا
دون ايـــجـــاد حـل جـــذري لـــهـــا) واضــاف
ـدن ودول العالـم  حيـنما مـحمـد (في كل ا
تــظـــهــر االزمــات واحملن جتــد ان هــنــالك
حـلول جذرية لها جتعلها تختفي لكن بعد
وصل ستجد فـترة بسيطة اال في مـدينة ا
بـعـد االزمة من يـقول انه يـتـابع ويتـقصى
ويـــعــرف اجلــهــة الــتي وراء االزمــة  دون
وجـود معاجلـات حقيـقية لالزمة من خالل
تــقــصي اجلــهــات الــتي تــكـمـن وراء هـذه
االزمـة التي كانت عـلى ما اعتقـد قبل نحو
ـتـداول حــولـهـا شــهـرين وكــان الـسـبـب ا
بـــتــقــصي االجـــراءات االمــنــيـــة لــســواق
وكل بنقل مادة البنزين الـشاحنات من ا
ـديـنـة امـا الـيـوم فـهـنـالك من يـؤشر الى ا
ـادة الـبـنـزين سـواء عـلـى وجـود تـهـريب 
ـا ــدن  ــدن االقــلــيم  او لــغـيــرهــا من ا
ـادة  ويـجـعـلـهـا نـادرة في يـعــجل بـشح ا
مــحـطـات الـتــعـئـبـة  لــتـظـهـر مــعـهـا هـذه
الـطـوابـيـر الـطـويـلـة واعـاد فـارس فيـصل
لـالذهــان  ازمـــات الـــبــنـــزين في مـــديـــنــة

ــوصل قــبل عــقــود وقـال قــبل ســيــطـرة ا
ـديـنـة كـانت ازمـة الـبـنـزين داعش عــلى ا
ـديـنة مـحـددة  بـعـدم وجود مـصـفى في ا
لـتـفـيـة الـوقـود اخلـام ويـجـعـله مـتـاح في
مـتـناول اجلـميع  وكـانت هـنالك حتـركات
مـن جــانب احلــكــومـــة احملــلــيــة في هــذا
الـشان النشـاء مصفى لـلقضـاء على تكرار
دينة االزمـات ولكن سيـطرة داعش علـى ا
ــشــروع وحــوله لــســراب  لــكن اطــاح بــا
ــواطن الــذي يــقـضي اتــســاءل مــا ذنب ا
قـرابة  4سـاعـات من حـياتـه منـتـظرا دون
جـدوى لــتـعـئـبـة الـبـنــزين لـكـنه يـصـطـدم
ــادة ونـــفــاذهــا مـن مــحــطــات بـــنــقص ا
الـتعئـبة احلكـومية احملـددة بدوام رسمي
ـسؤولـ في نهـاية مـحـدد  حيث يـبادر ا
ـطـاف وكانـهم يحـققـون اجنازا بـتمـديد ا
دوام تـــلك احملــطــات واالالن عـن انــتــهــاء
االزمـة لتعـود من جديد بـعد نحـو شهرين

او اكثر  مع استياء موصلي واضح).
ـنعم قـاسم فقـال  ان (شح مادة امـا عـبد ا
الـبنزين في دولة نفطيـة كالعراق  يجعلنا
 امـام ازمة اخرى غـير ازمة الـوقود لكـنها
ازمـة الـروت الـقاتل والـبـيرقـراطيـة التي
ـن يـنـوون عـدم تــقـيـد حتــرك اخلـيـرين 
ـسـكـ ــواطن ا ظــهـور االزمـات وخـنق ا
جـرائـهـا  فـشح مـادة الـبنـزين هـو عـمـلـية
مـتـعمـدة يـتذرع بـهـا التـاجر لـرفع اسـعار
بـضائعه فضال عن سواق االجرة وكل من
ـلك متجرا  حيث يواجهك باالشارة الى
 شح الـــبــنــزيـن الــداخل بـــعــمــلـــيــة نــقل
ــواد  وفي الـنــهــايــة تـدور الــبــضــائع وا
ـسـك ـواطن ا ـفـرغة لـتـقـتل ا احلـلـقـة ا
الــبـاحـث عن فـســحـة امـل بـاخــتـفــاء تـلك

االزمات ومواراتها  وراء كوابيسه)  
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فــيــمـــا يــقــول نــامق نــيــازي  ان (مــواقع
الـتواصل االجتماعي خـصوصا تلك التي
ـديـنــة  تـزيـد من وتــيـرة االزمـة تــهـتم بــا
فـالداعي البراز تصـريحـات وحتركات من
انـاس الهم لهم سوى  الوقوف وراء ندرة
الـــبــنــزيـن واطالقه في مـــنــافـــذ الــســوق
الـسوداء  فيما جتد عـلى صفحات الفيس
بـوك  كـتب رسـمـيـة تـؤشـر وجـود تـهريب
لـلـمـادة دون حتـرك جـاد اليـقـاف مثـل تلك
الـثــغـرات والـتي تـهـدد بـعـودة داعش من
جــديـد حــيث اسـتـغـل الـتـنــظـيم الــفـسـاد
ــسـتـشـري وتـكــرار االزمـات لـكي يـحـكم ا
سـيطـرته على ثاني مـدن العراق في غـفلة

من الزمن).
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الـتـسـامح من أسـمى الـصـفـات الـتي أمـرنـا بـهـا الـله عـزّ وجلّ  فـالـتـسامـح هو
ـقدرة والـتـجـاوز عن أخطـاء اآلخـرين ووضع األعـذار لهم والـنـظر الـعـفـو عنـد ا
إلى مـزايـاهم وحـسـنـاتهـم بدالً مـن التـركـيـز عـلى عـيـوبـهم وأخـطـائـهم فـاحلـياة
قصـيرة تمضي دون توقف فال داعي لنحمل الكُره واحلـقد بداخلنا بل علينا أن
ألهـا حب وتـسـامح وأمل حـتـى نـكـون مـطـمـئـنـ مـرتـاحـو الـبـال وهـو يـقـرب
ـسـامـحـة هي عـمـلـية ـنـحـنـا حـبـهم الـتـسامـح جزء مـن العـدالـة.ا الـناس لـنـا و
ا مطـبّات فـشل وتردّد وهي تتـشافى بـها روحك هي عـملـية فـيهـا خطـوات ور
عــمــلــيـة حتــدث في قــلــبك وروحك من الــداخل إن أول إحــسـاس يــصــيــبك هـو
اإلحـسـاس بـاحلـريـة وقـبـول الـقــضـاء والـقـدر قـبـول ضـعـفك وضـعف اآلخـرين
وتقـبّل أنك بـشر وقـبـول أنك قادر عـلى مـحـاولة اإلحـسـاس اجلديـد وكـأنه أعظم
.التـسامـح هو أن تـرى نور الـله في كل من حولك مـهمـا يكن شيء وليس ضـعفـاً
ـسامحـة هي القدرة على إطالق سلـوكهم معك وهـو أقوى عالج علي اإلطالق. ا

اضي القريب والبعيد.  مشاعر متوترة مرتبطة بأمر حصل في ا
قدرة.  العفو عند ا

إن الذات الـسلـبيـة في اإلنسـان هي التي تـغـضب وتأخـذ بالـثأر وتـعاقب بـينـما
الطبـيعة احلـقيقيـة لإلنسان هي الـنقاء وسـماحة النـفس والصفـاء والتسامح مع
ـغـفرة هـديـة غـالـية رغـم أنهـا ال تـكـلف شـيئـاً. احلـيـاة أقـصر من أن اآلخـرين. ا

نقضيها في تسجيل األخطاء التي يرتكبها غيرنا في حقنا.
أو في تغـذية روح العداء ب الناس. إن عرفنا احلقـائق سيكون بإمكاننا غفران

معظم األشياء
. إذا قابـلت اإلساءة باإلسـاءة فمـتى تنتـهي اإلساءة? التـسامح طـريق للجـنة. قد
ـة لكـنـهم ال يعـرفون أن يرى الـبعض أن الـتـسامح انـكـسار وأن الـصمت هـز
الــتــسـامـح يـحــتــاج قـوة أكــبــر من االنــتـقــام وأن الــصـمت أقــوى من أي كالم.

التسامح هو طلب السماح من نفسك واآلخرين......
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بغداد

قــربـانـاً لـلــحـريـة والــسالم ورفض الـظـلم
والـطـغيـان والعـنـجهـيـة  وخط بصـرخته
ــدويـة ودمـائه الـزكـيــة طـريق الـتـحـرر  ا
وســيــكــون هــدفــنــا احلــالي حتـت قــيـادة
رئـيس التيار الـصدري مقتـدى الصدر هو
االقـتـداء بـذلك النـهج الـقو واسـتـمرارا
لـسـيرة الـولي الـكر ). مـن جهـة اخرى 
وجـه رئــيس الــتـــيــار الـــصــدري  أمــرين
لــلــمـســؤول الــعــام لـســرايــا الــسالم أبـو
مـصـطفى احلـميـداوي.  وذكـر بيـان تلـقته
امـس أن (احلـمـيـداوي الــتـقى الـصـدر في
مــديـنــة الـنـجف  واســتـمع لــتـوجــيـهـاته
بــشــأن الــعـمـل الـعــســكــري) واضـاف ان
(الــصـدر حث عـلى ضــرورة الـتـطـويـر في
اجملـال الـعـسـكـري والـسـيـر نـحـو الـعـمل

اجلــهادي والروحي على حد سواء). 
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حث الـعـراق اشقـاءه العـرب عـلى تنـسيق
ـواقف في احملـافل العـربـية واالسالمـية ا
والـدولـيـة  وضـرورة زيـادة الـتـعـاون في
شـتـركة.وقـال بـيان ـا يـعزز الـعالقـات ا
ان تـلـقته (الـزمـان) امس ان (رئيـس البـر
مـحـمـد احلـلبـوسي اسـتـقـبل عـلى هامش
ـــؤتـــمـــر الــثـــانـي والــثـالثــ لـالحتــاد ا
ــاني الـعــربي  نــظـيــريه الـكــويـتي الــبـر
مـرزوق الـغـا و الـقـطـري حـسن بن عـبد
وجـــرى بــــحث  األوضـــاع الــــله الـــغــــا
ـنطـقة وتـأكيد الـسيـاسيـة واألمنـية في ا
ـواقف في اهــمـيـة الـتـنـسـيـق وتـوحـيـد ا
احملـافل الـعـربيـة واإلسالمـية والـدولـية).
كـــمـــا نـــاقش احلـــلـــبـــوسي  مع رئـــيسَ
اجملــلـس الــشــعــبي الــوطــني اجلــزائــري
إبـراهـيم بوغـالي سـبل تطـويـر التـعاون.
وذكـر الـبـيـان ان (احلـلـبـوسي وبـوغـالي
اكـدا ضـرورة تـعزيـز الـعالقـات الثـنـائـية
وسـبل تطويـر التعـاون في جميع احملافل
انية) من جانبه  اعرب بوغالي عن الـبر
(رغـــبـــة اجلــزائـــر بـــتــمـــتـــ الـــعالقــات
والـــتـــعـــاون الـــثــــنـــائي بـــ الـــبـــلـــدين
ــســتــويــات مــتــقـدمــة مـن خالل جلــنـة
اإلخــوة في اجملـلس الــشـعـبـي الـوطـني).
ان ؤتمر الرابع للبر واخـتتمت  أعمال ا
ــــصــــريه الــــعــــربـي في الــــعــــاصــــمــــة ا
الــقـاهـرة.واوضح بــيـان امس أن (أعـمـال
ـان العـربي ورؤساء ـؤتـمر الـرابع لـلبـر ا
ـانـات العـربـية اخـتـتمت اجملـالس والـبر
في مـقر جامعـة الدول العربيـة بالقاهرة).
ـــشـــاركــة ـــؤتـــمــر   وبـــدأت أعـــمــال ا
احلــــلــــبـــوسي.وفـي وقت ســــابق  وصل
ــان الى مـقـر جــامـعـة الـدول رئــيس الـبـر
ـؤتــمـر الـذي الــعـربــيـة لــلـمــشـاركـة فـي ا
انـي في انـطـلق حتت عنـوان (دور البـر
حتـــقــيق األمن واالســـتــقــرار فـي الــعــالم
الـــعــربـي). وفي نــيـــويــورك  حـث نــائب
ان شاخہ وان عـبدالله أحمد رئـيس البر
نــظــيــره األردنـي عــلى أهــمــيــة تــفــعــيل
ــانــيــة وتــنــفــيــذ الــدبــلــومــاســيــة الــبــر
اإلتــفـاقـيــات والـتـفـاهــمـات بـ الــبـلـدين
اجلـارين.وقـال بيـان تلـقته (الـزمان) امس
إنه (ضــمـن فــعــالــيــات وأعــمــال جــلــسـة
ـقـر ـانـيـة الـتي عـقـدت  اإلسـتـمـاع الـبـر
ـتـحـدة في نيـويـورك حتت عـنوان األ ا
الـدعم الـسيـاسي واإلستـجـابات الـشامـلة
ستدام ألتقى أحمد مع نظيره لـلتعافي ا
رافق له األردنـي هيـثم زيـادين والـوفـد ا
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الـداخـلـيـة الـلــواء مـيـسـان صـبـيح
عية العميد احمد جهاد بداي  و
الهماشي مسؤول متفجرات بغداد
مـــــــعـــــــرض الــــــــعـــــــراق الـــــــدولي
ــــعـــلـــومـــات لـــتــــكـــنـــولــــوجـــيـــا ا
واالتـصـاالت الـذي أقيـم على أرض

معرض بغداد الدولي. 
وقـد اسـتقـبل وفـد وزارة الداخـلـية
مـــديــــر عـــام الــــشـــركــــة الـــعــــامـــة
لالتــصــاالت أســامــة جــهــاد قــاسم
الـــهـــمـــاشي  وجـــالــوا فـي اروقــة
واجنـحة الـشركـات التي بـإمكـانها
تـقد خـدمات نـوعـية تـخص عمل
ــتـــفــجـــرات.و في هــذا مـــديــريـــة ا
الصـدد أبدت شـركات وتـاليـا ودقة
الـرابط اسـتــعـدادهـا لــلـتـعـاون مع
ــتــفـجــرات في مالكــات مــديــريــة ا
ا يخدم تنفـيذ مشـاريع نوعيـة و
صلحة العامة.وفي ختام الزيارة ا
ـــديــر الـــعـــام اســتـــعــداده أبــدى ا
ــوضــوع مع الـشــركـات ــتـابــعـة ا
الشريـكة  وتشـكيل جلان مـشتركة

تابعة العمل.
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اخلـــصــوص بـــعــدَ إســـتـــــحـــصــال
ُــضيّ في مُــوافــقــة الـــوزارة عــلى ا

شـروع). ا
ونـــظـمَ مــركـــز أبــحــاث أبـن ســيــنــا
الـتابع إلى هـيأة الـبحث والـتطـوير
الــصـنـاعي إحــدى تـشـكـيالت وزارة
ــعــادن ورشــة عــمل الــصــنـــاعــة وا
تـخصُـصيـة في مجـال الطب الـبديل
ـؤسسات ُـختـص في ا بحـضور ا

العلمية والقطاع اخلـاص .
WOLKŽ l¹—UA

وتـناولـت الـورشـة طرح الـعـديد من
ُهـمة ومُـناقـشة ـشاريع الـعلـميـة ا ا
إســتــثــمــارهــا وفق آلــيـة عــمل يــتم
إعـــدادهــا مـن خِالل تــشـــكـــيل فــرق
بــحـثــيـة مُــشـتــركـة وإدامــة عالقـات
ؤسـسات الـتواصُل والـتعـاون مع ا
الـبـحـثـيـة ذات الــعالقـة بـتـخـصُص
ُـخــتـصـ بـعـلم ـركـز الـدوائي وا ا
األدويـة واألعـشـاب الـطـبـيــة . وقـال
َّ بـيــان تـلـقـته (الـزمـان) امس انه (
خِالل الورشة التطرُق إلى جُملةً من
ــواضـيع الـتي تُـســهم في تـطـويـر ا
وتـــقـــدُم الـــعــمـل في مـــجــال الـــطب
ـذكور ـركز ا الـبديل بـالتـعاون مع ا
ــركــز لــتــقــد وإبــداء إســتــعــداد ا
شـورة الفـنيـة وإجراء ُـساعـدة وا ا
ُـختـبـرية الـتـجارُب والـفـحوصـات ا
للمُستخلصات النباتية الداخلة في
تـركـيب األدويـة تـمهـيـداً لـتحـويـلـها
الحقـاً إلى مُنـتجـات دوائيـة صاحلة
لإلســـتـــخــدام بـــعـــدَ إســتـــحـــصــال
ُـــوافـــقـــات األصــــولـــيـــة وحـــسب ا
َ ُعـتمــدة.مـن جانـبهم ب عـاييـر ا ا
احلاضرون في الورشة احلاجة إلى
تــظــافُــر اجلــهــود إلنــشــاء دســتــور
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حصـلـت الـشـركـة الـعـامـة لـصـنـاعة
ُـسـتـلـزمـات الـطـبـيـة في األدويـة وا
ســــامــــراء إحــــدى شــــركــــات وزارة
ــعــادن عــلى جتــديـد الــصــنــاعـة وا
ـــيـــة وفق لـــشـــهـــادة اآليـــزو الـــعـــا
ُـواصــفـة الـقـيــاسـيـة الــدولـيـة من ا
ـانحـة األسترالـية ولـلمرة الشـركة ا
ُـديـر العـام خـالـد الـثـالـثـة . وأكــدَ ا
مـحيـي عـلـوان إنَ (الـشركـة ماضـيةً
في تـبـني مـفـهـوم اجلـودة الـشـامـلة
كـشركـة دوائيـة عريـقة حتـرص على
خـــدمـــة زبـــائـــنــــهـــا من خِالل هـــذا
اإلجنــاز  مُــثــمــنــاً الــدور الــكــبــيــر
ُــنـتــسـبي الــشـركــة وخـاصــةً قـسم
إدارة اجلـودة ودورهُ الــرئـيـسي في
احلـصـول عـلى الـتــجـديـد) مُـشـيـراً
ــانح لــلــشــهــادة إلى إنَ (الــفــريـق ا
أشــادَ بــدور الــشـــركــة في تـــنــفــيــذ
مُتطـلبات الـنظام وإلتـزامها بتـنفيذ
مـعـايـيـر اجلودة بـإحـتـرافيـة عـالـية
ية وفقاً عايـير العا باإلضافة إلى ا
ُـعــتـمـدة ُــعـتــرف بـهــا وا لألسُس ا

دوليـاً).
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مـن جــانــبـهِ ذكــرَ مُــديــر قــسم إدارة
اجلــودة حـافــظ عــزاوي مــحـمــد إنَ
(الــشـــركــة حـــصــلـت عــلى جتـــديــد
ـية لـلمُـواصفة شهـادة اجلودة الـعا
الــقــيـاســيــة الــدولــيــة بــعــدَ إكــمـال
ُـواصـفـة من الـتـدقـيق عـلـى بـنـود ا
قِـبـل فـريق الـتـدقـيق الـدولي الـتـابع
ــانــحــة  لــلــشــركــة األســتــرالــيــة ا
َّ من قِـبل مُــوضـحـاً بـأنَ الــتـدقـيق 
ُــخــتـص حــسب اخلُــطــة الــفـــريق ا
ُـرســلـة والــتـدقــيق في قـسم إدارة ا

اجلــودة بـعــدَ تــزويـدهم بــالــوثـائق
ــطـلــوبـة لــلـتــوصـيـة والــسـجالت ا
بـتـجـديـد الــشـهـادة لـلـشـركـة لـلـعـام
اجلـاري).و أعـلـنـت الشـركـة الـعـامة
ـشــراق إحــدى شــركـات لــكــبـريـت ا
ــــعـــادن عن وزارة الـــصــــنـــاعــــة وا
إمـكـانـيـاتـهـا في إنـتـاج مـادة الـشب
وقُــدرتــهــا عــلى تــغــطــيــة احلــاجــة
احملـلـيـة بـالـكـامــل .وأكــدَ مُـديـر عام
الــشــركــة سـعـــد أمــيـن فــيــصـل في
تـصـريح للـمـكـتب اإلعالمي لـلوزارة
عمل الوحيد في إنَ الشركة تمتلك ا
الــعـراق إلنـتـاج مـادة الـشب بـطـاقـة
تــصـمـيـمـيـة ٤٨ ألف طن/ سـنـويـاً 
مُـشـيـراً إلى إنَ (الـشـركـة تُعـاني من
ضُـعف في التـسـويق بسـبب عزوف
دوائـر الـدولــة عن الـتـعــاقُـد وشـراء
ُـنـتج وخــاصـةً دوائـر ومُــديـريـات ا
ــاء والــبــلــديــات والـــتي تُــعــتــبــر ا
ـادة الـشب) ُـسـتـفـيـد الــرئـيـسي  ا
ــتـاز الفــتـاً إلى ان (مُــنــتج الــشب 
ُطـابـقـته لـلمُـواصـفـات القـيـاسـية
الــعـراقــيـة وذات نــوعـيــة وفـعــالـيـة
عـاليــة).فـي الـسيـاق ذاته أشارَ إلى
(إمـكـانـيـة الــشـركـة في إنـتـاج مـادة
الكـبريت الزراعي مُـتوسط النـعومة
وفائق النعومة والتي حتظى بطلب
ُــواطــنـ وإقــبــال كـبــيــر من قِــبل ا
وخاصـةً الكـبريت الـزراعي مُتوسط
الــنــعـــومــة  كــاشــفــاً عن إجــراءات
ـشاريع الـشـركـة وسـعـيـهـا إلقـامـة ا
اإلســتـثــمـاريـة ومـن بـيــنـهــا إنـشـاء
مـصـنـع مُـتـكــامل إلنـتــاج الـشب من
الــكـاؤولـ ومـعـمل إلنـتـاج حـامض
الـكبـريـتيك حـيث يـتم التـفاوض مع
إحدى شركات القطاع اخلاص بهذا
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قال الشاعر :
 ٍ اذا أعجَبتَْك ِخصالُ امر
َفُخذْها تكنْ ِمْثلَ ما ُيعِْجبُْك

كرماتِ  فليسَ على اجلُوِد وا
اذا ِجْئَتها حاجب َيحُْجبُْك

للشخصية القويّة قدرُتها على نشر شعاعها في الفضاء االجتماعي .
فتونون بها ويزدادون يوماً بعد يوم ... وقد يكثر ا

ُعَْجِب . انّ األبعاد الباهرة التي تنطوي عليها الشخصية الرسالية هي التي جتتذب ا
ومن هنا جاءت الوصـفة الشعريـة التي كتبهـا الشاعر لكل َمْن َتطـلَّع الى أْن يكون من الالمع

الذين لهم َمنْ يتأثر بهم الى حد بعيد .
-2-

اّنك تــرى الـنـاس يـكــنـون االحـتــرام والـتـقـديــر لـصـاحب الــقـلب الـرقــيق احلـاني عــلى الـفـقـراء
والضـعـفاء ذلك أنَّ هـذا احلـنو يـدل على الـِطـيبـِة والـصفـاء ويشـعـر باّنه صـاحُب َنـْفٍس كبـيرة

عاناة اآلخرين واندفعت باجتاه البرّ بهم واالحسان اليهم . جتاوزت حدود الذات فأحست 
والسؤال اآلن :

ـنـعَك ِمْن أْن تـكـوَن مِْن ذوي الـقـلـوب الـرقـيـقـة احلـانـيـة وحتـذو حـذوه في مـضـمار  مـا الـذي 
ساك ? الرعاية والعناية باألرامل واليتامى وا

اذا يبقى دَْورَُك دور الراصد فقط ?
قدورك االنتقال ِمنْ َدوِْر الراصد الى دور الفاعل فتكون كمن أُعجبتَ به وحتوز ماحاز . إنّ 

من رصيد غنّي باحلسنات عند الله ومن رفعة ومحبة عند الناس .
-3-

اّن السـمات والـصـفات الـنبـيـلة ال تـضع األقـفال عـلى أبـوابهـا وبالـتـالي فهي مـفـتوحـة أمام كل
الراغب لالنتماء الى نواديها .

-4-
جاء التعبير عن النصيحة التي أبداها الشاعر ( بالوصفة) ..

ريض احملتاج الى الدواء وبـ القادرين على احراز جنـاحات ملحوظة في اّن التشابه - بـ ا
ميـادين البر واالحـسان والنـفع االجتـماعي دون أْن يُقـدموا على ايـة مبادرة عـلميـة ذات ثمار -

شديد وكبير للغاية .
كتوب وكما ُيـرجى للمريض أْن يُشفى ِمْن مرضه اذا اسـتخدم الدواء ا
ن تـلكأ أو أبـطا من االنخـراط في صفوف في الوصفـة  كذلك يُرجى 
ا كان فيهِ ويـنطلق موفقا مشكورًا بادرات االنسـانية ان يبرء  ذوي ا

الى ساحات البذل والعطاء واالحسان .
آب . وبذلك يكون الرجل الالمع النافع مع ما ينتظره من حسن ا
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بغداد

عراقي فيما يخُص األدوية العُشبية
ـنـطـقـة) فـيـمـا أكـدت إسـوةً بـدول ا
مُـديــرة مـركــز أبن سـيــنـا إنــتـصــار
جــواد (إستـعداد الـهـيئـة ومراكـزها
البـحثـية إلحـتضـان كافـة اإلبداعات
الــعــلــمـــيــة وتــقــد الـــدعم الــفــني

والــعـلــمي وتــسـخــيـر اإلمــكـانــيـات
ُـختـبريـة من أجـهزة ومُـعدات كـما ا
أكــدت إهـتــمــام الـهــيــأة وحـرصــهـا
الـدائم علـى تطـوير عـملـهـا البـحثي
وخـــاصــةً في مــجـــال الــصــنــاعــات
الـدوائـيــة وتـبـادُل األفـكــار والـعـمل

عـــلى تــــأســـيس قـــاعـــدة بـــيـــانـــات
لصـناعة األدويـة العُشـبية الـعراقية
إضـافــةً إلى إقــامـة عـالقـات تــعـاون
عــلـــمي فــاعـل ومُــثـــمــر مع جـــمــيع
ؤسـسات التي تُـساهم في تـطوير ا

الصناعات الدوائيـة).

شراق »½ÃU² ∫ اليات شحن منتجات كبريت ا

تـــهــتم بـــالــشــأن الــرقـــمي احملــلي
تـعتـمد الـشراكـات والتـفاهـمات مع
الـقطـاعات احلـكـوميـة واجملتـمعـية
واخلـاصة والـنخـبـوية في مـسعى
بــلـوغ الــتــحـوّل الــرقــمي الــعـراقي
ــنــظم في اجملــاالت احلــقــيــقـي وا
احلــيــويــة كـلــهــا بـالــتــنـســيق مع
مـــجــلس مـــفــوضي هـــيــئــة اإلعالم
ـيـة واالتـصــاالت والـنـخب األكـاد
واإلعالمـيــة والــثـقــافــيـة في/11/1

 2022بنادي الصديد العراقي.
وأعـلن الــشـمــري بـرامج وشــركـاء
ــســـار الــرقــمي الــعــراقي لــلــعــام ا
اجلاري إذ أبـرم مجلـسه مجـموعة
من الــشــراكــات والــتــفــاهــمــات مع
مـؤسـسـات حـكـومـيـة ومـجـتـمـعـيـة
وخــاصـــة ونــخــبــويــة وانــطــلــقت
الشراكة االستراتيجية للمسار ب
مــنـصــة الــتــواصل الــرقــمي وبـ
شـــركـــة الـــتــــوفـــيـــر لـــلــــتـــســـويق

اإللكتروني والتدريب والتطوير.
عـلى صـعيـد أخـر زار معـاون مـدير
ـــتـــفـــجـــرات في وزارة مـــديــريـــة ا

ــــلح يــــصـل الى مــــريض اخلــــالـي من ا
الـضغط وقـليل الـسكـر والذي يـعاني من
الـكوليـسترول تـصله وجبـة طعام خـالية
ــهــمـة ادارة من الــدهــون. تــقــوم بـتــلك ا
الــتــغــذيـة واالطــعــام في الــصــحــة الـتي
جـهزت مطابخها وجندت مئات العامل
ناسبة لكل مريض مع لـتوفير األطعمـة ا
اعـتماد جودة الطـعام ونوعيته من خالل
الـتـعاقـد مع شـركات تـغـذية مـتـخصـصة
واد الـغذائـية لكل تـقوم بـتأمـ سالمة ا
مــريض.والــتي تــتـطــلب وجــود مــطـابخ
عـمالقة تغذي مرضى مسـتشفيات البالد
وتـقدم الـوجبـات الرئـيسـة واخلفـيفة من
خـالل نــــظـــــام تــــديـــــره ادارة األغــــذيــــة
واالطـعام بـهدف تـقد أكل صحي مالئم
ـفـترض ان حلـالـة كل مـريض.حيث من ا
يـــكـــون هــنـــاك ثالث وجـــبــات رئـــيـــســة
ـعــايـيـر ووجــبـتــ خـفــيـفــتـ حـسـب ا
ـية.في هذا االطـار ينبـغي ان تكون الـعا
ـواد الــغــذائـيــة خـاضــعــة قـبل جــمــيع ا
طـهـوهـا لـفـحـوصـات نـظـريـة ومـخـبـريـة
وقـياس درجـة احلرارة ومـدة الصـالحية
لـلتأكد من سالمتـها وخلوها من أي آثار
خــارجـيــة كـالــسـمــوم أو الـبــكـتــيـريـا أو
غــيـرهـا مـن األمـور الـضــارة مع تـواجـد
جلـــانــًا خــاصـــة وأخــصـــائــيي تـــغــذيــة
ومـطـابخ جتـريبـيـة ومـختـبـرات لـفحص
ها كوجبات كل انـواع األطعمة قبل تقد

للمرضى
ـــســبــبــات .هـــذا فــضًال عن الـــتــعــرض 
الـتلـوث الكيـميـائي الناجت عن اسـتخدام
ـبــيـدات أواني غــيــر سـلــيـمــة وبــقـايــا ا

والهرمونات في األغذية.
حــيث يـنـبـع اهـتـمــام مـكـافــحـة الـعـدوى
ـســتــشـفــيـات وانــتــشـار األمــراض في ا
الــصـحــيـة من األهــمـيــة الـتي تــشـكــلـهـا
كــمــصـدر النــتــقــال الـعــدوى بــاألمـراض
الـبــكـتـيـريـة والــطـفـيـلـيــة والـفـيـروسـات

الناجتة عن تلوث الغذاء أثناء تناوله.
وهـــنـــاك حـــقـــائق رئـــيــســـة عـن الــنـــظم
ـنـظــمـة الــصـحـة الــغـذائــيـة الـصــحـيــة 
ــيـة يــسـاعــد اتـبــاع نـظــام غـذائي الــعـا
صـحـي عـلى الـوقـايـة من سـوء الـتـغـذيـة
بـأشـكـاله كـافة فـضالً عن األمـراض غـير
ـا في ذلـك مـرض الــسـكـري الــسـاريــة 
وأمــراض الــقـلب والــســكـتــة الــدمـاغــيـة
والــسـرطــان. يـنـبــغي أن يـكــون مـدخـول
الـطاقة (السعـرات احلرارية) متوازناً مع
اسـتـهالك الطـاقة. ولـتـجّنب زيـادة الوزن
غـير الصحية يتعـّين أال تتجاوز النسبة
ـئـة من إجـمـالي الـكـلـيـة لـلـدهون  30 بـا
مـدخول الـطاقة ويـتعـّين أن تكون نـسبة
ـشـّبـعة أقل مـا يـتم تـنـاوله من الـدهون ا
من  %10مـن إجـمـالي مـدخــول الـطـاقـة
ونـــســبــة مـــا يــتم تـــنــاوله مـن الــدهــون
ـئـة من إجـمـالي ـتـحـّولـة أقل من  1 بـا ا
مــدخـول الــطـاقــة مع تـغــيـيـر اســتـهالك
ــشـّبــعـة الــدهــون بـعــيـًدا عـن الـدهــون ا
ـتــحـوّلــة إلى الــدهـون غــيـر والــدهــون ا
ـشّبعة وبـاتّجاه حتقـيق هدف القضاء ا

الــدجـاج مع صـمـونـة واحـدة وبـطل مـاء
واحـد علـمًا أنـها ال تـتنـاسب مع طبـيعة
ونــوع األمــراض في قـسم امــراض الـدم
ط الـذي يـتـطـلب طـعـامـًا خـاصـًا يالئم 
ــــريـض مــــعــــًا ال بــــصـــورة ــــرض وا ا
عـشـوائيـة تـكـون اقرب لـلـضرر مـنـها من
الـــعالج في غـــيـــاب واضح لـــلــفـــاكـــهــة
الـطازجة والتي تعـد مصدر الفيـتامينات
الـتي يـحـتـاجـهـا مـرضى الدم فـضالً عن
عـدم ايـجـاد وجـبـات خـفـيـفـة مـابـ تـلك
الـوجبات هذا فضالً عن ان الطعام يقدم
ــرضى دون حتـــديــد نــوعــيــة جلـــمــيع ا
ـط غـذائي مــرض الــدم الــذي يــتـطــلب 
ـــرض في يـــتـــنـــاسب مع كل نـــوع من ا
طـريقة تـوزيع مذلة تشـبه ما درجت عليه
مــشــاهــد االفالم في مــخـادع الــســجـون
وقـيـام مشـرفي الـتغـذية بـتـوزيع الطـعام
رضى الراقدين بـصورة عشوائية عـلى ا
دون االعـــتـــمـــاد عـــلى قـــوائم بـــأســـمــاء
ـــســـؤولــ ـــرضـى.اضع بـــ ايـــدي ا ا
الــنـــمط الــصــحي الـــذي تــتــخــذه اغــلب
ــتــقــدم مــنــهـا مــســتــشــفــيــات الــعــالم ا
والــنــامي الـنــفــطـيــة وغــيـر الــنــفـطــيـة
ومـقـارنـة مـا طـرح مع مـا مـعمـول به مع
ضمار قتـرحات في هذا ا تـقد بعض ا
ـس صحـة االنـسـان فـي الـعراق الـذي 
ـا يتـوافق مع القـوان والـتشـريعات و
الـعـراقـيـة بـهذا الـصـدد كـالـتـشريع رقم:
 ? 95والـذي صـدر بنـاء على مـقـتضـيات
ـصـلـحة الـعـامـة واسـتنـادا الى الـفـقرة ا
ادة ( (80مـن قانـون الصـحة ثـانيـا من ا
الــعــامـة رقم  89لــســنـة  1981واحلــاقـا

رقم 8لسنة . 1989 بالبيان ا
بـ الـتطـويرات الـعـديدة الـتي تـشهـدها
ـسـتـشفـيـات في شكـل متـواصل بـهدف ا
ـرضى وتـأدية أفـضل تـلـبـيـة تـطـلـعـات ا
خـدمة لهم دخـلت اخلدمات الفـندقية في
صـلب هـذه الـتـطـويـرات سـواء لـنـاحـيـة
ـسـتـشـفى أو نـوعـيـة اخلـدمـة هـنــدسـة ا

قدّمة ومستواها. ا
ــرضى إذا لم ــا ال يــعــلم كــثــيــر من ا ر
يـكـونـوا جمـيـعـهم عن مـاهيـة الـغذاء أو
الـوجبـات التي تـقدم لـهم عـندمـا يرقدون
ـسـتـشـفى ألي عـارض صـحي كـان فـي ا
فــــهم يــــجـــدون اطــــبــــاق األطـــعــــمـــة أو
احلــافـظــات الــبالسـتــيـكــيـة والــطـاوالت
بــجـانب أسـرتــهم عـنـد مــوعـد كل وجـبـة
غـذائــيـة دون عـلـمـهم بــنـوعـيـة األطـعـمـة
واد واأليـدي التي طـهتهـا ومواصـفات ا
ـوجـودة فـيـهـا لكـن الغـريب الـغـذائـيـة ا
ـقدمـة لهم ـدهش ان نـوعيـة الطـعام ا وا
تــنـاسب حــالـتــهم الـصــحـيــة فـالــطـعـام

بــات واضــحـًا أن خــدمـات األطــعــمـة في
ــسـتـشـفـيــات هي عـبـارة عن اخلـدمـات ا
الــطـبــيـة الـتي تــوفـرهــا إدارة اخلـدمـات
ستشـفى للمرضى بهدف واالعـاشة في ا
حتــسـ احلـالــة الـنـفــسـيـة واجلــسـديـة
لـلمريض وحتـس االنطـباع عن خدمات
ستشفى ينطلق الدافع األساسي وراء ا
هـذه اخلطوة الـنوعيـة من إدراك القطاع
ـريض الـنـفـسـية الـطـبي ألهـمـيـة راحـة ا
وانـــعــــكـــاس ذلك حتـــســـنــــاً في مـــرضه
سـتشفـيات تُدِخل وشـفائه وقـد اخذت ا
هـذا التـطور في برامـجها مـواصلة مـنها
ــا حـقـقــته خالل مـســيـرتــهـا من ريـادة
تــــشــــمل اخلــــدمــــات الــــفــــنـــدقــــيــــة في
ــســتـشــفـيــات نــواحي عــديـدة أبــرزهـا ا
الـتــغـذيـة وخـدمـات الـنــظـافـة والـغـسـيل
وأمــاكـن الــتــرفــيـه والــتــنــزه كـــحــديــقــة
ــســـتــشــفى كـــذلك مــعــامـــلــة ولــبــاقــة ا
ـوظــفـ الـذين يـتم اخـتـيـارهم من بـ ا
عاهد ـتخصصـ بهذه اخلدمـات في ا ا
الـصـحـية الـتي تـهتـم باألمـور الـفنـدقـية.
يـــضــاف إلـى ذلك االهـــتــمـــام بــالـــفــرش
واألثـاث وغيرها من وسائل تأم راحة

ستويات كافة. ريض على ا ا
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ولـتحـقيق هـذه اخلدمات بـأفضل صـيغة
ــكـنـة ال بــد من تـخــصـيص مـيــزانـيـة
كـافــيـة لالرتـقـاء بـجـودة هـذه اخلـدمـات
وتـدريب الـعامـل اجلـدد قبل اسـتالمهم
واطنـ لكيـفية ـهام عـملهم وتـثقيـف ا
ستشفى واالهتمام التعامل مع مرافق ا
ــراقــبـــة من قــبل إدارات ـــتــابــعـــة وا وا
ــســتــشــفــيــات عــلى جــودة اخلــدمــات ا

شتراة منها. الفندقية وخاصًة ا
ومـن خالل رقـابــة ذاتـيــة قــام بـهــا كـاتب
ـقـال باعـتبـاري مـصاب بـسرطـان الدم ا
احلـاد (اللوكيميا) وبعد مكوث طال اكثر
من اربـعـة اشـهـر مـتـقـطـعـة مـا بـ فـترة
واخـــرى في (مــديـــنــة الــطب) الحـــظــنــا
ـثالب فـيـما يـتعـلق بـنظـافة الـعـديد من ا
ـيـاه الـدافـئـة في ـيـاه وتـوافـر ا دورات ا
ــقــدم ـــراحــيض الى نـــوع الــطــعـــام ا ا
لــلـمـرضـى والـذي ال يـخــتـلف عن بــقـيـة
ـقدمـة في الـردهات كـأمراض األطـعـمة ا
األنـف واألذن واحلــنــجــرة والــبــاطــنــيــة
األخـرى فـالـطعـام في قـسم امـراض الدم
يــقـدم بـال أدنى شـروط صــحـيــة نـوعــيـة
كـانت ام كمية فـطور الصبـاح ال يتجاوز
بـيـضة مـسـلوقـة وانـاء صغـيـر للـشـوربة
مـع صـمـونـة واحــدة ونـصف قـدح شـاي
وبــطل مـاء والـغــداء تـمن ومـرق بــكـمـيـة
قـلـيلـة لـلـغايـة والـعشـاء قـطعـة من فـخذ

1-جب أن يـعتـمد الـطعـام على تـوصيات
الـطبـيب وهنـا يبرز دور االخـتصـاصي
ـريض بـان مـثل هذه في عـمـلـيـة اقـنـاع ا

االطعمة قد تضره صحيا.
.2إعـداد قـوائم األغذيـة بـكل أنواعـها من

أغذية عالجية وأغذية عامة.
.3االشــراف عـــلى حتــضــيــر الــوجــبــات
الـعالجـية اخلـاصة عـلي حـسب الطـبيب
ـــعــالـج مع مــراعـــاة شــروط الـــسالمــة ا

واصفات اخلاصة بالطعام. وا
.4االشــراف عـلى تـوزيع الــوجـبـات عـلي

رضى كل حسب حالته الصحية. ا
ضيف بـتوزيع الوجبات داخل .5يـقوم ا
األقــسـام حتت اشــراف تـمـريـض الـقـسم
عدة وحـسب قائمـة احلميـات الغذائـية ا
ـمـرضي من قـبل الـتمـريض مع مـسـبـقـا 
االلـــتـــزام بـــاألوقـــات احملـــددة لـــتـــقـــد

الوجبات.
.6يـقـوم قسـم االعاشـة والـتمـوين الـتابع
لـــلــمـــســتـــشــفى بـــعــمـل زيــارات دوريــة
لـلمـسـتشـفيـات وذلك لألشراف ومـتابـعة
ـا يـتالءم مع الـسـيـاسات سـيـر الـعـمل 
عرفة مستوي جودة اخلدمة واجـراءات 

قدمة. ا
.7ولـغـرض اإلصالح والـتـطـويـر يـنـبـغي
االطـالع على خـبرات وجتارب الـعالم في
هـــذا اجملــال ومـــنــهـــا: اجملــلس األوربي
ستشفيات رضى في ا لـلعناية بتغذيـة ا
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8-اجـــراء الــتــقـــيــيم الـــشــامل لــلـــحــالــة
الـتغذويـة مثل ( التاريخ الـطبي التاريخ
الــغـذائي الـفـحص الـبــدني الـقـيـاسـات
اجلسمية والبيانات اخملتبرية وغيرها)
- الــــتــــعــــاقــــد مـع إحــــدى الــــشــــركـــات
ــتــخــصــصـة عــلى تــوريــد الــوجــبـات ا
اجلـاهـزة بـحـيث تـقـوم الـشـركـة بـإعـداد
الــوجــبـات وطــهــيـهــا عن طــريق طــهـاة
ها مـتخصص وتتولى تغـليفها وتقد
عن طـريق مـضـيفـ ومـضيـفـات تابـع
ـسـتـشـفـيـات لـلــشـركـة بـيـنـمـا تـتــولى ا
ـقـدمـة من حـيث الـرقــابـة عـلى األغـذيـة ا
ــواصــفـات مــطــابـقــتــهـا لــلــمـعــايــيـر وا
والـكميات عالوة عـلى ما يحققه ذلك من
مـردود اقـتـصـادي نـتيـجـة الـوفـر الـناجت
عن تـقليـل هدر مكـونات األغذيـة وتوفير
طابخ وأدوات تكاليف صيانة وجتهيز ا
الـــطـــعــام وتـــوفـــيــر الـــعـــمــالـــة إلعــادة
اســـتــخـــدامــهـــا في مــهـــام أخــرى داخل
ـستشفى لسد العجز في العمالة".حيث ا
تـطرح مـناقصـات لشركـات التغـذية ويتم
اخـــتــيــار افــضل الـــعــروض وفق بــنــود
واســعــار ومــواصــفــات فــنــيــة يــجب ان
تـــتــطـــابق مع مـــا تــنـص عــلـــيه شــروط

ناقصة والعقد.  ا
ـوافـقـة عـلــيـهـا تـقـوم بــتـجـهـيـز وبـعــد ا
واقع حتت اشـراف ومراقـبة ـطـابخ وا ا

الوزارة.

ـوجودة في اللحوم ومـنتجات األلبان (ا
مـن احلـيــوانــات اجملـتــرّة مــثل األبــقـار
ـــاعـــز واإلبـل). وُيـــقـــتــرَح واألغـــنـــام وا
تــخـــفــيض نــســبــة مــا يـــتم تــنــاوله من
ـئة ـشّبـعة إلى أقل من  10 بـا الـدهون ا
من إجــمـالي مــدخـول الـطــاقـة والـدهـون
ـــئـــة  من ـــتـــحــــّولـــة إلى أقل من1 بـــا ا
إجــمـالي مـدخــول الـطـاقــة. ويـشـار عـلى
وجـه اخلـــــصــــــوص إلى أن الــــــدهـــــون
نـتَجـة صناعـيًا لـيست جزءًا ـتحـوّلة ا ا
من الــنـظـام الـغـذائي الـصـحي ويـنـبـغي

جتنبُّها.
 U³łË VKÞ

لـح (ما يـعادل وأقل من  5غـرامـات من ا
نـحــو مـلـعـقـة صـغــيـرة واحـدة) يـومـًيـا.

لح معاَلجاً باليود. وينبغي أن يكون ا
طريقة طلب الوجبات :

يـتــولى الـعـامـلـون في اإلعـاشـة االخـبـار
بـكيـفيـة طلب الـوجبـات اخلاصـة ; علـمًا
بـأنه يتوفر لـكم نسخة من قائـمة الطعام
لـالطالع عــلــيــهـــا وهي تــكــون بــجــوار
الـسريـر أو في غرفـة تناول الـطعـام. كما
تـشـتـمل قـائـمـة الـطـعـام عـلى مـعـلـومات
تـسـاعـد في االخـتـيـار ودائـًمـا مـا يـكون
ن يـرغب فـي تـنـاول طـعاٍم هـنـاك خـيـار 
صـحيٍ أو إذا كانت شهيتـه منخفضة أو
إذا كانت الرغبة في تناول طعاٍم نباتي.
 (وجـبة اإلفـطار ) ُتقـدم بدًءا من الـساعة
 07:30صـباحًا وتشمل عصـير البرتقال
لـفوف أو اخلبز احلـبوب أو العـصيدة ا
ربى ـعجـون قـلـيل الـدسم ا الـزبـد أوال ا

احلليب أو الشاي أو القهوة.
وجـبة مـنتصف الـصباح اخلـفيفـة (ُتقدم
بـدًءا من الـساعة  10:00صـباًحا). وهي
ــشـروبــات الــســاخــنـة مــجــمــوعــة من ا
والـــبــــاردة الـــتي ُتـــقـــدم مــــعـــهـــا قـــطع

البسكويت أو الفاكهة.
وجــبـة الــغـداء )ُتـقــدم بـدًءا من الــسـاعـة
 12:00ظـــهـــًرا( وتــــشـــمل الـــشـــطـــائـــر
الــبـطــاطس اخملــبـوزة احملــشـوَّة وجــبـة
ســاخـــنــة تــشــتــمـل عــلى اخلــضــراوات
والــبــطـــاطس مــجــمــوعــة مــخــتــارة من
احللوى الباردة أو اجل والبسكويت.
شـروبات شـاي بـعد الـظهـيـرة وتشـمل ا
الـساخنة والباردة الـتي ُتقدم معها قطع

البسكويت أو الفاكهة.
ــســاء )ُتـــقــدم في الـــفــتــرة من وجـــبــة ا
 05:00حـــتى  06:30مـــســاءً( وتـــشــمل
مــجـمـوعـة مـنــتـقـاة من اخلـضـراوات أو
طــبـق الــســلــطــة واألرز أو الــبــطــاطس
ـــكن اخــتــيـــار نــوٍع من احلــلــوى أو و
الكعك بالكاستر أو الفواكه أو الزبادي.
ـسـاء اخلـفـيـفـة (ُتـقـدم بـدءًا من وجـبــة ا
الـسـاعة  7:00مـسـاءً) وتـشمل االخـتـيار
ـشـروبـات الـسـاخـنـة والـباردة مع بـ ا

البسكويت.
ـنـاسـبـة بـعـد أن اســتـعـرضـنـا الـبـيـئـة ا
ـــقــدمـــة في والـــصـــحـــيــة لـألطــعـــمـــة ا
ـتخـذة بشـأنها ـستـشفـيات واآللـيات ا ا

نقترح في هذا الصدد ما يلي:

ـنَتجة صـناعيًا ـتحّولة ا عـلى الدهون ا
ُيـمـّثل احلّد من تـنـاول السـكريـات احلرة
ـــئــــة من إجــــمـــالي إلـى أقل من  10 بــــا
مـدخول الطاقة جزًء من أي نظام غذائي
ضي في خفـضها إلى صـحي. وُيقتـَرح ا
ـئـة من إجـمـالي مـدخـول أقل من    5 بــا
الـطـاقة لـتحـقـيق فوائـد صحـيـة إضافـية
لح عـند أقل من 5 يـساعـد إبقـاء تنـاول ا
غـرامات في الـيوم الـواحد (أي مـا يعادل
تــنـاول الـصــوديـوم بـأقل من  2غـرام في
الــيـوم) عـلى الـوقـايــة من ارتـفـاع ضـغط
الـــدم ويــــقـــّلل من مــــخـــاطـــر اإلصـــابـــة
بـأمراض الـقلب والـسكـتة الـدماغـية لدى

السكان البالغ 
ويــخــتـلف الــتــكـويـن الـدقــيق ألي نــظـام
غـذائي مـتنـّوع ومـتوازن وصـحّي حسب
ـثال اخلـصـائص الـفرديـة (عـلى سبـيل ا
الـعــمـر ونـوع اجلـنس وأسـلـوب احلـيـاة

ودرجة النشاط البدني(
حـيث يشمل الـنظام الغـذائي الصحي ما

يلي:
الـفاكـهة واخلـضروات والبـقولـيات (مثل
ـــكــســرات الـــعــدس والـــفــاصــولـــيــا) وا
واحلــبــوب الـــكــامــلــة (مــثل الــذرة غــيــر
ــعـاَلــجـة والـدخن والــشـوفــان والـقـمح ا
والـرز الـبـني). فضالً عن  400غـرام على
األقـل (أي خـمس حــصص) من الـفــاكـهـة
واخلـــضـــروات يـــومـــيـــًا بـــاســـتـــثـــنــاء
الـبـطـاطس والـبـطـاطـا احلـلـوة واجلذور

النشوية األخرى.
فــــضًال عـن أقل من  %10مـن إجـــمــــالي
مــدخـول الـطـاقـة من الــسـكـريـات احلـرة
وهـو ما يعادل  50غـراماً (أو حوالي 12
مـلعقة صغـيرة مسطّحـة) للشخص الذي
يــتـمـّتـع بـوزن جـسم صــحي ويـســتـهـلك
حــوالي  2000ســعـر حــراري في الـيـوم
ئة ثلى هي أقل من  5با إال أن الـنسبة ا
من إجــمـالي مــدخـول الـطــاقـة لـتــحـقـيق

فوائد صحية إضافية.
 وُيـذَكـر أن السـكـريات احلـرة هي جـميع
ــضــافـة إلى األطــعــمـة أو الــســكـريــات ا
ـصنـعة أو ـشـروبات من قـبل الشـركة ا ا
ـستهـلك وكذلك السـكريات الـطاهي أو ا
ــوجــودة بــشــكل طــبـيــعي فـي الـعــسل ا
والـشــراب وعـصـائـر الـفـاكـهـة ومـركَّـزات
ـئـة من عـصـيـر الـفـواكه.وأقل من  30 بـا

إجمالي مدخول الطاقة من الدهون. 
ـوجودة ـشـّبـعـة (ا وُتـَعـّد الـدهـون غـير ا
ــكــّسـرات فـي األســمــاك واألفــوكــادو وا
وفـي زيـوت زهــرة عـّبــاد الـشــمس وفـول
الـصويـا والكانـوال والزيـتون) أفضل من
ـوجـودة في اللـحوم شـّبـعة (ا الـدهـون ا
الـدسـمـة والـزبـد وزيـوت الـنـخـيل وجـوز
الـــهــنـــد والــقـــشـــدة واجلــ والـــســمن)
ا تـحّولة بـجميع أنـواعها  والـدهون ا
ـنَتجة تـحّولة ا في ذلـك كلّ من الدهون ا
ـــوجـــودة في األطـــعـــمـــة صـــنـــاعـــيـــاً (ا

قلية. اخملبوزة وا
ـعـبّأة والـوجـبـات اخلـفـيـفة واألطـعـمـة ا
ـتـحولـة لـلمـجـتّرات مـسـبقـًا) والـدهون ا
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وجهـة الى رئيس الـوزراء الذي رأى فيـه احللقـة االضعف لـيخاطب ـاليـة ا رسالـة وزير ا
ان القـيادي في الكـتلة الصـدرية الذي يـبدو انه قد ذاق ذرعاً من خـالله نائب رئيس البـر
الـية والنقدية والذي من االنتقادات الـتي وجهت اليه على ادائه كمسـؤول عن السياسة ا
اعـتبر هذه االنـتقادات لـيست اال مزايـدات سياسـية لذلك الـبعض يرى في هـذة الرسالة
ـا ورد في مـحـتـواهـا من اسـتـهـجان وعـتب الذع عـلى رئـيس شـجـاعـة من الـوزيـر نـظـراً 
الـوزراء بـالـدرجة االولـى وعلى الـزامـلي بـالـدرجة الـثـانـية .. بـيـنـمـا يراهـا الـبـعض االخر
اهانة لرئـيس الوزراء وللكتلة الصدرية والى نفسه .. اهانة لرئيس الوزراء النه لم يتوسم
ه في اعتقاده وايضاً لم به خيراً اي برئـيس الوزراء بالدفاع عنه ومنع االستـجواب ا
ـتـلك الشـجـاعـة لـيـدافع عن وزرائه فـأخـذ من خالل رسـالـته افـراغ غـضبـه علـى رئيس
عـتاد ان يـخاطب مرؤوس ان النـه ليس من ا الـوزراء قبل الغـضب على نـائب رئيس الـبر
لـرئيسه بهـذة اللهجـة اال في حال خطاب االسـتقاله يعـني انها رسالة بـايع ومخلص مثل
ـوقف وهذة الـلـهجـة وهذا االسـلوب مـا قالـها ابـراهـيم اجلعـفري سـابـقاً .. اال انه بـهذا ا
الـذي اهان بهـا رئيس الوزراء مـا يؤكد انه اليـستطيـع ان يتحدى الـزاملي واهانـته بنفس
الطـريقة الـذي اهان بـها رئيـسه الن من وراء الزامـلي الكتـلة الـصدرية الـتي تسـتطيع ان
حتجب الثـقة عنه في جرة قلم لـذلك وجه كالمه الى من ليس له قلم وال حول وال قوة النه
يليشيات ولم يعلم مسبقـاً حينما تمت اهانة رئـيس الوزراء بقطع اذنيه من قبل بلطـجية ا
يـحرك ساكنـاً اكيد في هذه احلـالة سوف لن يسـتطيع ان يـحرك ساكنـاً امام وزير يريد
ان يـغطي على فشـله بطريقة انـفعاليـة .. اما اهانته للـزاملي وفق طريقـة احاچيچ يامرتي
ـوجـهـة الـى رئـيس الـوزراء كـانه واسـمـعچ يــاچـنـتي أي الـرد عــلـيه من خالل الـرســالـة ا
جالس في قاعة االسـتجواب ويـدافع عن نفسه بكل قـوة وجرأة ويتحـدي وبأقوى احلجج
النه ابن سـليل الـعـائلـة االرستـقـراطيـة الـتي يحـرم علـى مجـلس النـواب اسـتجـواب احداً
ـقراطية واساس االنظمة انات العـالم االستجواب هو اساس الد منها بيـنما في كل بر
الـغربيـة ومنهـا البريـطانـية التي يـحمل السـيد الـوزير جنـسيتـها بـينمـا الدستـور العراقي
ـعنى ـكـيالـ يـقـول ال فرق بـ وزيـر او غـفيـر  غـيب الـذي يـظهـر في اوقـات الكـيل  ا
حـينـما يـتم اسـتجـواب الوزيـر عـلى اداء عمـله فهـذا ال يـعني مـساس بـكـرامته ولـيس فيه
لك مصـون غير مـسؤول واذا كنت مسـاس بتاريخ عـائلتـه الننا لـسنا في نـظام ملـكي ا
من أعالي القوم وصاحب الـشهادات العليا التي ال يضاهيها احد في الدولة العراقية ما
ـثـول امـامـهم .. لـذلك اقـل مـا يـقال ان الـذي حـذفك عـلى أراذل الـقـوم حـتى تـسـتـنـكف ا
ان شكلـة اصبحت لم تعد ب الوزير ورئيس الوزراء وال ب الوزير ونائب رئيس البر ا
زعوم وحسب االنـظمة الداخلية ـان بكامل اعضائه النه حسب الـدستور ا ا ب البر وا
ـانـيـ بــتـقـد طـلب ـاني يــؤيـده عـدد من الـبــر ـجـرد عــضـو بـر ـانـات الــعـالم  لـكـل بـر
السـتـجـواب اي مـسـؤول يـصــبح االسـتـجـواب قـانـونـيـاً ومـاشــاء الـله الـكـتـلـة الـصـدريـة
ا حـجب الـثقـة عـنه في ساعـة زمـان او باالمـكان تـستـطـيع ان تقـرر لـيس استـجـوابه وا
ـان بـأعـادة سـعـر صـرف ـجـرد اصـدار قـرار من الـبـر انـهـاء دوره الـفـني والـسـيـاسي 
الـدوالر الى مـا كان عـلـيه خـصوصـاً بـعـدما قـارب سـعر بـرمـيل الـنفط  100دوالر يـعني
ضـربـة قـاصـمـة لـسيـاسـته كـونـهـا سـيـاسـة فـاشلـة ادت الى تـبـعـيـات لم يـسـتـطع الـوزير

تـبريرهـا فلم يـبق له في هذة احلـالة اال االسـتقالـة او االقالـة .. واخيراً
ان هـذة الـرسـالة الـقـاتـلـة لـيـست دفـاعـاً عن الـنفـس وفق الـصيغ
انيات العـالم باستخـدام حجج عمليـة وعلمية تبعه في كل بـر ا
ـا الـسـيـد عالوي حول ـسـؤول لعـمـله وا وقـانـونـيـة عن اداء ا
االمـر الى مــوضـوع شــخـصي لــلـدفــاع عن كـرامــته وهـو ابن

احلسب والنسب.
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ـهـمه تــعـرض عـلى ـيـه أ ـاضي كــانت أألخـبـار ألــعـا في أخلــمـسـيــنـات من ألـقــرن أ
شاشات دور ألسينما وألتلفزيون ألذي كان بثه حديثا جدا في بغداد .

 وواحده من أهم وكاالت أألخباريه هي شركة باث ألبريطانيه وهي شركه ضخمه
لألنتاج ألسينمائي وألوثائقي وأألخباري

يه في بعض دور ألسينما وألتلفزيون , وكانت تعرض ألنشرات أألخباريه ألعا
حديث ألتأسيس أحيانا .

وفي عام  1964وقع في يدي شـريط أخباري أنـتجتـه أحدى هذه ألـشركات وأعـتقد
كـانت  ( مؤسـسة جـومنت أألخـباريه ) وفـيهـا خبـر مصـور لرئـيس ألوزراء ألـعراقي
رحـوم نوري ألسعيد في عام  1957وهو يـستلم أول سرب لطائـرات ألهوكر هنتر أ

قاتله في قاعدة أحلبانيه .  ألبريطانيه أألستراتيجيه ألقاصفه أ
بـعد نكسة حزيران  67أعلـنت  وسائل أألعالم أألسرائيليه أن أسرائيل أنشأت خط
وازاة  قـنـاة ألسـويس بأسم خط بـارليـف وهو من أمـنع أخلطـوط ألدفـاعيه دفـاعي 

على أألطالق في ألتاريخ أحلديث وأن خط ماجينو ألفرنسي اليقارن به. 
صريه أحلصول على طـائرات أستراتيجيه في مـحاوله لتدمير هذا حاولت ألقـيادة أ
ـصـريـون بـسربـ من طـائـرات ألـهـوكر أخلط ودفـاعـاته وبـدون جدوى. فـأسـتعـان أ
هـنـتر وأربـعـة طـائرات أضـافـيه عراقـيه لـيـصبـح أجملمـوع عـشرون طـائـره بـطيـاريـها

العراقي . 
وفي سـاعـة ألـصـفـر في ألـعـاشـر من رمـضـان عـام  73أقـلـعـت ألـطائـرات ألـعـراقـيه
ـصـري ألى ـهـمه في عـبـور أ ودمرت أخلـط أألستـراتـيـجي وكـانت احـد االسـبـاب ا
أجلـانب ألــشـرقي من ألــقــنـاة وقــد أسـقط ألــطـيــارين ألـعــراقـيــ جـمــيع ألـطــائـرات
أألسـرائيـلـيه ألـتي هـاجمـت قاعـدة ألـولـيد غـرب ألـعـراق في عـــام  67وقــــتل بعض
ألـطـيارين أألسـرائـيـل وأســـــــر أثـنـان مـنهم عـرضـهم تـلـفزيـون بـغـــداد للـجـمـهور

العراقي . 
صـريه ال تشـيـر الى دور الطـيارين الـعراقـي من ألـغريـب جدا ان وسـائل أألعالم أ
في أفالمـهم عن أحلـرب دور ألـعـراق في أنـتـصـارهم أال مـانـدر ولـكن ألـفـريق سـعد
ـصـريه كانـت ترفع طـلـبـاتـها ألـدين ألـشـاذلي كـتب في مـذكـراته أن ألقـوات ألـبـريه أ
بـألــقـول نـريــد سـرب ألـهــوكـر هـنــتـر  ألـعــراقي وهي شـهــادة لـيس لـهــذا ألـنـوع من

ألطائرات بل لكفاءة ألطيارين ألعراقي . 
ـرحـوم نوري ألـسـعـيد نـعـود ألى ألـشـريط ألـسيـنـمـائي ألـذي وثق حلظـات أسـتالم أ
ـا كان يعـلم أن سيكون بداية أسـتالم أجليش ألعراقي هـذه ألطائـرات  مبتـسما كأ
لها شـأنا  كبيـرا في ألدفاع عن ألـعراق  ومصر .هـذا ألشريط فـقد حيث  أرساله

ألى ادارة قنـاة ألشرقـيه لعرضه وأألسـتفـاده منه في برامـجها
فـلم يـعـرض ولم يـرد ألى أصـحـابه رغـم مرور سـنـوات عـلى

ارساله ودون االشارة الى سبب ذلك .
عـلــمـاً بــأن هـذا الــشـريط غــيـر مـوجــود حـتى فـي مـصـادر

ي كالغوغل وغيرها .   االعالم العا

 

على ان اجللسة ستشهد استضافة
مجمـوعة نخـبوية من الشـخصيات
ؤثرة في اخلطاب الـسياسي عبر ا
األوعـــيـــة الـــرقـــمــيـــة مـن خـــبــراء
ـيـ ومـحـلـلـ سـيـاسـيـ وأكـاد
ـنــاقـشــة كـيـفــيـات خــفض خـطـاب
الـصــراع اإلعالمي والـرقـمي الـذي
بــدأ يـــعـــكـس أثــره فـي اســـتـــقــرار

األوضاع العراقية بشكل عام.
وأقـرت حواريـة النـخـبة (ديـجيـتال
ــســار بــغــداد:  (3الــتي أقـــامــهــا ا
الــرقــمـي الــعــراقي بــالــشــراكــة مع
مــؤسـسـة هـمم لــلـخـطـاب اإلعالمي
والـتـنـمـيـة الـبـشـرية في  12شـباط
ـــؤتــمــر اجلـــاري أقــرت إقـــامــة “ا
الـعـراقي األول لـلـتــربـيـة الـرقـمـيـة
بالـتنسـيق مع القطـاعات التـربوية
ؤسسات اخملتصة في والنخب وا
النصف الثاني من العام اجلاري.
وأوصت حوارية النخبة (ديجيتال
بغداد:  (2التي تمحورت في نقاش
“دور القطاع اخلاص في التحوّل
الـرقمي ”بـإسهـام الـقطـاع اخلاص

في الــــتــــوعــــيــــة اجملــــتــــمــــعــــيــــة
مـارسات الرقـمية بالـسلوكـيات وا
الــرشـيــدة وتـنــظـيم مــســاعـيه في
اسـنــاد جـهـود الـتــحـوّل بـتــشـكـيل
“حتالف القطاع اخلاص من أجل
التقنية ?”ليمارس دوره على وفق
اسـتــراتــيـجــيـات ورؤى واضــحـة
حتـــدد مــتــطــلـــبـــــات جنــــاح هــذا

الدور.
WÐuKD   UF¹dAð

سار الـرقمي العراقي عن وكشف ا
ــقــتــرحــة عـــزمه طــرح صــيــغـــته ا
لـــلـــوثـــيــقـــة الـــعـــراقــيـــة حلـــقــوق
مستخـدمي اإلنترنت في اخلامس
ــقـــبل تــتـــضــمن عـــشــر مـن آذار ا
مـجمـوعة من الـبـنود الـتي تتـطلب
ـرتـبـطـة الـتـشــريـعـات والـلـوائـح ا
ـســار الـرقــمي احملـلي بـتــنـظــيم ا
الـتي تـعـتـزم اجلـهـات التـشـريـعـية
والتنفيذية اخملتصة اقرارها خالل
هــذا الــعـام. وانــطــلـقـت فـعــالــيـات
نـتدى الوطـني للتـواصل الرقمي ا
 2022بوصفه أكبر فعالية عراقية

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

سـار الرقمي أعلن رئيس مـجلس ا
صفد الشمـري  ان حوارية النخبة
(ديجيتال بغداد:4)التي تقام حتت
شــعــار الــتــحــوّل الــعــراقي تــقـوده
الــنــخــبـة ســتــبــحث في تــداعــيـات
خــــطـــــاب الــــصـــــراع في وســـــائط

ـشـاركة الـتـواصل االجـتـمـاعـي بـا
مـع مـــركــــز حــــلــــول لــــلــــدراســـات
ـستـقبـليـة في الرابـعة من عـصر ا
ــــوافق 26/2/2022 الــــســـبــــنت ا

ركز في اجلادرية. بقاعة ا
من جـــانـــبه شـــدد األســـتـــاذ مــازن
الشـمري نائب رئـيس مركـز حلول

wL d « q «u² « jzUÝË w  Ÿ«dB « »UDš g UMð ©¥∫œ«bGÐ ‰U²O−¹œ®

W¹—«uŠ∫ جانب من حوارية النخبة

ÍËU³¹dG « dO _«b³Ž —bOŠ

بغداد
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تـعـلن كلـية الـتمـرض / جـامعـة كركـوك عن إجراء
مزايـدة عـلنـية لـتأجـيـر كافـتريـا الـطالب في كلـية
ــوافق ٢٠٢٢/٣/١ الــتـــمـــريض يـــوم الـــثالثـــاء ا
الساعـة احلادية عـشر صبـاحاً في بنـاية الكـلية 
زايـدة مـراجـعة فـعـلى الـراغبـ بـاإلشـتـراك في ا
شـعــبـة الـشـؤون الـقـانـونــيـة في الـكـلـيـة إلسـتالم
ـــبــلغ قــدره نــســـخــة من الــشـــروط لــقــاء وصل 
(٢٥٠٠٠) خـمـسـة وعـشـرون الف ديـنـار فـقط غـير
قابـلـة لـلرد يـتم دفـعهـا في شـعـبة احلـسـابات في
الـكـلــيـة وجــلب نـســخـة من كـارت الــتـلــقـيح ضـد

فايرس كورونا.
—U−¹ù« WM'

بسم الله الرحمن الرحيم
تــــــتــــــقــــــدم (الـــــزمــــــان) بــــــالــــــتــــــعـــــازي
ـــــــواســـــــاة الـى الـــــــنـــــــائب  احلـــــــارة وا

w½«œu « ŸUOý bL×

ـــــــــــرحــــــــــوم بـــــــــــوفـــــــــــاة ابـن عـــــــــــمـه ا
 ©d¹bſ uÐ√® w½«œu « ‰uAMý bLŠ«

تـــــــغــــــمــــــده الـــــــله بـــــــواسع رحـــــــمــــــته 
وأســــــــــكــــــــــنـه فـــــــــســــــــــيـح جــــــــــنــــــــــاته

انا لله وانا اليه راجعون
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بسم الله الرحمن الرحيم
w³?F?J? « rÝU?ł b?Ž— —u?²? b?K? تـنـعى (الـزمان) 
???×??wI??ð b???L تــغــمــده الــله بــالــرحــمــة جنــله

والرضوان والصبر اجلميل لعائلته.
انا لله وانا اليه راجعون
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بغداد
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العمارة

تكرر رغم كل ما قيل بان الـتيار الصدري هو صاحب فكرة رفع سـعر الدوالر ورغم نفية ا
واعالن بـراءته من تلك التـهمة التي جنـحت بها احزاب شـعرت بخطـورة التيار فـألصقت بة
ا تكـرر اال ان احد ال يصـدق بنفي الـتيار ور هـذه التهمـة وصدقهـا اجلميع ورغم الـنفي ا
ـان الـسـابق" هـيـثم اجلـبـوري االثـر الـكـبـيـر في ـالـيـة في الـبـر كـان جلـوب رئـيس الـلـجـنـة ا
كنك الـرجوع لـة على قنـاة العراقـية الرسـميه " قال فـيها تخـفيف الصـدمة وذلك في لقـاء 
ان اجلميع  عرض عـلية رفع سعر الدوالر وان اجلـميع وافق علية فلـماذا "يزايد احدا على
نظور فان القرار كان دى القريب او البعيد وحتى ا احد " ورغم سلبياته وإيجابياته على ا
ـواجـهــة خـطــر االفالس الـذي بـات عــلى االبـواب البل ان ضــرورة اسـتـخــدمـته احلــكـومــة 
وظـف واقـتـرحت ان يكـون الراتب ال احلـكـومة اعـلنت بـانـها غـير قـادرة عـلى دفع رواتب ا
ربعـ يـوماً ولـيس لـثالث كـمـا هـو معـتـاد ووقف اجلمـيع  عـلى الـتل صامـتـاً يتـفـرج كيف
ستواجه حكومـة الكاظمي مصـيراً مجهوالً سـوف لن تسطيع معه صـبراً ولكن شاء الله ان
تـتـهيـئي الـفـرص ومنـحت الـسـماء احلـكـومة فـرصـة كـبيـرة من خالل ارتـفـاع اسعـار الـنفط
ـوظــفـ واســتـطــاعت ان تـبــقي عـلى والـفــرق بـ الــديـنــار والـدوالر من ان تــوفـر رواتـب ا
ستوى ولكنها حافظت عليها واوفت بعدها والتزامها احلصة التمويـنية وان كانت ليست با

انية وانتهت مهمتها االصلية. امام الشعب والكتل السياسية  واجرت االنتخابات البر
واقف ونرفـع لها الـقبعـة ولكن علـينا ان جنـري مراجعة اننا الـيوم نسـجل  للحـكومة هـذه ا
بكل مـوضوعيـة " ونـ صارح الـشعب بـها" فـالوضع االقـتصادي الـيوم  بـدأ يتـحسن كـثيرا
واخلـوف من اإلفـالس لم يـعـد مـا يـبـرره فـهـو غـيـر مـوجـود اصالً.?  ومع انـتـعـاش أسـعـار
النـفط بـات أمرا واقـعا وإنـهاء مـلف التـعويـضات الـعراقـية لـلكـويت هو اآلخـر ملـفا  غـلقه
وازنة وعـلى الواقع أصبح قـريب على النـصف يعني زيادة والـفرق في سعـر البرمـيل في ا
كبيـرة وعلى الـصعـيد الداخـلي فـ احلكـومة تمـكنت من تـعظـيم مواردها االقـتصـادية بعض

الشي 
ولكـن االهم انهـا لم تـسـتطع فـرض سـلـطتـهـا على الـتـجـار وتركت احلـبل عـلى الـغارب ولم
رتـفع لألسـواق بـعـد أن تعـكـزوا عـلى ارتفـاع سـعـر الدوالر تسـتـطـيع ان تضـبط اإليـقـاع ا

والتاجر ال يرحم ?
االمر الـذي اطلق العـنان لـ جشـعهم  وعادت بـنا عـقارب السـاعة  إبان عـصر التـسعيـنيات
نبحث عن رغيف اخلبز وأصبحت تلك مهمة ثقيلة فـ الرواتب ال تكفي إال أليام معدودة وان
اوصـلـتك الى الـنـصـف فـأنت سـعـيـد احلظ امـا الـنـصف الـثـاني من الـشـهـر فـهـو ب االجل
وظف خـالي الوفاض الى ويأتي الـراتب ويتـوزع على احملـال التي اسـتلفـت منهـا  ويعـود ا
منـزلة في مشـهد صـار يتكـرر كل شهر فـاليـوم ال عاصم لكم فـــالتـيار الصـدري عازم بان
سـحوقـة وان يفـتح النـار علـية وعـلى أصدقـائه وحتى يفـي بتـعهـده  لقـاعدته اجلـماهـيريـة ا
ان ان يفـتح ملف مزاد الـعملة ثل الـشعب البـر ـا على نفـسه فمن حق  عـلى شركاءه ور
ـبجل " ألـم يكن هـذا الـوزيـر هـو الـسـبب في سـرقات رواتب و يـسأل احلـكـومـة ووزيـرهـا ا
استر كارد وسكوته عن شركات الفساد التي جتني من وظف حتت غطاء الكي كارد وا ا
ــوظـفـ شـهـريــا مـلـيـارات الــدنـانـيـر دون وجه حـق. ألم يـكن هـو الــسـبب في سـرقـة قـوة ا
أصحاب الدخل احملـدود من موظف ومتقاعـدين ومنتسب قـوات أمنية حتت غطاء قروض
. ألم يـكن هـو السـبب في تـعـطـيل وحـجب حـقوق مـصـرفي الـرافـدين والـرشـيد احلـكـومـيـ
ـالي. ألم يـكن هـو صـاحب اقـتراح الـناس من الـعالوات والـتـرفـيـعات حتت غـطـاء الـعـجز ا
. ومن حقنا نسأل عن جدوى اإلبقاء على سعر الدوالر وظف ضريبة ال١٠% عـلى رواتب ا
ـفـاجـأة الـتي لم يـكن أحـد يـتـصـورهـا هي رد وزيـر مـالـيـة مـرتـفـعـا الى مــاال نـهـايـة ولـكن ا
الشـعب الـعراقي " ان حـضـوري ليس قـانـونيـا فهـو يـتبـاكى عـلى القـانون وفـقـرات القـانون

اذا ـقابل يـنتـظر فـيه كل أبنـاء الشـعب ان يسـتو ضـحوا   تلـعنه في ا
االصـرار عـلى بـقاء الـدوالر مـرتـفعـا   ونـحن نـسـأل الوزيـر احملـترم
"ماقيمـة االلتزام بالقانون عنـد جائع يبحث عن خبزا يسد به  رمق

اجلوع وهو ينتظر الوعود منذ اكثر من   18عام...
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وأنـا أتـابـع كـمـا بـاقي الـعــراقـيـ  االزمـة الـسـيــاسـيـة احملـتـكـمــة  الـتي راحت تـلـقي
بـضاللهـا على كل مـفـاصل البالد والـعبـاد  فال مشـروع اسـتثـماري جـديد  وال عـقد
دولي أو داخــلي  وال فـرصــة عـمل لـلــشـبــاب الـعـاطل وال الــتـفـاتـه لألسـر  الـفــقـيـرة 
والساسة يـلتقون  ويتـبادلون الزيارات ودعوات الـعشاء والغداء  بل الـفطور أحياناً 
واجلميع مـتفق على عدم االستـعجال  فاألمر فـيه سعة  والظروف مـعتادة  والشعب
راضٍ سعيـد  كيف ال والعمـل وفير  والعـقد يسيـر  واخلدمات في أحـسن حاالتها 
ن ال دخل له . وأنـا أراقب االنـهــيـار الـدسـتـوري  واالنـغالق والـراتب مــسـتـمـر نـافــذ 
الـســيــاسي  والــســجـال الــثــقــافي  ومـا يــدور في وســائل الــتــواصل االجــتــمـاعي 
ـة لنجار بـسيط ال يجـيد حتى الـقراءة والكتـابة  لكـنه كان ينبض اسـتذكرت قـصة قد
بـالـنـشـاط  مـلـؤه غـيـرة وشـرف  يـسـعـى عـلى رزقه وأسـرته  يـتـقن مـا يـصـنع  وقـد
نصرم  حيث ة أيام الـسبعينات من القرن ا استدعاه جـار لنا في مدينة النجف القد
تكـأ بعضـها على بـعض  وقد اضحى تـهالكـة  والبيـوت ا األزقـة الضيـقة  واألبنـية ا
باب غرفـة اجلار ال يُغلق  فطلب ًالـيه معاجلة الباب من األسـفل كي يصبح الباب قابل
لإلغالق  وقـف النـجـار أمـام الـبـاب وقـد راح الـتـفكـيـر به بـعـيـداً  وبـعـد حـ رد على
صاحب الدار  حـجي ما أحتمل خطـية الباب أمـام الله  فالعيـب ليس في الباب ولكن
في البالط الـذي راح يرتفع  فعليك بـإصالح األرض والبالط  ال قص الباب  فأجاب
صاحب الدار أعـلم  لكنه احلل األيسـر  فرد النجار  خـطية البـاب هاي ألن ما عنده
لسان يحكي بي تذبحوه يومياً . وأتذكر وأنا في األيام األولى لتوزيري سنة ٢٠١٠ وال
ي غـالب على ما سواه  وإن كان كـذلك اليوم  وقد الـتقيت بأحد زال التفـكير األكاد
كــبـار الـســاسـة  ورحت أتـنــاقش مـعه في رأي أتــفق عـلـيه الــسـاسـة وأيــدته احملـكـمـة
االحتـاديـة آنـذاك  وكـنت أرى في الـرأي أنه يـخـالف الـدسـتـور  وبـدأت بـسـوق األدلة
والــتـسـنــيـد وسـرد الــنـصـوص  ووجـهـه بـاسم وثـخــره ضـاحك  ومـا أن انــتـهـيت من
احلديث  رد علـيّ دكتور رأيك صحيح ناهض في قاعـة الدرس  خطأ يخالف احلاجة
في حـلبـة السـياسـة  وأنت اليـوم في حلـبة سـياسة ولـيس في حـلقة درس  وأسـتأنف
ضي الورق  ثم نحن نتـوافق على احلل وجنـتمع على الـرأي  ونحضّـر الشهـود  و
ي  نـبحث عـن النص الـدسـتـوري أو الـقـانونـي  فبـادرت الى الـسـؤال بـبـراءة األكاد
وطـهـارة الـوطــني  وحـرص الـقــانـوني  مـاذا لـو خــالف االتـفـاق الــنص الـدسـتـوري 
فـأجـابـني الـعلـويـة لالتـفـاق  وعلى الـنص اخلـضـوع له  بـتـوافق أو قرار أو تـفـسـير 
فـاالتـفـاق حـاكم  والـنص خـاضـع  والـدسـتـور من أجل الـتـيـسـيـر ال الـتـعـسـيـر !!!!!!
خـرجت من اللـقاء وقد ذهب بي الـتفكـير بعـيداً عمـا سيؤل الـيه حال الوطن بـعد ح 
نـصرم  حيث وأي مـستقـبل ينتـظر اجليل  وعـاد بي التفـكير الى تـسعيـنيات الـقرن ا
كنت أعـد أطروحـة الـدكتـوراه  حـينـما أطـلـقهـا أستـاذنـا صالح جـواد الـكاظم مـدوية 
لـلدسـتور وطن وشعب ومـيدان  مـا خُلق الدسـتور لألنـظمة الـتي ال حتتـرم العقل  وال
حترص على الـوطن  وال تأبه باجليل  وال تفكر اال بـالقائم  وال تنظر لـلمستقبل . مذ
دخـلت أحكـام دستـور سنـة ٢٠٠٥ الـنفـاذ واجلمـيع يتـهم احلـلقـة األضعف في الـعراق
بالقـصور  ومـا حل بالوطن من مـآسي فالـدستور سـبب اخلالف الطـائفي  وهو وراء
ؤسسي  إلـيه يعود سبب تالحق التنازع الـقومي  وفيه العـلة لعدم اسـتكمال الـبناء ا
ــادة (٧٦ ) أس األزمــات  وتـــعــمق اخلـالفــات  وتــراكم اإلشـــكــالــيـــات  كــان نص ا
اخلالف  وهـو رأس الـفـتـنــة  وبـيت الـداء  حـتى راحت احملـكـمـة االحتـاديـة الـعـلـيـا 
تراقبه عن كـثب وتصف له العالج  وأكـتشف السـاسة مؤخـراً أن العلـة ال تكمن فيه 
ولكن في نـصـوص أخرى كـانت مـتواريـة سـابقـاً فـأنكـشف عـنهـا الـغطـاء  وتـب زيف
االدعـاء  وخطـأ الـتـشـخـيص  وشطـط العالج  إذ تـبـ أن بـيت الـداء في الـنـصوص
نظمة الخـتيار  رئيس اجلمهورية  إبتداءً من األغلبية التي تنعقد بها جلسة االختيار ا
ـنـظـمـة للـتـرشح  واحملـكـمة دد ا  مـروراً بـاالكثـريـة الـتي يـجـري بهـا االخـتـيـار  ثم ا
االحتاديـة العـليـا مسـتنفـرة  عديـد الدعـاوى أستـنزف قـضاتـها   وتـتابع الـتفـسيرات
س أرق أعـضــائــهـا  وطــول الـنــقـاشــات عـدد آرائــهـا  وكــثـرة ســهـام االتــهـام راح 
ا ـهمـة  واداء األمانة  والـفصل  حـياديتـها  وقـضاة احملكـمة منـكفـؤن على إجناز ا
تخصص تتهم الدستور باالنحراف نص عليه الـدستور صراحة أو ضمناً . وأقالم ا
 واراء احملـلـلـ تـهـاجم األسـمى مـثـبـتـة اعـتالله  ومن ال يـفـقه أي سـاقـيه أطـول يُـزبّد
ويـرعد ويـرى أن فـيه الـداء وفي اسـتـبـداله الدواء  أمـا اإلعالم فـوجـد فـيه سـبب تـعدد
ــشـارب  واخـتالف األهــواء  وتـمـزيق الـصف  واثــارة الـطـائـفــيـة وتـعـمــيق الـنـزعـة ا
القومـية  بل هـو السبب ًوراء تـهريب النـفط  وتفـشي جتارة وتعـاطي اخملدرات  وهو
الكامن وراء الـفساد  وسوء اخلدمات  وارتفاع معـدالت البطالة  وانتشار الظالمات
 والدسـتور بـرآء من كل ألصق به  ومـا وجه له من تهم  كـبرآة الـذئب من دم سـيدنا
يوسف " علـيه السالم "  فالعيب في الساسة ال في الدستور  والوزر فيمن لوى عنقه
من أجل مـرحـلة ومـنصب ومـكسب وزائل  فـدسـتور الـعراق لـسنـة ٢٠٠٥  األنضج 
واألعمق  واألكثـر صيانة لـلحقوق واحلـريات  واألدق معاجلـة لكل القضـايا اخلالفية
ثارة اليـوم وفي االمس القريب  فقد نظم على نـحو الدقة الكتلة الـنيابية األكثر عدداً ا
 وعـالج أغـلـبيـة االنـعـقـاد والـتصـويت  ونـظم مـدد فـتح بـاب التـرشـيح ألخـتـيـار رئيس
اجلـمـهـوريـة  فالـعـيب في األرض ال في الـبـاب كـمـا أطـلقـهـا جنـار الـسـور في الـنجف
تصدين الـيوم  من اصحاب اضي . عـلى الساسـة ا األشرف في سبـعينيـات القرن ا
ـظلوم  الذي تـطلع الى دولة القرار  ومن أهل احلـل والعقد  إتـقاء الله فـي الشعب ا
مـستـقلـة ودستـور سام وقـانون حـاكم  وحيـاة حرة وعـيش كر  ولـيس في أي منـها
شاقٍ مستـعص  فالعراق عرف الدستـور سنة ١٩٢٥ يوم كانت غالبيـة البلدان العربية
سؤولة  يوم كان احلاكم الفرد نتخب واحلكومة ا ان ا محتلة خاضعة  وهو بلد البر
وسـوم ببـلد قـدرات الـشعب في بـاقي الـبلـدان العـربيـة  وهـو بلـد النـهـرين  ا يعـبث 
وقع والسهل واجلبل والهضبة  بلد عدن  وبلد ا السواد األعـظم  وهو بلد الثروة وا
األنـبيـاء ومـرقد األئـمة واألوصـيـاء  وطن الشـعـر والعـلم واألدب والـفن  بـلد احلـريات
والـنصـرة  وهل خلق الـله مثل الـعراق وطـناً  وهل عـلى مثـله  يشـق العيـش الكر 
ـر بـهـا الوطـن اليـوم هي ـسـتـقل . يـقـيـنـاً أن االزمـة الـتي  والـكـلـمـة احلـرة  والرأي ا
ـعاصر  ليست األولى  وال األكـثر اسـتعصـاءً  وال األعمق خالفـاً  فتاريـخ العراق ا
سلسـلة من األزمات  وأرث من الهزائم واالنـتصارات  وحلـقة متصلـة من التظاهرات

نتصر والتغـييرات بغيـر االطر الدستوريـة  ولكن بقرار الشـارع ا
ـتصـدي اليـوم  االتعاض  بـعبـر من حكم ولـم يقسط   وعلى ا
وتصـدى ولم يلتـزم الدسـتور  واعـتلى وتـنكـر  وشارك وغدر 

فدولة الظلم ساعة ودولة العدل الى أن تقوم الساعة .
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 .3وقـعت اتفـاقيـة اجلـزائر بـ صدام
حسـ وشاه ايـران في عام  1975في
ــائـيــة لـشط اعـادة تــرسـيـم احلـدود ا
مر الوحيد للعراق العرب والذي هو ا

باجتاه اخلليج.
.4اعالن وثـيـقــة الـوحـدة بــ سـوريـا
والـــعــراق في  1979والــذي ازعج كل
من ايـران وحـكـام اخلـلـيج ألن الـعراق
ــسـاعـدة وجـد مــنـفــذا عـلى الــبـحـر 

سوريا.
W uKF  ÷—«

.5غزى العراق الكويت في 1990وكان
اساسه البترول.

الدولـة مفـهومـها هي عـبارة عن أرض
مـعلـومـة أي اقلـيم ويـعيش عـلى هذه
األرض شـعب أو أمـة وهنـاك حـكـومة
تمـثل هذا الشـعب. العراقـيون كشعب
لـــديـــهم خـــبــرة كـــبــيـــرة في فن ادارة
الـنـزاعـات والـصـراع. يـتـكـون الـشعب
ـة سواء الـعـراقي من مـرجـعـيـات قـد
ديـنــيـة أو مـرجـعــيـات قـبـلــيـة عـربـيـة
رجعـيات تنظم حياتها وكردية. هذه ا
وفـق اعـراف أو قـوانـ يـتـفق عـلـيـهـا
رجـعيات الـقبـلية اجلمـيع في حالـة ا
رجعيات وتشريعات دينـية في حالة ا
الدينـية. لكن الـعراق كحـكومة لم يكن
لـــديــهـــا خــبـــرة في فن ادارة الـــنــزاع
والـصـراع ألن الـعـراقـيـ اقـصوا من
ـدة ستـة قرون اثـناء فن ادارة الـدولة 
احلــكم الــعــثــمــاني وكــانت عــاصــمـة

العراق هي استانة. 
في بـدايـة الـقرن الـعـشـرين أي بـداية
تأسـيس الـدولـة الـعـراقـيـة الـوطـنـية
الـنـخب الـسـيـاسـيـة الـتي كـانت تـدير
احلـــكم كـــانت حـــديـــثـــة الـــعــهـــد في
الـسيـاسة فـكانت جـذورها عـثمـانية
وتــطــلـعــاتــهــا غــربــيـة(انــكــلــيــزيـة)

وخطابـها عربي. هويـة الدولة لم تكن
تمـثل الـهـويـات احملـلـيـة الـفـرعـية بل
كــانت هــويــة عــربـيــة ســنــيــة وهـذه
الـهـويـة ظلت تـرافق الـدولـة العـراقـية
احلـــديــثــة حــتى ســـقــوط بــغــداد في

2003.
بعد  2003بدأ العراقيون ببناء هوية
ـرجـعـيـاتهـا احملـلـية وطنـيـة جـامـعة 
شروع القى مصاعب كثيرة لكن هذا ا
ومن احــد اســبـابــهــا هــو أن الــنـخب
الـعـراقـية حـديـثـة الـعـهـد بـالـسـيـاسة
وجتهل القوان الـتي حتكم الهويات
الفـرعيـة وهذا انعـكس على سـلوكهم
وتصـرفاتهم في طـريقة حل الـنزاعات

احمللية واالقليمية.
—œUB*«
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 .7نــاجي شــوكت: ســيــرة وذكــريــات
ثـــمــــانــــ عـــام من  1974-1894ج1
مكتبة اليقضة العربية بغداد .1990
 .8حـامــد احلــمــداني: مــوقع احلـوار

تكدن العدد  3441في .2018 ا

صلحة العامة. ا
امــا الـصــراعـات االقـلــيـمــيـة يــديـرهـا
الـعراقـيون لـيس عـلى اساس الـتاريخ
وال عــلى اســاس الـــقــضــيــة بل عــلى
صلحة ألن اساسها البترول. اساس ا
الصراع ب العراق مع سوريا وايران

والكويت اساسها البترول.
من خالل اخلــريــطــة اجلــغــرافـيــة من
ـمـكن أن نـسـتـنـتج بـأن الـقـلق الـذي ا
يـشغل الـعـراق منـذ اكتـشـاف البـترول
والــــذي انـــعــــكس عــــلى ســــيــــاســـته
اخلـارجـيـة وأمنه الـوطـني واالقـلـيمي
هـو عدم امـتالكه كـدولة كـبـيرة النـتاج
البـترول منـفذ بـحري مبـاشر لتـصدير
مــنـتـجــاته. ويـعــتـبــر الـعــراق الـدولـة
را الوحيدة في العـالم التي ال تملك 
بحريا مباشرا كمـا تملك امريكا( منفذ
مـبـاشـر عـلى احملـيط األطـلـسي وعـلى
احمليط الهاديئ) وكندا ( على احمليط
األطــلــسي والــهــاديئ) وفــيــنــزويال (
احملـيط األطــلـسـي) نـيـجــيـريــا( عـلى
احملـيط األطــلــسي) روســيــا( احملـيط
الـشـمــالي الـبـحــر األسـود) اجلـزائـر
ولـــيـــبـــيـــا ( عـــلى الـــبـــحـــر األبـــيض
ـتـوسط) الــسـعـوديـة( عــلى الـبـحـر ا
األحـمر واخلـلـيج) وايران( عـلى بـحر
الـــعــــرب واخلـــلـــيـج). الثـــبـــات هـــذه
ـمر الـفرضـية وهي الـصـراع اساسه ا

للبترول:
.1يــذكـر نــاجي شــوكت فـي مـذكــراته
أراد نوري السعـيد اعطاء السـليمانية
وأربـــيـل الى تـــركـــيـــا في عـــام 1937
مـقــابل ضم سـوريـا الى الـعـراق حـتى

يحصل على منفذ بحري ( .(7
ـــلك غــازي في  1939غــزو .2حــاول ا
ــلك رئـيس الـكــويت فـقــد اسـتــدعى ا
أركــــان اجلــــيش حــــســـ فــــوزي في
منتصف الليل وكلفه باحتالل الكويت

الـنفـس ومنـهم دومـنيك بـيـكارد ( (5و
ادموند مارك ( ?(6يعـطون رؤيـة أكثر
ايـجـابـيـة لـلـصـراع حـيث يـؤكدون أن
النزاعات ليـست أخطاء في التواصل
ألـوف اجملادلة ولكن مـن الطـبيعـي وا
من أجل الــتــوافق بــشــكل جــيـد لــذلك

يجب تنظيمها وحلها.
WO³Mł√ Èu

تعني كلمـة النزاع سواء في القاموس
الــعـربي أو الالتـيـنـي يـعـني الـصـدام
اخلصومة واحيانـا القتال. وللصراع
انـــواع واشـــكـــال. امـــا صـــراع دولي
عـندمـا يكـونـون قوى اجـنبـية كـما في
احلـرب أو صـراع اجـتـمـاعي عـنـدمـا
يتـعلق األمـر بالـفئات االجـتمـاعية أو
صـراع عالئـقي عـنــدمـا يـتـغـلق األمـر
بالناس او صراع فردي عندما يتعلق
األمــر بـالــصــراع الـذاتـي مع الــنـفس
شـاعر كـصراعه مع االزدواجـيـة في ا

تناقضة. أو صراعه مع األفكار ا
ــا أن الـــصـــراعــات مـــتـــأصـــلــة في
ـكن أن تكون فرصـا للنقاش احلياة 
تــــــؤدي الـى اصـالح. احلـــــــوار هــــــو
القـاعدة الـضروريـة لتـخفـيف الصراع
الذي يؤدي الى التقدم والـبناء. يعتبر
احلوار قـيـمـة اجـتـمـاعـيـة وديـنـية في
نفس الـوقت. االسالم دين. دين دعوة.

وكل دعوة حوار. 

ا الـصراع هو مـسرح لـلسلـوكيات و
اخملتـلفـة الدارتهـا فيـكون امـا الهروب
منه أو رفضه أو مقـاومته أو االنحناء
امامه. والصراع عـادة يكون واحد من
ـصالح أثـن امـا من أجل تـضارب ا
أو تضـارب العقـائد أو بـعض األحيان

. كال األثن
مـهــمـا كـان نــوع الـنــزاع أو الـصـراع
جنــد فــيع عــامـلــ مــهـمــ يــحـددان
ـــصــلـــحــة اجتــاهه ولـــونه وهـــمــا ا
والـقـضــيـة أي الـعـقـيــدة. عـلى سـبـيل

ثال:  ا
الـثـورة الـفـرنـسـيـة في 1789والـثورة
الــبـــلــشـــفــيـــة في روســـيــا في 1917
والــثـورة االسالمـيــة االيـرانـيـة 1979
كلها كانت من أجل تـعزيز قيم وعقائد
ـسـاواة واحلـريـة تـضـمن الـعـدالــة وا
لالنـسـان.بـيـنـمـا االحـتالل االنـكـلـيزي
للـعراق في 1920واالحتالل األمـريكي
لــــلــــعــــراق في  2003كــــانــــتــــا ألجل
ـصــلـحــة.امـا الــعـراق فــقـبل 1958 ا
ـصـلــحـة في ادارة الـنـزاعـات غـلـبت ا
عـلى الـعـقـيـدة. امـا بـعـد  1958غـلبت

صلحة حتى .2003 العقيدة على ا
 أما عـراق اليـوم بعد  2003هو عراق
التصـادم ب الشارع واحلـكومة. فاذا
نـظـر الـعراقـيـون نظـرة ايـجـابيـة لـهذا
الـــصــراع ســـوف تــؤدي الى نـــتــائج
ايـــجــابـــيـــة كــمـــا حـــدث في الـــثــورة
الـفرنـسية ضـد الرئـيس شـارل ديغول
في  .1968اما اذا نظـر العراقـيون لها
نـظــرة سـلـبــيـة سـوف يــحـدث الـهـدم
واراقـــة الــدمــاء كــمـــا حــدث لــلــثــورة
الـفــرنـسـيـة في  1789والـتي ادت الى
الـكة وانـهاء عـهد وبدء قـتل العـائلـة ا
ـكن الــقـول بـأن عـراق عـهـد جــديـد. 
الـيـوم ال يـفك نزاعـاته احملـلـيـة ال على
اســاس قـيـمي عـقـائـدي وال عـلى اسـا

ظهر الصراع منذ زمن بعيد كحقيقة ال
مـفـر مـنـهـا فـي الـعالقـات االنـسـانـيـة.
وغالبا ما نفكر في الصراع بأنه عالقة

سيئئة.
الـــصـــراع بـــ االنـــســان واآلخـــر من
جـانب وبـ االنــسـان واطـبــيـعـة من
ــكن أن يــأخــذ اشــكــاال جــانب آخــر 
مـختـلفة ويـلعـب دورا مهمـا واساسي
في دينامـيكيـة تطور الفـرد واجلماعة.
ولــقــد عــبــر الــقــرآن الــكــر عن هــذه
الـظــاهـرة الـبـشــريـة بـالـتــدافع بـقـوله
تعالى: ولـوال دفع الله النـاس بعضهم
بـبـعض لفـسـدت األرض ولـكن الله ذو
( الــبـقـرة: .(251 ـ فـضل عــلى الـعــا
وقـولـه تـعـالى: ولـوال دفع الـله الـنـاس
بعضهم ببـعض لهدمت صوامع وبيع
وصـلـوات ومـسـاجـد يـذكـر فـيـهـا اسم
اللـه كثيـرا وليـنصـرن الله من يـنصره

ان الله لقوي عزيز( احلج: .(40
كن الـقول لقـد جئنـا جميـعا لعيش
النزاع والصراع. قال اهبطوا بعضكم
لـبـعض عـدو( األعـراف:  .(24حلـظات
حـتــمـيــة وغـالـبــا مـا تـكــون ضـروريـة
لـتـحـريك اخلـطــوط وبـدء طـفـرة نـحـو
تـوازن جـديـد.نـرى الـعـديـد من عـلـمـاء
االجتـماع ومنـهم جورج سـيميل (?(1
ومن الـــفالســفــة ومــنـــهم هــيــجل ((2
ومـاركس ( (3ونـيــتـشـة ( (4ومن عـلم
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واي تاي وتوج فريق النجدة باللقب. وقال حيدر اختتمت في بغداد بطولة اندية العراق للمتقدم با
الـعـتابي الـناطق االعالمي لالحتـاد في تـصريح صـحفي إن الـبطـولة جـرت في قـاعة جـامعـة كلـكامش
ـثلون  40 ناديـا من مخـتلف مـحافـظات الـعراق اخملـتلـفة. واضاف ان شـاركة  280 العـبا  بـبغـداد 
ـركز الـثاني فـيمـا حصل نـادي نفط الـبصرة فـريق نادي الـنجـدة توج بـلقب وجـاء نادي الـهاشـميـة با
واي تـاي شكل جلـنة فـنيـة الختـيار ـركـز الثـالث مكـرر. وكان احتـاد ا ركـز الثـالث والبـيشـمركـة با بـا
وهوبة وامكانية زجهم في معسكرات تدريبيـة محلية وخارجية تمهيدا لضمهم في صفوف العنـاصر ا
نتـخبات الوطـنية األول والرديف فضال عـن تشكيل جلنـة إعالمية لتـغطية الـبطولة من خـارج تركيبة ا
ـنح احلـيـاديـة الـكـامـلـة لـوسـائل اإلعالم في احلـضـور وتـغـطـيـة مـنـافـسات ـكـتب اإلعالمي لالحتـاد  ا

البطولة.
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مرة اخرى تعـثرت فرق مربع اسفل
الئـحـة الـترتـيب الـكـرخ والديـوانـية
ينـاء وسامراء وفـشلت جمـيعها وا
عاجلة في الوصول للفـوز والعمل 
اخلـــروج من مـــنـــطـــقـــة الـــهـــبـــوط
احلــرجـــة الـــشــاغـل الــشـــاغل لـــهــا
وارتــــفــــاع مـــعــــانــــاة الـــدفــــاع عن
مــواقـعـهـا الـتي زادت تـهـديـدا امـام
تـراجع مـسـتـويـاتهـا بـسـرعـة وعدم
قــدرتـــهــا عـــلى ايــقـــاف تــداعـــيــات
الــنــتــائـج الــتي أكــلت مــنــهــا

الكثي.
WO½«u¹b « ◊uIÝ 

فـقــد ســقط الــديـوانــيـة
أمـام الـطالب بـثالثـية
نــظـيــفـة بــعـدمـا دخل
اصــــــــحــــــــاب االرض
ـبـاراة مـبــاشـرة في ا
وحـسم االمور مـبـكرا
وبـــثــقـــة عـــالـــيــة ومن
خالل اداء الـــــصــــفــــوف
الـعالي مـنـذ بدايـة الـشوط
ـــهـــمــة عـــلى االول وانـــهـــاء ا
افضل مـايرام واألخذ بـها للـنهاية
مـع احلـــصــــول عــــلى ثالث نــــقـــاط
جــــديـــدة مـــكــــنـــته مـن اســـتـــعـــادة
الـوصـافـة بـاســتـحـقـاق وتـاكـيـد ان
الـطالب يـواصـلون الـعـمل والـسـير
بــاالجتــاه الــصــحــيح عــبــرالــقــدرة
الـتـهديـفيـة العـاليـة بـتسـجيل سـتة
اهــداف في مــنـاســبـتــ مــنـاصــفـة
ثالثة في شبـاك النجف والـديوانية
مـحـقـقـا ما يـريـده في الـبـقـاء ضمن
دائـرة الـصراع احلـقـيقـيـة بانـتـظار
ـوسم بشـكل مخـتلف تـماما حسم ا
ـشـاركـات االخـيـرة وبـوضـوح عن ا
حتت انــظـــار جــمـــهــوره الـــكــبـــيــر
ــا يــحــقــقــوه في الــســعــيــد جــدا 

مـرحــلـة احلــسم وبـتــفـوف وثــبـات
ـــــشـــــاركــــة ـــــضي قـــــدمـــــا بـــــا وا

طلوبــــة. ا
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ــتـــذيل ســامـــراء مــحـــنــة وواجـه ا
االمـــور والـــتـــعـــثـــر مـــجـــددا امــام
جــمـهـوره الـذي نـدب حـظه الـعـاثـر
لـعدم اسـتطـاعـة الفـرقة في حتـقيق
ولــــــو فــــــوزا واحـــــــدا رغم مــــــرور
اجلــوالت بـســرعـة وتــظـهــر مـعــهـا
وسم مـشاكل الـبقـاء بعـد العـودة ا
احلالي االفشل في مسار مشاركاته
التي تـعود لبـداية الثـمانيـنات وقد
يتحدث بعض االنـصار همسا انها
لم تـكن عـودة مـوفـقـةوكـان االفـضل
ـرشح لـلـعـودة الـبــقـاء في االولى ا
إلـــيــــهـــا بـــعـــدمـــا أدرك الـــتـــعـــادل
بــصـعــوبــة امـام الــصــنـاعــة االخـر
الــذي حــصل عـلى نــقــطـة من ثالث
مـقـابالت وقـد يـواجه مـشـاكل اكـبر
في ظل تـصـاعد الـصـراع مع بـداية
مــرحـلــة احلـسم لـكــنه الزال افـضل

الوافدين.
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ولم يـــتــــمـــكن العـــبــــو الـــكـــرخ من
احلفاظ عـلى تقدمهم د  37 والعمل
عـلى مـواجـهة االمـور بـحـذر شـديد
قــبـل تـــلـــقي هـــدف الـــتـــعــادل د40
وتــقــبل اخلــســارة من الــنــفط قــبل
ـبـاراة بــدقـيـقـتـ لـتـذهب نـهـايـة ا
الـفوائـد مبـاشرة لـلضـيف اجملتـهد
حـيث الــفـوز والــتـقــدم سـابــعـا في
افــضل مـوقـع مـنــذ بــدايــة الـدوري
حــيــنـمــا اســتــمــر مــحــافــظـا عــلى
صــحـوته مع اسـقــاط الـكـبـار ورفع
سـقف الـتـحـديـات بـوجه الـكل امام
ـكــان افـضل وهـو فـرصــة الـتـقــدم 
مـــرشح له بـــعـــدمـــا واصل تـــقــد
االداء والــــــتـــــحـــــسـن في كـل شيء
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ـلــعـبه اجلــديـد فـي مـنــتـصف االســبـوع مع افــتـتــاح فـريـق نـادي الــزوراء 
ــاضي يـقــفــز لالذهـان تــســاؤال حـول مــديــات دعم مـثل تــلك احلــواضـر ا
الـرياضـية للـرياضـة العـراقية وامـكانـية االرتقـاء بهـا خصـوصا في ظل ما
ـا ابـرزت ـوارد ونـقص االمـكـانـيــات والـتي لـطـا تـعـانــيه السـيـمـا مع قـلــة ا
انـعـكـاسـا لواقـع الريـاضـة واالهـتـمـام بهـا في الـبـلـد الـذي يـجعـل من هذه
ـا قـدمــته االجـيـال الـسـابــقـة لـيـتـغـنى الـفـاصـلــة اهم مـا يـتـابـعـه ويـفـخـر 
بـاجنازتها وامجادها مع نتائج مهزوزة ومـستويات متدنية تطبع واقع جيل

اليوم..
الشك في ان مــثل الــصـور الــتي احــاطت بـافــتـتــاح مــلـعب الــزوراء والـتي
ـيـز ـتـابع شـعـورا بـغـد  انـتـشـرت عــلى مـخـتـلف وسـائل االعالم تـمــنح ا
لـلـريـاضـة العـراقـيـة ومـسـتقـبل مـشـرق يـنـتـظـر تلك الـنـجـوم الـكـرويـة التي
اسـهمت بـاالحتفـالية الـتي حمـلت مضامـ ودالالت للـعرفان والـوفاء الحد
الــنـجــوم الـكــرويـ من خـالل االحـتــفـاء بــنـجل الــنـجـم الـريــاضي الـدولي
الـسابق احمـد راضي وابرازه كاحـد رموز تلك االحـتفالـية الريـاضية التي
اعـطتنـا داعم معنـوي بان الـرياضة الـعراقيـة في طريقـها لالنطالق بـعد ما
شـهـدته من مـحـطـات ســيـئـة تـمـامـا كـطـائـر الـعـنـقـاء الـذي يـنـبـعث من بـ

اخلراب ليحلق من جديد..
ا حمله هذا النادي العراقي العريق وحـتما كانت احتفالية نادي الـزوراء 
ـا يـنـتـظـر الـعــراق الـريـاضي من مـحـطـات مـهـمـة ـثـابـة فـاصـل لـلـعـالم 
سـتـسهم بـرفع احلـظر عن مالعـبه واسـتعـادة دور هذا الـبـلد في ان يـكون
لـفات اخلاصة بـاستضافة مـحطة الستـقطاب النـجوم او من خالل ابراز ا
العب مـثلـما حتـمل احلسرة الـبطـوالت التي غـابت لفـترة طـويلـة عن هذه ا
العب اخلـليجـية اجملاورة والـغصة االالمـا للـجمهـور الرياضي وهـو يرى ا
وهي جتـتـهــد في اسـتـضـافـة بـطـوالت الـعــالم مـثـلـمـا هـو احلـال مع الـدور
الـبـارز الذي تـلـعـبه مالعب الشـقـيـقة قـطـر في االسـهام بـابـراز استـضـافة
الـعـدد الوافـر من الـبـطوالت والـتي تـهـيئـهـا كـبروفـة اولـيـة من اجل احلدث
تـمثل بـاستـضافـة مونـديالـها االبـرز العـام احلالي كـما هـو احلال االبـرز ا
ية الى جانب مع االمـارات العربيـة ودورها باستضـافة ملتـقيات كرويـة عا
ـمــلـكــة الـعـربــيـة الــسـعـوديــة ومـا حـضــيت به مالعــبـهـا مــؤخـرا من حق ا
اسـتضـافة بـطولـة السـوبر االسـباني او من خالل اسـتضـافة اغـلب مـدنها
ـيكانكية ـسابقات اخلاصـة باللعبة ا ـية كاحتضان ا لـدوريات وبطوالت عا
ـثلـة بـرالي السـيـارات وغيـرها حـيث دابت عـلى اسـتضـافتـهـا في مديـنة
سـعودية جتهز الن تكون قبلة الرياضة والفنون والثقافة كما هو احلال مع

ميزة.. العال بتضاريسها اجلبلية واجوائها الصحراوية ا
يـتابع اجلمهور العراقي مثل تلك احملـافل وااللم يعتصر قلبه في ان تسهم
ـثل تـلك ـيـة مـتـفـردة  مالعـبه الـغـائـبـة عن اسـتـضـافـة اي حـدث بـهـويـة عـا
ـلـتـقـيات والـبـطـوالت وان تـكـون لـقطـاعـات الـريـاضـة الـدور االبرز في ان ا
الية وارد ا تـخفف الكاهل عن قـطاع النفط ولـعبه الدور الرئـيسي بجلـب ا
وتـســيـيـر دفـة الــبـلـد البل االهـتــمـام بـقـطــاع الـريـاضـة والــعـزف عـلى وتـر
االسـتـضـافـات اخلـاصة بـااللـعـاب الـريـاضـية واحـتـضـان جنـوم الـريـاضة
ـالعب سيـلـعب بال شك بـدور حـيـوي في ان يـكون واسـتـقـبـالهم فـي تلك ا
لـلبـلد وجه اخـر يشجع عـلى دعم ملف الـسيـاحة فـالبلـد يحـمل ب جـنباته
حـضارة بعمق التاريخ يتـوق لزيارتها االف السيـاح كما تسهم موارد هذا
زج مـتـعـة الـتـجـول بـ جـنـبات الـقـطـاع بـاجـتـذاب من له الـرغـبة فـي ان 
الـتـاريخ لــيـعـاين في الـوقت نـفـسه نـبـض احلـداثـة تـنـبض في اروقـة الـبـلـد
بـابراز بنية رياضية كانت غائبة لـعقود بعد ان كانت الرياضة العراقية في
ابـرز فتراتـها تـتعكـز على مـلعبـ يتـيم هـما ملـعب الشـعب الذي تاسس
قبل نحو خمسون عقد الى جانب ملعب الكشافة الذي انتصب امامه جنم
لـعب االثير او عـراقي من كرة القـدم ليـبقى يتـساءل عن فتـرة تقاعـد هذا ا

تاهيله لكي يكون مهيا تماما الستضافة االجيال الكروية الالحقة..
كـمـا ان بـادرة االعالمي الـبـارز سـعـد البـزاز بـاقـامـة تـمـثال
ـا قـدمه جنم الـنـجـوم الـراحل احـمـد راضي لـلـعـرفـان 
سـتبقى في الذاكرة كونهـا من اهم اللفتات التي تنبض
بـروح الوفـاء لنـجوم الـكرة والـرياضـة بشـكل عام وما
هي اال رسـالة مهمة في ان تبـقى الرياضة ديدن ابناء
الـعـراق ومـحـور احـاديـثهـم متـابـعـاتـهم كـونـهـا احلـيز
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اعلن االحتـاد العـراقي لرفع االثـقال
عن اتـــفــــاقه مـع مـــدرب بــــيالروسي
ـــنــتـــخب الــوطـــني لــرفع لــقـــيــادة ا
االثــقــال.وقــال مــحــمــد كــاظم مــزعل
رئـيس االحتـاد في تـصـريح صـحفي
ـدرب إن االحتـاد اتـفق رسـمـيـا مع ا
الـبـيـالروسي هـنـجـر ايـنـكـا لـتـدريب
مـنـتــخـبـنـا الـوطـني واالشـراف عـلى
باقي الفئات مبيناً أن االحتاد انهى
ــدرب اجــراءات تـــأشـــيـــرة دخـــول ا
للعراق وسيصل الى بغداد االسبوع

ــقــبل التــمـام ا
اجـــراءات

التـعـاقد مـعه رسـميـاً. واشار الى ان
ـنتـخب الـعراقي لـلـرجال والـنـساء ا
لــرفع االثــقــال دخـال مــعــســكــرهــمــا
الـــتــــدريـــبـي في بـــغــــداد بـــاشـــراف
ـدربـ عـبـد الـكـر كـاظم ومـحـمد ا
جــواد وعــمــار يـســر وحــيــدر زيـدان
ــنــتــخب لــلــرجــال بــيــنــمــا يــقـود ا
ـــدرب عــبـــاس أحـــمــد الـــنــســـوي ا
ــــــدرب بـــــــانـــــــتــــــظـــــــار وصـــــــول ا
الــــبالروسي.وبــــ ان الــــهــــدف من
ــدرب الــبــيالروسي الــتــعــاقــد مـع ا
ــعــسـكــر هــو لالســتــعـداد واقـامــة ا
نافـسات دورة التـضامن االسالمية

بــفـــضل قــيــادة بـــاسم قــاسم الــذي
حـسـن من عـمل اخلـطـوط وجـعـلـهـا
طلوب في وقت منتجة في الوقت ا
سـقط الكـرخ في االختـبار الـسادس
عـشــر وبــات الالعـبــ امــام حتـمل
مـــســؤولــيــة الــدفـــاع عن مــشــاركــة
ـر في اسـوء ايـامه االصـفـر الـذي 
بـعـد موسـمـ من العـودة لـلمـمـتاز
لكنه سيكون خارج البطولة في ظل

تداعيات النتائج.
¡UMO*«Ë uš«“ ‰œUFð 

ـيناء جـمهـوره وأهل الكرة وخذل ا
فـي ان يـــعــــالج األوضـــاع وحــــالـــة
الــتـداعي الـتي تــوسـعت بـعـد ثالث
خــســـارات وتــعـــادل اي انه حــصل
عـــلى نـــقـــطـــة من اربع جـــوالت في
مـــعــدل ال يـــذكـــر ولم تــظـــهــر ردود
أفـــعـــال الــتـــشـــكـــيل مـع الــتـــراجع
الــــســـريع مـن جـــولـــة الخـــرى دون
الــقـدرة عــلى الـوقـوف عــلى أقـدامه

واليـسـتـطـيع من تـغـيـر واقع احلال
بعدما عاد بتعادل مخيب من زاخو
والبـقاء بـنفس مكـانه التـاسع عشر
وسط غضب جـمهوره احملـتار امام
مـــا يــحـــصل وسط عـــجــز الـــفــريق
بـالـكـامل من الـتحـرك النـقـاذ االمور
ـعاكس مع مـرور الوقـت باالجتـاه ا
فيـمـا فشل زاخـو في االستـفادة من
ــــوقع مــــيــــدانه فـي الــــدفــــاع عن ا
السـادس بعد انـتقـال النفط سـابعا
قدوره ازاحـته كونه احد افضل و
الـــفـــرق مع الـــكـــهـــربـــاء والـــزوراء

والشرطة في الفترة احلالية.
5/UG « d¦ « 

ـ في مـبـاريات امس واكـثـرالـغـا
االول كـان بــاسـتــحـقــاق الـكــهـربـاء
بفوزه عـلى النجـف بهدف دون رد
مضيفا عـشر نقاط من اربع جوالت
في افــضل مــعـدل يــحــقــقه الــفـريق
الـذي أخـذ يـقـدم نـفـسـه بـثـقـة وقوة

ـنافـسة والـتقدم في اخطـر اوقات ا
عـاشرا وسط حتـسن اجـواء الـلعب
و الـنــتـائج والـرغــبـة الــشـديـدة في
مواصـلتهـا عبر جـهود الفـرقة التي
يديرها لؤي صالح باهتمام وتفوق
ويـــقــدم االمـــور بـــافـــضل طـــريـــقــة
ــــوقـع و الــــنـــــتــــائج وحتـــــســــ ا
ـــســـتــوى فـي افــضـل فــتـــرة في وا
شاركـة على الطـرف اآلخر تراجع ا
ـة الـثــانـيـة الـنــجف بـتــلـقي الـهــز
تـوالـيا واهـتـزاز شـبـاكه ست مرات
ومـرشح خلــســارة مـكــانه وهــو مـا
سـيـضر بـالـعالقـة مع االنصـار بـعد
سلسلة من االداء و النتائج العالية
بـالـفـوز على اجلـويـة والـتـعادل مع
الـــزوراء قــــبل ان يــــنــــحـــنـي امـــام
جـــمـــهـــوره مع الـــطـالب والـــعــودة
بـخـســارة الـكـهـربــاء وسط تـسـاؤل
الــعــشــاق عـن ســبب هــذاالــتــراجع

السريع.
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قـررة انـطالقهـا في قونـيا الـتركـية ا
ــشـاركــة واسـعـة ــقـبل  شــهـر اب ا
لدول الـعالم االسالمـية وكـذلك لبـناء
جيل يكون رافـداً للمنـتخب الوطني.
وتـقام مـنـافـسات نـسـخة  2022 من
ألعـاب التـضامن اإلسالمي الـنسـخة
اخلامـسة ضـمن هذه األلـعاب خالل
الــــفــــتـــرة من  9 الى  18 اب 2022
فـي قــونـيــة الــتــركــيـة حتـت إشـراف
االحتـاد الريـاضي أللـعاب الـتـضامن
اإلسالمي. ويعد تنـظيم هذه األلعاب
ــرة األولى الــتـي ســتُــنــظـم فــيــهــا ا
ـبيـة الـوطنـية الـتركـية الـلجـنة  األو

حــدثـا ريــاضــيـا من
هذا النوع.

احدى العبات
منتخب رفع االثقال

ـمـتـاز احلـالي لـلــدوري الـعـراقـي ا
استـقالة لكـرة القدم  2021-2022 
وإقـالـة  23 مـدربـاً وهـو رقم لم
يـــســــبق أن شــــهـــدتـه الـــكـــرة
الـعـراقـيـة حـيث قـدم مـدربون
استقـاالتهم من تـدريب فرقهم
وهـم: أحـــــــــمــــــــد خـــــــــلـف من
الديوانـية وهـاتف شمران من
الـــنـــجف واحـــمـــد رحـــيم من
الـــديــــوانـــيـــة وطـه قـــادر من
اربـــيـل وقـــصـي مـــنــــيـــر من
ــيـــنـــاء وســامي بـــحت من ا
الـــقــاسـم واحــمـــد كـــاظم من
ســامـــراء وســـامي بـــحت من
سامراء وجمال علي من امانة
بغـداد واحـمد خـلف من الـقوة
اجلــــويــــة ورزاق فـــــرحــــان من

الــكــرخ وطــارق جــرايــا من اربــيل
وثائر جـاسم من نفط ميـسان وعصام
حــمــد من الـــزوراء واحــمــد كــاظم من
سـامراء وقـحـطـان جـثيـر من الـطـلـبة
وراضي شـنــيـشل مـن الـقــوة اجلـويـة
يناء واسعد عبد وهاتف شمران من ا
الرزاق من نـفط ميـسان وحـسن احمد
من الكـرخ وسامـر سعـيد من سـامراء
وحـمـزة هـادي من الـديـوانـيـة ومـدرب
ـــــرمـى حـــــامـــــد كـــــاظـم من حـــــراس ا

الديوانية.

قبـلة من الدوري. واضاف نافسـات ا ا
أفــضّل مــغــادرة الـــفــريق مــتــمــنــيــا له
الـتــوفــيق وحتـقــيق نــتـائـج طـيــبـة مع
ـدرب اجلـديـد الـذي ســيـكـلف لـقـيـادة ا
كـرة ســامــراء. كـمــا أعــلن مــدرب فـريق
الــديـوانــيــة حـمــزة هــادي اسـتــقــالـته
مباشرة على الهواء خالل حديثه لقناة
العراقيـة الرياضية عـقب خسارته أمام
فريق الطلبـة بثالثية نـظيفة وذلك قبل
أن يـعــلم بـأن رئـيـس نـادي الـديــوانـيـة
حس العنكوشي قرر إقالة هادي قبل

باراة بعشر دقائق.  انتهاء ا
WO³KÝ ZzU²½

كــمــا قــدم مـــدرب حــراس مــرمى فــريق
الــديـوانــيــة حـامــد كــاظم اسـتــقــالـته
معبـرا عن أسفه لـرئيس النـادي حس
الـعـنكـوشي بـسـبب الـنـتـائج الـسـلـبـية
للنادي برغم ما قدمه الالعبون والكادر
الــتــدريـــبي. وقــال كــاظـم ان شــاء الــله
يــتـعــاقـد الــعــنـكــوشي مع جــهــاز فـني
يـــســـتــطـــيع ان يـــقـــدم االفـــضل لـــكــرة
الديوانية. وتابع يـشهد الله عملت بكل
جهـد واجتـهاد في سـبيل تـطويـر مركز
ــرمى في الــنــادي وتــكـلــلت حــراســة ا
اجلـــهــــود بـــدعــــوة ثالثــــة حـــراس من
النـادي للـمنـتخـبات الـوطنـية لـكن هذه
كرة القـدم رغم كل ما قدمـناه الفريق لم
ــــوسم يــــوفق في الــــدوري. وشــــهـــد ا
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 قــدمّ مــدربــو أربـــعــة فــرق في الــدوري
متاز لكرة القدم استقاالتهم العراقي ا
بـــيـــوم واحــد ألســـبـــاب عـــدة أبـــرزهــا
الــنــتــائج الــسـلــبــيــة لــفــرقـهـم وسـوء
التحكيم وإشكاالت مع إدارات األندية.
ومع انــطالق اجلــولــة  22 من الـدوري
ــمـتــاز والــتي شــهـدت إقــامــة خـمس ا
ـسـتـقـيـلـ مدرب مـباريـات كـان أول ا
فـريق الـكـرخ حسـن احـمد رغـم تمـسك
االدارة به. وقـــال احـــمــد فـي تــصـــريح
صحـفي قـررت االستـقـالة بـعـد النـتائج
الــســلـــبــيــة وســوء احلـظ في قــيــادتي
للكرخ فضال عن االداء السلبي للحكام
الـــذين لم يـــوفـــقـــوا في قـــيـــادة اغـــلب
الـلــقـاءات وكـانــوا سـبـبــا في فـقــدانـنـا
لـلـنـقـاط. وعن الـعـرض الـذي تلـقـاه من
نــادي الـــديــوانـــيــة اوضح احـــمــد من
ـــســــتـــحـــيـل ان اوافق عـــلـى تـــدريب ا
الــــديــــوانــــيــــة مع احــــتــــرامي لإلدارة
واجلمهـور اال ان الوضع غيـر مناسب
حـالــيـا. وبـعــد حـسن أحــمـد اســتـقـال
مدرب نادي سـامراء سـامر سـعيد من
تـدريب الــفـريق بـعــد لـقـاء فــريـقه امـام
الصـناعـة والذي انـتهى بـالتـعادل 1-1.
وقــال ســعــيــد الــنــتــائج غــيــر مــلــبــيـة
لــلـطــمــوح خالل مــدة تــدريب الــفـريق
واتـــــمــــنـى ان يـــــوفق الـــــفـــــريق خالل
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 جرت  6مواجـهات ضـمن مـنافـسات

اجلـــولــة اخلــامــســـة عــشــر لــلــدوري
ــمــتـــاز لــكــرة الــصــاالت. الـــعــراقي ا
وأسفـرت النـتـائج عن فوز فـريق نفط
ـصافي الوسط عـلى مـضـيفه فـريق ا
بتسعة اهداف مـقابل خمسة اهداف

وفـوز فريق نـادي نـفط الـبـصـرة على
مـضـيـفه امـانـة بـغـداد بـنـتـيـجـة 2-0.
كـمـا فـاز فـريـق الـشـرطـة عـلى ضـيـفه
رور 5-7  وفاز اجلـنـوب على فريـق ا
مــضـيــفه غــاز اجلــنـوب  ?1-2وحـقق
فريـق نادي الـظفـر الـفوز عـلى ضـيفه
فــريق نـادي الـشــرقـيــة بـنـتــيـجـة 4-1

كــمــا فــاز فــريق نــادي احلــيش عــلى
مــضـــيــفـه فــريق نـــادي اجلـــنــســـيــة
بـنـتـيـجـة  0-1 هـدف. ويـتـصـدر نـفط
الـــوسط بـــعــد انـــتـــهــاء اجلـــولــة 15
الــدوري بـــرصــيــد  45نــقـــطــة يـــلــيه
الـشـرطـة بـرصـيد  37نـقطـة ثم فـريق
نــادي اجلــيش بــرصــيـد  31 نــقــطـة.

ومن جهة اخرى جـرت اربع مباريات
ضمـن منـافسـات بـطولـة اجلـمهـورية
للناشئ لكرة السلة. وتمكن منتخب
دهوك من الفوز عـلى منتـخب ميسان
بنتيـجة كبيرة  27-77 نقطـة كما فاز
مــنــتـخـب الـديــوانــيـة عــلى مــنــتـخب
واسط بـنـتـيـجـة  48-71 نـقـطة كـذلك
تــغـلب مــنـتــخب بـابل عــلى مـنــتـخب
الـــنــجف بــنـــتــيــجــة  47-56 نــقــطــة
وتـخـطى مـنــتـخب الـبـصـرة مـنـتـخب
نـــيــنــوى بــنـــتــيــجــة  47-56 نــقــطــة.
واسـفــرت نـتـائج مــبـاريـات امس عن
فوز منتخب السليمانية على منتخب
ديـالى بـنــتـيـجـة  46-66نـقـطـة وفـوز
مــنــتــخب بــغــداد عــلى مــنــتــخب
نـقـطة اربـيل بـنـتـيـجـة  77-22
وفـاز مــنـتـخـب ذي قـار عـلى
مـنـتـخب كـربالء بـنـتـيـجة

 نقطة وفاز 66-27
مـنـتـخب كـركوك عـلى
ـــثــنى مـــنــتـــخب ا

بـنـتـيـجـة 75-49
نقطة. ôU ∫ فريق نفط الوسط لكرة الصاالت

درب حسن ا
احمد
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ســكـران ونـخـبـة مـن شـبـاب مـديـنـة
ــنـظـمــة الـتـعـاون ــثـلـ  كـفـري (
ـي) وهم كل من هـونر ـاني الـعا األ
فـخــرالـدين وشــوان جالل وسـامـان

 rO¼«dÐ√ nÝu¹ ≠ œ«bGÐ

 الـــتــــقى وكــــيـل وزارة الـــثــــقــــافـــة
والسيـاحة واآلثار  نـوفل أبورغيف
ــســرحي ريــاض مــوسى الــنــاقــد ا

sH « u×½ v Ë_«  eŽ —ËUÝ√ …uDš
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dO…∫ محطات من مسيرة أساور عزت الفنية
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ـمـثل عـبـد الـعـاطي صـالح ـوت الـسـبت ا غـيـب ا
ــرض عن عـــمــر يــنــاهــز 58 بــعــد صـــراع مع ا
هن مثل منير مكرم عضو نقابة ا عاما. وأعـلن ا
الـتمـثيـليـة عبـر منـشور له عـلى حسـابه اخلاص
وقع الـتواصل اإلجتـماعي. وشارك صالح في
سرحية عدد من األعمـال سواء التليفزيوينة أو ا
مـنهـا مسرحـيات (رحلـة التـنوير) و(اسـتجواب).
ــعـــهــد الــعـــالي لــلـــفــنــون وكــان قـــد درس في ا

سرحية. ا

أوجه الـــتـــعـــاون واالســـتـــعـــدادات
اجلــاريـة إلقـامــته في أروقـة مــعـهـد
ـديـنـة (كـفـري) الــفـنـون اجلـمـيـلـة 
لـــلـــمــدة من  21 ولـــغـــايــة  23 من
شــبـاط اجلــاري إلى جـانب تــأكـيـد
الــتـنـســيق وتـعـزيــز أوجه الـنـشـاط
والــسـبل الـكـفـيــلـة إلجنـاحه. وثـمَّنَ
أبــورغــيف زيـــارة الــوفــد وحــرصه
على التـواصل مع الوزارة لتـحقيق
الــتـكـامل الـثـقــافي عـبـر إقـامـة مـثل
ـلتـقـيات االبـداعـيـة النـوعـية هـذه ا
مـؤكـداً حــرصَ الـوزارةِ عـلى تـقـد
الـــــدعـم الالزم لـــــتــــــذلـــــيل كـــــافـــــة
الصعوبات إلجناح ( ملتقى/كفري)
وجــعـلـه تـقــلــيـداً ســنــويـاً نــاجــحـاً
واالرتـــــــقـــــــاء بـه الى فـــــــضـــــــاءات
أرحب.كـــمــا اقــتـــرح عــلـى أعــضــاء
الوفد افتتاح مكتبة عامة في مدينة

إذ حـضــروا لـتـقـد الـدعـوة جالل 
ـلـتـقى إلى أبـورغـيف بـاسم إدارة ا
ـلـتقى حلـضـور ورعـايـة فعـالـيـات ا
وجرى خالل الـلقاء بـحث ومنـاقشة

(كـــفـــري) تـــكـــون نـــواتُـــهـــا من
إصـــــــدارات الــــــوزارة الـــــــتي
تـــتــــبــــنــــاهـــا دور الــــنــــشـــر
ـــعـــنـــيــة ومـــؤســـســـاتـــهـــا ا
بــــالــــكــــتــــاب والــــطــــبــــاعـــة
ـــعـــارض الــــدولـــيـــة.  من وا
جـــانــــبه أعـــرب الــــوفـــد عن
شــكـره وامـتــنـانه الهــتـمـام
ابــو رغـــيف  بـــالــثـــقــافــة

ــــثــــقـــــفــــ من وا
خـالل إســــهــــامه
وإشــــــــــــــــــــرافـه
ــــبـــــاشــــرَين ا
وسعيه لدعم
األنـــــشــــطــــة
الثـقافـية في
مخـتلف مدن

العراق.

في بـرنامـج والية بـطـيخ  وجـمـيع هذه
األعمال نالت استحسان اجلمهور.

{ من الشخصية الفنية التي تأثرت بها? 
ـ لـم أتـأثــر بــأي شــخــصــيــة فــقـد كــنت
مـتـابـعـة جـيـدة لألعـمـال الـفـنـيـة وحـلم
الطـفولة الـذي راودني ان ادخل الوسط

الفني وأحقق الشهرة.
شجع االكبر لك? { من ا

ـ نشـأت في عـائلـة فـنيـة مـحبـة لإلذاعة
والتـلـفزيـون فوالـدتي كـانت مذيـعة في
قنـاة أشور وقد تـلقـيت من العـائلة كل

الدعم والتشجيع.
ـصـاعب الـتي واجـهـتك فـي مـشوارك { مـا ا

الفني?
ألن كـنت أعـرف ـ لم أواجه أيـة عــقـبـات 
منذ البداية أن عالم الفن واسع وكبير
ـرونـة والــصـبـر وحـسن يـحــتـاج الى ا
عاملة وال أعتبرها عقبات بل دروس ا

تعلمت منها.
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تـــعــــلـــمت أســـاور عـــزت ( 25عـــامـــا )
أبـجديـات الـتـمثـيل في مـعـهد الـفـنون
اجلمـيلة كـما ان جـمالـها جعل
اطاللــتــهــا األولى  نــاجــحـة
بـــعـــد ان تــفـــاعل اجلـــمـــهــور
بـإيـجـابـيـة مع الـوجه اجلـديـد
وخالل فترة قـصيرة تـمكنت أساور
ان حتجز لها مكـانا مرموقا في الوسط
الفـني بعـد ان انـهالت عـليـها الـعروض
ألداء ادوار مـخــتـلـفــة. ومـعـهــا كـان هـذا

احلوار: 
{ من أين كيف كانت البداية?

ـ بدأت حياتي الـفنية في أذاعة  (أورأف
ـسـرح شـاركت في مـسـرحـية ام) و في ا
ي جـان (اجلـلــسـة ســريـة) لألديب الــعـا
بــــول ســــارتــــر وتــــلــــقــــيت أول عــــرض
للمشاركة في مسلسل فايروس ومن ثم
 مـسلـسل طـيبـة  فـضـلًا عن مـشـاركتي

{ ما تقيمك لألعمال الدرامية احمللية?
ـ األعــمـــال الــفــنـــيــة احملـــلــيـــة تــواجه
صعوبات جـدية بسبب قلـة االمكانيات
ــاديـة وغــيـاب  الــدعم الــرسـمي رغم ا
الــنــجــاحـات الــتي حــقـقــهــا الـفــنــانـون
الـعـراقـيـون ونـتـلـمس ذلك في األعـمـال
ــشــتـركــة الـتي شــارك فــيـهــا فـنــانـون ا
عراقـيون في أعـمال عـربيـة أعتـقد انـنا
بـحــاجـة الى تـقــد الـدعم لـلــمـخـرجـ

الشباب.
{ هـل أنت راضــيـة عـن أدوارك في األعــمـال

التي شاركت فيها?
- قطعا راضـية عن أدواري ولو لم اكن
ـا قبلت االدوار مقـتنـعة بـهذه األعـمال 

التي اسندت لي.
{ هل لديك اعمال جديدة?

ـ نــعم لـدي أعــمـال أكــتـمل تــصـويــرهـا
وستـعرض خالل شـهر رمـضان  وعمل

اخر مازال في مرحلة القراءة.
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{ برل  –وكاالت - أطلت الـنجمة الهـندية عليا
بـهـات في مـهـرجـان بـرلـ الـسـيـنـمـائي بـإطاللـة
مذهـلة حـيث ارتدت سـاري من احلريـر االبيض
بل وهـاربريت. اسـتغرق تـصميم من تصمـيم ر
الـساري  3400 سـاعة مـع فريـق مكـون من 25
شخـصـاً إلكمـال الـساري الـذي تـميـز بـالتـطـريز
الــيــدوي الـدقــيق. و في الــتــطــريـز اســتــخـدام
ـسـتورد اخلـيوط احلـريـرية وام الـلـؤلؤ والـلـؤلؤ ا
بأحجام مـختلفـة. نسقت عليـا اطاللتها مع شال
مـزخــرف بـالــبـاشـمــيـنـا مع بــعض الـلــؤلـؤ. عـلى
مثلة الهندية كارينا كابور صعيد اخر شاركت ا
اجلمـهـور مقـطع فـيديـو جـديد لـهـا يحـتـوي عدة
لقـطـات بـإطاللـة سـاحرة لـهـا.حـيث إرتـدت كـنزة
من الـصـوف قصـيـرة مع سـروال ضيق بـالـلون
الـــبــــرتـــقـــالـي ونـــوعت بــــوضـــعـــيــــات أخـــذهـــا
تـابعـ بشـكل كبـير مع صور لـلصـور.وتفـاعل ا
كاريـنـا تاركـ عبـارات متـغزلـة بـجمـالهـا.وكانت
ـمثـل سيف كابـور قـد نـشـرت صـورة لـزوجـهـا ا
عـلي خان وإبـنهـمـا في صفـحتـهـا اخلاصـة على

موقع التواصل اإلجتماعي.
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القـاص العراقي ضيّفه مـؤخرا نادي السرد في احتاد
أدبــاء الـــعـــراق  في جــلـــســـة لالحـــتــفـــاء بــتـــجـــربــته
الــقـصـصــيـة ومــجـمـوعــته (كـمــا لـو أنـنــا نـولـد لــلـتـو)

الصادرة عن منشورات االحتاد.
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احملـامي العراقي نعته االوساط
ـوت الــقـانـونــيـة بـعـد ان غــيـبه ا
ـاضي سـائــلـ الـله الـسـبـت ا
تعالى ان يسكنه فسيح جناته.
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احملـامي العراقي تلقى تهاني االهل واالصدقاء لزفاف
ـلكـية ولده بـسـام امس االحد بـحفـل اقيم في الـقاعـة ا
في حي البنوك متمن لبسام وعروسه حياة سعيدة.
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ــوت االربـعـاء الـشـاعــرة والـنــحـاتـة االردنــيـة غـيــبـهـا ا
ـرض.والـراحـلة ـاضي في بـيـروت بـعـد صـراع مع ا ا
من مـواليد  1945 ومن أبـرز أعمالهـا منحوتـة (هندسة
الـروح) الــتي تـزين واجــهـة مـعــهـد الـعـالـم الـعـربي في

باريس.
”U³Ž bL×  d¼“«

ي العـراقي حتدث عن (طـيف التـوحد وعالجه االكـاد
ـنـظـور احلديث  –الـعالج بـالـفن)وذلك في فـنـيـا وفق ا
نـدوة (طـيف الـتـوحـد) الـتي اقـامـتـهـا افـتـراضـيـا جلـنة
ـرأة ــنـتــدى الـعــربي لـدراســات ا شــؤون الـطــفل في ا

والتدريب.
wLO¼«dÐô« bz«—

هـندس الـعراقي تـولى مهـام مديـر بلـدية الـنجف بدال ا
دير السابق عمار شكر. من ا
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غربي صدرله كتاب (الـتمسرح وجتلياته في البـاحث ا
ـغــربـيـة) عن الـهـيـئـة الـعـربـيـة الـظـواهـر االحـتـفـالـيـة ا

للمسرح ضمن سلسلة دراسات.
Í—uM « ”U³Ž

مـثل السوري يكرمه مهرجان (سينمانا الثالث للفيلم ا
الـعـربي) الـذي افـتتـح السـبت في الـعـاصـمـة العـمـانـية
اً مـسقط ويستمر لغاية 22 من الـشهر اجلاري تكر

سيرته وأعماله الفنية. و تقديراً 
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ومــدحت بــاشــا في الــقــرن الــتــاسع
عــشــر  وبـــغــداد في مــطــلع الــقــرن
الــعـــشــرين  والــغــزو الــبــريــطــاني
لـــلــعـــراق واحـــتالله بـــغــداد في 11
آذار1917).  مـــــضــــيـــــفــــا ان (هــــذا
الـــكــتـــاب في األصل هـــو حــلـــقــات
تـلفـزيـونيـة بـثت في قنـاة الـتغـيـير
الفضائية في برنامجي الذي اعده
ادة واقدمه منها وقمت بتحويل ا
الى كــتــاب مــعــزز بـصــور مــلــونـة
جمـيـلة ومـكـتوب بـلغـة سـهلـة لكل
قــــاريء وفـي الــــصـــــفـــــحــــة 243
ن يرغب وضعـنا رابط احلـلقـات 
مشاهدة احلـلقات على الـيوتيوب
 وقـامـت ادارة الـقــنـاة مــشـكـورة
بـــــدعم طــــــبـــــاعـــــته . ومـن الـــــله

التوفيق.
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ـي مـحــمـد صــدر لـلــبــاحث واالكـاد
مظـفر االدهـمي كتـاب جديـد بعـنوان
(بـغـداد الـتاريـخ) قال عـنه: صـدر لي
كتـاب ( بغـداد التـاريخ) اجلزء االول
ـــديــنــة  والـــذي تــنــاول تـــأســيس ا
دورة وعـصرهـا احلضـاري الزاهر ا
 ومـــــا آلت الـــــيـه مـن تـــــدهـــــور مع
الهيمنة البويهـية والسلجوقية على
اخلالفـة الـعبـاسـيـة الـتي انـتهت مع
ــغــولي عــام 656 هــجــريــة الــغــزو ا
ـديـنـة وقتل 1258 م الـذي استـبـاح ا
وشــرد اهــلــهــا وعــلــمــاءهــا واحــرق
مــكـتــبـاتـهــا. وتاله غــزو تـيـمــورلـنك
والــغــزوات الــصــفــويــة ونــادر شــاه
وكــر خـان الـزنــد الـفــارسـيــة. كـمـا
ـمـالـيك تـنـاول الـكـتــاب فـتـرة حـكم ا
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ــصــريــة يــاســمــ ــمــثــلــة ا جــذبـت ا
صـبـري األنـظـار الـيهـا بـعـد اطاللـتـها
الـالفــتــة في شــوارع نـــيــويــورك الــتي
.وهذه ـتـابـعـ خـطـفت فـيـهـا انفـاس ا
ـرة سـحرت صـبري أعـ جـمهـورها ا
عــنـــدمــا نــشـــرت عــبــر حــســـابــهــا في
(إنستغرام) مجموعة من الصور التي
أطـلت فيـها مرتـدية معـطفا من صـيحة
الـفرو لتبدو في إطاللـة شتوية جذابة
خـالل تواجدها في أحـد شوارع مدينة
نـيـويورك.. كـمـا نشـرت صـبري صـورة
اخــرى بــإطاللــة جــذابــة حــيـث ارتـدت
بـنـطـلون جـلـد بـاللـون األسـود وجاكت
فـــوشـــيـــا في أســـود وبـــوت بـــالـــلــون
األبـــــيض وتـــــقف بـــــجــــانـب طــــائــــرة
هـليـكوبـتر أثـناء رحـلتـها إلى مـنهاتن.
بـعدها بقليل قامت بنشر صورة أخرى

من داخل الهليكوبتر. 
ــمـثــلــة الــلـبــنــانــيــة نـادين ونــشــرت ا
الـراسي مــجـمـوعـة صـور جـديـدة عـلى
ــوقع الــتـواصل حــســابــهـا اخلــاص 

ال تــعـتـمـد عــلى الـتـعــقـيـد في شــرح االفـكـار ألن هـذا
قابل . يزعج الطرف ا

qL(«

قد تصـادف بعض األفكار اخليالية  كن واقعياً أكثر
. يوم السعد االربعاء.

Ê«eO*«

كن بسـيـطـا في ايـصال افـكـارك واعـتمـد عـلى نـفسك
شاكل. في حلّ ا

—u¦ «

في الـعــمل لــديك مـشــكـلــة الــعـنــاد يـجـب ان تـتــخـلى
عنــــها رقم احلظ ٧.
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التطـورات اجلديدة التي تواجهك في الـعمل ستجعلك
اكثر حكمة بقرارتك.

¡«“u'«

حـان الوقت لـتضع أفـكارك مـوضع التّـطبـيق . مارس
بعض الرياضة.
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شـاكل الـعـائـليـة الـبـسـيطـة يـسـاعدك  هـنـالك بعـض ا
الشريك في حلها .
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تكـلم عـنك بأمور ال تعـنيهم و ضع  أسكت ثرثـرة ا
ضايقة الناس لك . حداً 
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هـذا يوم جـيد لـلـتعـاطف مع الصـديق  ال تـبخل عـليه
الطفة بالقليل من ا

bÝô«

 تـمـتع بــالـطـبــيـعـة كي تــتـمـكن من تــفـجـيــر إبـداعـاتك
. كبوتة. يوم السعد االثن ا

u b «

. و ال   اآلخـرون هم مـصادر طـاقـة لك. كن اجـتمـاعـياً
تسمح لالنطواء بالسيطرة عليك . 

¡«—cF «

لـديك فرصـة سفـر الى بلـد مـجاور ال تـضيـعهـا ..يوم
السعد الثالثاء.

 u(«
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ــعــاني ــرادفـــات وا تــكـــتب ا
لـــلـــكـــلـــمـــات مـن األعـــلى الى
األســــفـل وضــــمن الـــــدائــــرة
ــلـــمــونـــة كــلـــمــة مـــطــلــوب ا

معرفتها:
 1- فنان تشكيلي

 2- فــاكـــهــة ذكـــرهــا الـــقــرآن
الكر

وت  3- نقيض ا
 4- عكس شروق
 5- قدم الهدية

 6- تمشي على قدم
7- بيت الداء
 8- هواء شديد
 9- نقاش حاد

أساور عزت

اوضـحت انــهـا تــقـضي الــكـثــيـر مـن الـوقت مع والــدتـهــا الـتي
اصـبـحت مـسـنـة في اسـتـرالـيـا. واضـافت كـيـدمـان انـهـا تدرك
الـيــوم قـيـمـة والـدتــهـا اكـثـر من اي وقـت آخـر ألن والـدتـهـا في
ـزوجة بالـسخرية الثـمانينـات من عمرهـا وتتمـتع بروح دعابة 

تعة جداً. كر ما يجعل رفقتها  وا

مثلة االسـترالية نيـكول كيدمان { برل  –وكاالت - حتـدثت ا
عن اهـــمـــيـــة الــضـــحك فـي حــيـــاتـــهـــا خالل مـــقــابـــلـــتــهـــا مع
انية قالت كيـدمان البالغة من العمر  54 عاماً صحـيفــــــــــة ا
انــهم في عـائــلـتــهـا يـتــمـتــعــــــــون بــروح الـفـكــاهـة ويــحـبــــون

الضحك.
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عبد العاطي صالح

نادين الراسي

∫vI²K

نوفل أبو رغيف
يرحب بوفد ملتقى
الفن والسالم
عدسة: أدهم

يوسف

اإلجــتــمــاعي. وظــهــرت بــإطـاللـة
أنــــيـــقــــة القت إســــتـــحــــســـان
تـابـعون اجلـمـهور. وعـبـر ا
عـن مــــدى حــــبــــهم لــــهــــا
ووصـف أحــدهم (قــمــر
وشــــمس وجنــــوم يـــا
حــــــــلــــــــوة). كــــــــانت
الــراسي قــد شـاركت
مـتابعيها صورة مع
خـــطـــيـــبـــهـــا مـــجــد
دعــــــــــبــــــــــول وذلك
ـــنــــاســـبـــة عـــيـــد
احلـب.و اعـــــــلـــــــنت
الـراسي خـطـوبـتـها
فـي شـــهـــر كـــانـــون
االول  2019 عــــــــلى
مـجد دعبـول ناشرة
مـجمـوعة مـن الصور
والــفــيـديــوهــات عـلى
وســــــائـل الـــــتــــــواصل
االجـتـمـاعـي وخـطـيـبـها

منها بست سنوات.
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ــاضــيــة تــوافـد شــهــد مــعـبــد زقــورة أور في الــنــاصــريـة فـي االيـام ا
مسـيحيون من مـختلف مـحافظـات العراق الداء قداسـاً وصلوات أمام
عبـد.كمـا استـقبلـت احملافظـة وفوداً سـياحـية من جنـسيـات امريـكية ا
انـية وفرنـسيـة ويونانـية وغـيرها جـاءت لزيارة وبريطـانيـة وسويديـة وا

مدينة اور االثارية ومتحف الناصرية.
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الزمان - السنة الرابعة والعشرون العدد 7203 اإلثن 19 من رجب 1443 هـ 21 من شباط (فبراير) 2022م
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انـية من  18 لـغاية ي في مـيونـيخ  اال انطـلقـت أعمـال مؤتـمر االمن الـعا
شـاركـة أكثـر من آلف شخـصيـة سيـاسيـة بارزة  20من هذا الـشهـر  
عـني في شان الدفاع من ضمنهـا رؤساء جمهوريـة ووزراء خارجية و ا
ي  وسط مـقاطـعـة من روسـيا وقـال رئـيس مـؤتمـر مـيـونيخ واالمن الـعـا
فـولفانغ إيشـينغر في كـلمته االفتـتاحية عن أسـفه لعدم مـشاركة روسيا
ـؤتمـر بحـضور كردي ومـقاطـعتـها أعـمال هـذا االجتـماع . هـذا وانعـقد ا
ـؤتمر نيـجيرفان بـارزاني رئيس اقليم  و شارك في ا كبير ومن أبـرز ا

مسرور بارزاني رئيس وزراء اقليم كردستان .
ـؤتـمر فـي نـسخـته الـ  58 هـذا الـعـام عـلى وقع تـقـلـبات يـأتي انـعـقـاد ا
االمنيـة في العالم خاصة في الشرق األوروبـي في وقت يشهد فيه العالم
ـسـتـويـات الــسـيـاسـيـة واألمـنــيـة خـصـوصـا األزمـةَ بـ تـطــورات عـلى ا
ــتــحـدة االمــريـكــيــة واالحتـاد االوروبي أوكــرانـيــا وروســيـا و الــواليـات ا
لتهبة دائما بسبب الصراعات و االرهاب كما وكالعادة الشرق األوسط ا
يـة بيـنهـا االتفـاق النووي ـؤتمـر هذا الـعام أهم الـتحـديات العـا يـناقش ا
ـؤتمر حاضـر في تشكيـله األخالقي خاصة في ظل هذه اإليراني . نعم ا
يـة الثـانيـة وحتى اآلن ـستـمرة في الـعالم بـعد احلـرب العـا الـصـراعات ا
وعاما بعـدعام جند أن هناك مـشاكل عالقة لم يتـمكن اجملتمع الدولي من
ية في مواجهة التحديات حلها ايجـابيا  هذا يدل على ضعف القوة العا

في العالم بشكل عام.
ـواجـهة في أي ـشكـلـة في الـشرق األوربـي مشـكـلـة قائـمـة وسـتحـدث ا ا
واجهة سـتحدث مهما كانت وقت  والتهديدات الـشرقية والغربـية لهذه ا
ألن مـعظم الـدول اآلن تقـوم على تصـفيـة احلسـابات ب
سـيـاسـيـيـهـا ودبـلــومـاسـيـتـهـا  وال جتـتـهـد في حتـقـيق
السالم الشـامل في جمـيع أنحاء العـالم لذلك نرى أن
مؤتـمـر ميـونـيخ لألمن والـدفاع الـدولـي لم يـكن عـصا
يـة التي يـنتـظرها سـحرية  في احـتواء تـلك األزمة الـعا

العالم بكل خوف وارتباك .
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ــقـدسـة لـزيـارة مـرقـدي خـرجــنـا فـجـر يـوم اجلـمـعــة الى مـديـنـة كـربالء ا
االمـامـ احلسـ واخـيه الـعبـاس عـليـهـما افـضل الـصالة والـسالم وقد
كــانت رحـلـة جــمـيـلـة  هــنـاك مالحـظــات البـد من االشـارة  الــيـهـا  قـبل
خـروجنـا من الـكـراج الذي وضـعـنـا به الـسيـارة كـان مـكتـوبـا بـالوصل 
الـكراج غيـر مسـؤول عن فقـدان مابداخل الـسيـارة برغم ان الـعامل طلب
ا تـركـنا مـنا تـرك مـفـتاح الـسـيارة بـداخـلهـا ولـو كنـا نـعلم بـهـذه الفـقـرة 
كن ان يـقتنع اي سـائق بهذا الـكالم لو علم ـفتاح بـداخلهـا  هل كان  ا
ـا ال  كنا قد سألنا عن ا نعم ور بوجود هذه الـفقرة في الوصل ?  ر
وجود مطعم لـلكنتاكي في كـربالء فجاء اجلواب نعم هـناك مطعم بأسم (
قـصة دجاجة  (طـلبنـا الكنتـاكي وانتظـرنا حل وصول االشـارة الينا من
اجلـهاز االلـكـتروني  حـال وصـول الوجـبة الـتـهمـنـا الكـنـتاكي الـذي كان
طـعـمه لـذيـذا جـدا ولـوال ان شـبـعــنـا لـكـنـا طـلـبـنـا وجـبـة ثـانـيـة  يـبـدو ان
اخملـتـص في مـطعـم ( قصـة دجاجـة ) كـانوا عـلى اسـتعـداد لـتقـد اية
وجـبـة يطـلـبـهـا الزبـون وهم يـراهـنـون عـلى مذاقـهـا وطـعـمهـا ورائـحـتـها 
عـنـدمـا شـكرنـاهم عـلى حـسن ضـيـافتـهم    ثم قـدمـوا لـنـا فنـجـان قـهوة

فاخر وقدح عصير فريش 
اول مرة  نـشعر بـالسـعادة ونحن نـشاهـد شوارع كربالء نـظيـفة وجمـيلة
ديـنة ـروري في ا وشـاهدنـا العـديد من مـنـاطقـها  بـحلـة زاهيـة والنـظام ا
ـيـة فـضال عن ان مـداخل كـان رائـعـا جـدا وكـأنـنــا نـسـيـر في مـديـنــة عـا
ومـخارج كـربالء كـانت تـتـمتع بـشـوارع مـعبـدة حـديثـا ويـبـدو ان احملافظ
عازم على ان يتـرك له بصمة عمرانية يشهدون اهل احملافظة عليها برغم

اننا لم نعرف احملافظ  ولم نلتق به وال مرة واحدة 
في طـريق الـعودة  الى بـغـداد كـنا اتـفـقـنا مـسـبقـا عـلى ضـرورة ان نقف
عند شركـة مخابـز باب االغا  لم نـدخل هذا اخملبـز من قبل وهي فرصة
لـنا وهو على مـقربة من الـشارع العام  تـسوقنا حـلويات وصمـون نوعية
ـكــان كـان فـاخــرة جـدا وقــد كـان االقــبــال عـلى هــذه االفـران كــثــيـفــا وا
مزدحـما هنـاك  ضحـكنـا عنـدما لم نـشاهد الـناس يـرتدون كـمامات  اال
القـلـيل جدا مـنـهم  سـؤال الى وزارة الصـحـة  هل ان كورونـا مـوجودة

في اماكن وغير موجودة في اماكن اخرى ?
بـعد االبـتعـاد عن مـحافـظة كـربالء بعـشرين كـيـلو مـتر تـزيد او تـنقص لم
نشـاهـد الشـارع الـذي كنـا نـسيـر فوقـه اال وهو مـهمل
مـنــذ زمن بـعـيـد ولم تـصـلـه يـد الـتـعـبـيـد او االكـسـاء
وحـتى الـتـرقـيع  هل ذلك كـان من مـسـؤولـية وزارة
االعـمـار او الـطرق واجلـسـور ام ايـة جـهـة اخرى ?
مــؤسـف ان يــكــون هــنــاك مــســؤوال يــخــذل شــعــبه
ومفخـرة ان جند مسؤوال يعـمل بشرف ونزاهة وهو

لقاة على عاتقه. سؤولية ا يؤدي عمله من باب ا
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تقاعد العراقي ال يشبه أي متقاعد في العالم في لون احلياة واحلقوق. ا
ليست له قـوان حتميه وال حزب يـدافع عنه. فهو مـثل "الكاروك الهزاز"
يـتـمـايـل بـاجتـاهـات مـخـتــلـفـة فال هـو حي مــيت وال مـيت حي; هـو نـائم
مسـتـريح ومـسـتـيقظ نـائم. يـأن من جـور الـزمـان وعـذابات الـشـيـخـوخة
زمنـة. بل لديه أحـساس نفـسي انه عالة عـلى اجلميع ـرض والكآبـة ا وا
 . وانه في أواخر العمر; يعدّها ساعة بساعة وليس بالشهور والسن

تقاعـد العراقي يعيش فـوق بيت من النفط لـكن راتبه "تفالـيس" مخجلة ا
غـير قابلـة للحيـاة والعيش تمـنحه التعـاسة أكثر من الـسعادة لذلك تراه
ـا الـكثـيـر مـنهم مُبـرمّج عـلى اآلهـات والـشكـوى من الـقـريب والـبعـيـد. ر
يتمنى ساعـة مُغادرة احلياة بدال من هذه العيشة النكّدة بالعوز واحتفار

الذات وعدم القدرة على تنفيذ متطلبات األسرة واألبناء واألحفاد.
في بلـد يغـرق بالـنفط والـغاز ويـحقق إيـرادات نفـطية بـلغت أكـثر من 75
مـليـار دوالر في عام  2021 ويـقـترب بـرميل الـنـفط حالـيا إلى  96 دوالر
ـوظف مـازاال حتت فـقـر احلـال ـتـقـاعـد وا لـلـبـرمـيل الــواحـد فـأن حـال ا
واجع والتقلبات تاعب وعـذاب ا واحلاجة وهـدر الوقت واألعصاب وا
ـا رجل شـذ منـهـم فأعـلم أنـه رجل سـلـطة ونـائب وبـريق األمـنـيـات; فـأ
ــاني سـارق وقـريب لـرئـيـس حـزب ومـرتـشي كـبــيـر ولص مـحـتـرف بـر
ال يـحـتمي بـقـوانـ احلزب أو بـطـقـوس دين مُحـرّف بـالـوصايـا وزكـاة ا

احلرام. 
بلـد ينهـبه النـخب السيـاسية عـلنا حـيث رواتب ومخـصصات الـرئاسات
وظـف واحلمايات  308 ملـيار دينـار سنويا. الثالث والـنواب والوزراء ا
فــقط رواتب رئـاسـة اجلـمـهـوريـة في مـوازنـة عـام  2021 بـلـغت 35.639
مـلـيـار دينـار ومـجـلس الـنواب  228.141مـلـيـار دينـار واألمـانـة الـعـامة
ومـكـتب رئـاسـة الوزراء   81.176 وهـذه اإلحـصـائـيـات عـلى ذمـة قـانون

وازنة العراقية لعام 2021. ا
وكما ترون فـأن البلد غارق باألموال والثـروات لكنه مُقسّم ب اللصوص
ـليشيات; "حفاي" العـقل والنفس والضمائر حيث واحلكام واألحزاب وا
ــريـضــة. أمـا الـعــبـاد من الــطـمع وهــوى الـتــرف قـانــونـا في جــيـنــاتـهم ا
ــوظــفــ والــعـــاطــلــ فــأنــهـم دومــا في دائــرة اخلــطــر; ــتــقــاعــديـن وا ا
استقطـاعات ال ترحم وقوان جائرة حللب مـا تبقى من "التفاليس" التي

ال تكفي أسبوعا واحدا للعيش بكرامة!  
هنـاك قـصـة مـأسـاويـة أخـرى تدمي الـقـلب وتُـشـعل الـفـؤاد حـزنـا حيث
ة على احلـكومـة بخيـلة علـى شعبـها البـائس بالـفقر والـبطالـة لكـنها كـر
الـضيـوف. فقـد اكتـشفتُ أن هـيئـة التقـاعد الـعامـة تعـطي رواتب تقـاعدية
واطن من سبعة أقطار عربية وإسالمية ويفتح مصرف الرافدين فرعا
له في إحـدى الـدول لـيسـلم رواتب تـقـاعـدية إلى  80 ألف متـقـاعـد كـانوا
ـبكيات. ـضحكات ا يعملـون في العراق." دالل " خمـس جنوم لكنه من ا
واطن ابحثوا عن دولـة واحدة في العالم تمنـح تقاعدا للعـامل من غير ا

فيها إال في عراق الكرم واجلود?!
ليـارات والتـريليـونات تـقطع أرزاق بعض األسـر ألنهم لـيسوا في دولـة ا
من عـصرهم ونظامـهم وأيدولوجيـتهم. مثلـما تسحـق كرامة متـقاعد اليوم
في ذل شــيـخــوخـة الــعـمـر واحلــاجـة والــقـهــر واحلـرمــان بـيــنـمـا يــنـعم
ـتـقـاعـدون أصـحـاب الـسـيادة ومـعـالي الـنـواب والـوزراء والـسـيـاسـيون ا
واجملاهدون بصنوفهم اخملتلفة وأصحاب خدمة األيام واألشهر برواتب

فلكية مفتوحة األجر والثواب!
ـتـقاعـد الـعـراقي انه يـعيش في عـصـر فـساد ـشهـد اخملـتـصر لـواقع ا ا
ـهـدورّة ولـصـوص ســيـاسـة الـدولـة الـفـاشــلـة وظـلم الـقـوانـ األمـوال ا
ـقـلـوب يــغـيب عـنه رحـمّـة أبـوّة االنــتـقـائـيـة. عـراق يــسـيـر بـا
الـدولـة وحـنان وطـنـيـة السـيـاسي. لـذلك تنـتـهك كـرامة
تقاعـد وحقوقه وتسحق إنسـانيته وتصبح احلياة ا

وت األبدي! لديه جحيماً كأنها ا
تقاعد  –أنا  –حي - ميت    # ا

وأوضـح محـامي شـقـيق الـضـحـية
ســردار مــحــبــوب لــوكــالـة فــرانس
بــــرس أن "وســـيم بــــات طـــلــــيـــقـــا
ـوجـب األمر الـقـضـائـي" الـصادر
عـن مـحــكــمــة الهــور وهـو أصــبح
"رجـال حــــرا".وكـــــان وزيــــر اإلعالم
الـباكـستـاني فؤاد شـودري قال في
وقـت سابـق إن احلـكـومة سـتـطـعن
بـــاحلـــكم الـــصـــادر عن مـــحـــكـــمــة
االســـتــئـــنــاف أمــام أعـــلى هـــيــئــة
قـضـائـية في بـاكـسـتان.وكـتب عـبر
تـويتـر (نحن كـأمة يـجب أن نخجل
من أنـفـسنـا بأن يـكـون لديـنا نـظام

قضائي كهذا)".

تـبرئة الـرجل "على أسـاس تسوية"
ـعنـيـة) وقد اعـتـبر بـ األطـراف ا
الــــقـــاضـي أن (اعـــتــــراف الــــقـــاتل
ـة "لم يعـد سوى حـبر على بـاجلر
ورق)". وفـي باد األمـر أكـد والدا
قـنـديل بلـوش عدم إمـكان "الـصفح"
عن ابـنـهـمـا الـقـاتل قـبل أن يـغـيّرا
أقــوالــهــمــا ويــبــررا فــعــلــته.وقــال
مـحـامي الـوالـدة صـفـدر شـاه إنـهـا
أعـطت "موافقتـها" على الصفح عن
ابـنهـا. وأُطلق سـراح محـمد وسيم
الـسبت من سـجن في مديـنة مـلتان
شـرق بـاكسـتـان بعـد ست سـنوات

من احلبس.

كنا القانون الباكستاني لم يعد 
ألهـل ضـحـيـة قـضت في مـا يُـعـرف
بــجـرائم الـشـرف أن يـصـفـحـوا عن
الــقـاتـل الـذي غــالـبــا مـا يــكـون من
أفـراد العائـلة ما كان يـتيح لهؤالء
الحقة القانـونية.غير اإلفالت مـن ا
ـكـنـا في أن هـذا الـصـفح ال يـزال 

حاالت أخرى جلرائم القتل. 
واعــتـبـر قـاض فـي االسـتـئـنـاف أن
كن تصـنيفه على مـقتل بلـوش ال 
ـــة "شـــرف". وقـــد أبـــطل أنـه جـــر
اعــتــرافــات مــحــمــد وســيم وأعــلن
ة.وبـحسب حكم تـبرئـته من اجلر
االسـتئناف الصـادر اجلمعة (تمت

كـما كانت تنشـر صورا لها تُصنف
جــريــئـة أو حــتى فـاضــحــة بـنــظـر
الـفئـة األكثـر تشـددا داخل اجملتمع

الباكستاني. 
وحـكم الـقـضـاء الـباكـسـتـاني سـنة
 2019 بـالـسـجن مدى احلـيـاة على
شـقـيقـهـا محـمـد وسيم الـذي فـاخر
بـأنه قتـلهـا خنـقا بـسبـب "سلـوكها

قبول". غير ا
ة قتل النجمة الشابة وأثـارت جر
صـدمــة في بـاكـسـتـان حـيث تُـقـتل
مــئــات الــنــســاء ســنــويــا عـلـى يـد
أقـارب بحجة صون شـرف العائلة.
ــــوجب تــــعــــديل حــــديث عــــلى و

{ مـولـتـان (بـاكـسـتـان) (أ ف ب) -
أطـلق الـسـبت سـراح شقـيق جنـمة
عـلى الـشـبـكـات االجتـمـاعـيـة لُـقبت
بـ(كـيم كـارداشـيـان الـبـاكـسـتـانـية)
كـان محكوما بالسجن مدى احلياة
مـنـذ 2019  بـعـد أيـام عـلى تـبـرئـته
ة "شرف" من تـهمـة قتلـها في جـر
سنة 2016  على ما أعلن محاميه.
وكــانت الــضـحــيـة قــنـديل بــلـوش
واسـمــهـا احلـقـيـقي فـوزيـة عـظـيم
شــــابــــة ســـمــــراء في الــــســــادســـة
والـــعـــشـــرين عُـــرفت بـــإطالالتـــهــا
ظهـر عصري مع اهتمام الـدائمة 
اكـياج كـبـير بـتصـفيف الـشعـر وا
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قامت النجمة التركية هاندا أرتشيل بخطوة إعتبرها الكثيرين بأنها
مثل متأخرة.حيث قامت بحذف جميع صورها التي جمعتها مع حبيبها ا
وقع التواصل اإلجتماعي التركي كرم بورس على حسابها اخلاص 
في إشارة مؤكّدة الى أنّ العالقة وصلت إلى طريق مسدود ولم يعد
هناك مجاالً للصلح وكانت قد إنفصلت  أرتشيل عن حبيبها منذ نحو

الشهر. وكانت أرتشيل قد إلتقت بحبيبها السابق مراد خالل حضورها
مباراة لكرة السلة ما أثار الشكوك حول عودتهما لبعضهما أم أن

صادفة. كان نفسه كان محض ا وجودهما في ا
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{ الرباط) ,أ ف ب) - تـوفي الفنان
غـربي احلس طالل الـتشـكيـلي ا
أحـــــد أبـــــرز األســـــمـــــاء في الـــــفن
مـلـكة عن ـعاصـر بـا الـتـشكـيـلي ا
سـن ينـاهز  80 عـامـاً الـسبت وفق
ــؤســســة الــوطــنــيــة مــا أعــلـــنت ا
ـــؤســـســة لـــلـــمـــتـــاحف. وقـــالـت ا
احلـكـومـيـة في بيـان نـشـرته وكـالة
غربـية إنها (تـلقت صباح األنـباء ا
الــيـــوم بــبــالغ احلــزن نــبــأ وفــاة
الــفـنــان احلـســ طالل  الـذي كـان
وجـــــهــــاً بـــــارزا من وجـــــوه الــــفن
عاصر)". وبدأ غربي ا الـتشكيلي ا
ـغرب الـراحل مـسـيـرته الـفنـيـة بـا
وعرض أولى أعماله في فرنسا في
ـاضي بـحسب سـتـيـنيـات الـقرن ا
مــا أوضح مــديــر مــتــحـف مــحــمـد
ـعـاصر الـسـادس لـلفن احلـديث وا
عــبـــد الــعــزيــز اإلدريــسي لــوكــالــة
فــرانس بــرس. واشـتــهـر احلــسـ
طـالل بـأسـلـوبـه "في رسم الـوجـوه
ـــتـــخــيـــلـــة ولــوحـــات مـــا ســمي ا

نسي وجمع ـجموعة السيرك ا
بـ التـلقـائيـة والرسم بـدقة
عــالـيـة" وفق مـا أضـاف
اإلدريــــــــسـي.وشـــــــارك
الـــــــــراحل فـي عــــــــدة
مــعـارض ومــتـاخف
عـــبــــر الـــعـــالم في
فـرنسـا وإسبـانيا
ومـــــــــــــــصـــــــــــــــر
والـــــــــواليـــــــــات
ــــــــتــــــــحــــــــدة ا
وغــــــــيـــــــرهـــــــا
وأسّـــــــس فـــــــي
 1982مـعرضاً في
الـدار البيـضاء.كذلك

كـــــان له "دور كـــــبــــيـــــر في
الـتعـريف بأعـمال والـدته الفـنانة
الــراحـلــة الـشــعـيــبـيـة طـالل" كـمـا
يــشـيــر اإلدريـسي. وكــانت تـعــتـبـر
رائـدة الـفن التـشكـيـلي الفـطري في
ــغـرب وقــد اكـتـســبت لـوحــاتـهـا ا

ية.  شهرة عا
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باريس) ,أ ف ب) - عُـثر عـلى وكيل
عـارضات األزياء السـابق الفرنسي
جـان لـوك برونـيل الـذي كان قـريـباً
ـلــيــارديــر األمــريـكـي الـراحل مـن ا
جـيفري إبـست مـيتاً شـنقاً داخل
زنـــزانــتـه في ســجـن "ال ســانـــتــيه"
الـبـاريسي وفـق ما أفـادت الـنيـابة
الــــــعـــــــامــــــة في الـــــــعــــــاصــــــمــــــة
الـفرنسية.وأكدت النيابة العامة أن
بـرونيل وجد مـيتاً واشارت إلى أن
ــعــرفــة مالبــسـات حتــقــيــقـا فــتح 

وفاته.
واتـهـمت عـارضـات أزيـاء سـابـقات
بـرونـيل بـاغـتـصـابـهن لكـن الرجل
الـــســـبـــعـــيــــني كـــان يـــنـــفي هـــذه
االتـهامـات. وادعت علـيه السـلطات
الـقــضـائـيـة الـفـرنــسـيـة في نـهـايـة
حـزيـران  2021 بـتـهـمـة "اغـتـصـاب
قــــاصـــرات تــــتـــجــــاوز أعــــمـــارهن
اخلــامــسـة عــشــرة" بـعــدمــا كـانت
ادعـت عـلــيـه مـرة أولـى في كــانـون
األول  2020 بـــالــتــهــمـــة نــفــســهــا
وبـالتحـرش اجلنسي".كـذلك شملت
ـالحـــقـــات "االجتـــار بــــالـــبـــشـــر" ا
و"إحلـاق األذى بـضـحايـا قـاصرات
ألغـــراض االســــتـــغالل اجلـــنـــسي"
.ويــــــعـــــني مــــــوت بـــــرونـــــيـل كفّ
لف ما الحقات العامة في هذا ا ا
لـم يـشــتــبـه في ضــلــوع أشــخـاص
آخـــرين في الـــقــضـــيــة. وورد اسم
بــرونـيل في حتـقـيـقـات أجـريت في

تحدة في شأن فضيحة الـواليات ا
جـيـفري إبـستـ اجلنـسيـة. ووجد
أبــســتــ هـو اآلخــر مــنــتــحـراً في
زنــــــزانــــــتـه في آب 2019 . وأوقـف
بـرونيل فـي كانون األول  2020 في
مـــطــار شــارل ديــغـــول في بــاريس
فـيــمـا كـان يـهمّ بـالـسـفـر إلى دكـار
وأودع الـــــســـــجن بـــــعـــــد االدعــــاء
عـلـيه.وأخـلي سـبـيل بـرونـيل حتت
ـراقبة القـضائية لـبضعة أيام في ا
تـشـرين الـثـاني الـفـائت لـكـنه أعـيد
إلـى الـــســــجن بــــقــــرار من غــــرفـــة
الـتـحـقيق فـي محـكـمـة االستـئـناف

فـي بــاريس. وســـعى بـــرونــيل إلى
تمييز هذا القرار.

واتـهم إبستـ في تموز  2019 في
ـتـحــدة بـأنه شـكّل بـ الــواليـات ا
عـــامي  2002 و 2005 شـــبـــكـــة من
الـفتيـات القاصـرات كان يسـتغلهنّ
جـنسياً.وفـتحت النيـابة العامة في
بـاريس حتقيـقاً أولياً في آب 2019
بـــعــدمــا تــبـــلّــغت مــعـــلــومــات عن
احـتمال وجـود قاصرات فـرنسيات
بـ ضحـايا جيـفري إبسـت الذي
ـلك شـقـة في شـارع فـوش األنيق
ـدعي فـي بـاريس . واهـتم مـكـتب ا

الـعـام بـدور برونـيل وهـو مؤسس
وكـالـتي "كارين مـودلز" و"ام سي 2
مــــودل مــــانـــــاجــــمــــنت" لــــعــــرض
األزيـاء.وخـرج عـدد من الـعـارضات
عـــنـــدهـــا عن صـــمـــتــهـنّ واتــهـــمن
بــرونــيل مــبــاشـرة بــاغــتــصــابـهن
.وقـــدّمـت في تـــشـــرين األول 2019
شـكوى ضد بـرونيل لوقـائع تتعلق
بـ(الـــتــحـــرش اجلــنــسـي) لم تــكن
ـــــرور الــــزمـن خالفــــاً ســـــقــــطت 

التهامات أخرى في حقه.
عـلـى صـعـيـد آخـر يـعـرض فـسـتـان
الــفـنــانــة مـارلــ مـونــرو الـوردي

سـتوكـهولم) ,أ ف ب) - فـي خطوة
نـادرة نفت ولـية الـعهـد السـويدية
األمـيـرة فيـكـتوريـا وزوجـها األمـير
دانـيـال الـسـبت علـنـا شـائـعات عن
اعــتــزامــهــمــا الــطالق.وقــال بــيـان
ــلــكي الــسـويــدي عــبـر لــلــديـوان ا
إنـســتـغـرام حـمل تـوقـيع الـزوجـ

ـلكي (هـناك مزاعم تنـتشر حول ا
خــــــيـــــانـــــة فـي الـــــعـالقـــــة وطالق
ـــنـــشـــور (في وشـــيـك)".وأضــاف ا
الــظــروف الــعــاديــة ال نــعــلق عــلى
الــشــائـــعــات والــتــكــهــنــات. ولــكن
حلــمـايـة عــائـلـتـنــا نـود أن نـوضح
مـرة واحـدة وأخيـرة أن الـشائـعات

ـنـتـشـرة حالـيـا ال أسـاس لـها من ا
الــصـحــة)".وقـالـت رئـيــسـة الــقـسم
ـــــلـــــكي اإلعـالمي فـي الـــــديــــوان ا
مــارغــريـتــا تــورغــرين لــصـحــيــفـة
"إكـــســـبــــريـــسن" الـــســـويـــديـــة إن
(الـتـعـلـيق غـيـر الـعـادي صـدر بـعد
فـــتـــرة طـــويـــلـــة من الـــشـــائـــعـــات

ــنــتــشــرة عـلـى الـرغـم من الــنـفي ا
ــــتـــــكــــرر لـــــهــــا عــــبـــــر وســــائل ا
اإلعـالم).ويأتي هـذا الـنفي الـعـلني
بـــعـــد شـــهـــور عـــلى نـــشـــر مـــوقع
ســـويــدي مــتــخـــصص في أخــبــار
ـشاهـير أنـباء عن أزمـة في عالقة ا

. لكي الزوج ا
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{ كـــــويــــنــــزالنــــد  –وكــــاالت - 
الـعثور عـلى جثة الطـبيب العراقي
ياه لـقمـان جبـير بعـد أن جرفـته ا
أثـنـاء مـحـاولـته إنـقـاذ صـيـاد على
شــاطئ جـولـد كـوست.وكـان جـبـيـر

الـبالغ من الـعمر  35عـامًا فُـقد بـعد
أن حـاول مـسـاعـدة صـيـاد ضـربـته
ـائــيـة عـلى أحـد ـوجـات ا إحــدى ا
ـاضي. فيـما الـشـواطئ اخلمـيس ا
كان يحاول مع رجل آخرين إنقاذ

صــــيـــاد عــــلى وشك الــــغـــرق.كـــان
الـطـبـيب لـقـمـان أحـد الـذين ذهـبوا
ــســاعــدة صــيــاد كــاد يــغـرق لــكن
الــبــحــر ســحـبه. وأُعــيــد الــصــيـاد
بـأمان إلى الشـاطئ لكن جبـير فُقد

بـعد حلظات من عملية اإلنقاذ فيما
جـرت مـحـاوالت بـحث حـثـيـثـة بـراً
ــاء.وقــالت شــرطـة وجــواً وداخل ا
كـــويــنـــزالنــد الـــســبـت: (إن بــعض
األشـــخــــاص عـــثـــروا عـــلى جـــثـــة
ـيـاه الــطـبـيـب لـقـمــان جـبـيــر في ا
يـد فـيمـا تـعمل قـبـالة شـاطئ مـار
الـشـرطـة عـلى إعـداد تـقـريـر لـلـطب
الــشــرعي). وقــال الــقــائم بــأعــمـال
ـشـرف ريس ويـلـدمان (إن كـبـير ا
الـرجل اآلخرين اللذين شاركا في
عـمليـة اإلنقاذ في مـرحلة الـتعافي
بـعد بذل مـجهود كـبير في عـمليات
اإلنـقاذ").وقالت الـشرطة إن (لـقمان
ــيــامي ــيــاه  جــبـــيــر  نــزل إلى ا
مـساء اخلـميس بـعد أن نـبه صياد

أن رجلًا يواجه مشكلة).
وغــادر جــبــيــر الــعــراق عـام 2014
حــيث كـان طــبـيـبًــا مـؤهــلًـا وأعـاد
هني فـي أسترالـيا حيث تـأهيـله ا
كـان باحثـاً في مجال الـسرطان في
جـامـعـة جـريـفـيث. وقـال زميـله في
الـعمل الطبيب مـاكميالن(  لقد كان
ًا لـقمان زميلًا رائـعًا وصديقًا وعا
مـتفـانيًـا. فقد جـاء إلى هنـا بعد أن

عـــــــانى مـن وضـع سيء جـــــــداً في
الـــعـــراق ووصل إلى أســـتـــرالـــيــا
بـــحــثًـــا عن فـــرصــة أفـــضل; فـــهــو
موهوب جداً ومؤهل طبيًا وكان له
مــــســـتـــقـــبـل واعـــد). وأضـــاف في
تــصـريح اذاعي(لـقـد صُــدمـنـا عـنـد
سـماع األخـبار لـكننـا لم نسـتغرب
ذهــابه إلى األمـواج إلنـقـاذ الـرجل
فـــهـــذا األمـــر مــتـــوقع مـــنه كـــرجل
شـجـاع بـشـكل ال يـصدق.).وأوضح
ان ( جـبـيـر كـان يعـمل عـلى تـقـنـية
تـعديل اجلـينات تـسمى "كريـسبر"
الســــتـــخـــدامــــهـــا فـي مـــكــــافـــحـــة
الــسـرطـان حـيث أثــر الـوبـاء عـلى
إجنـــازاته). وقـــال(كـــان عـــمـــله في
الـــــواقـع هــــو األول مـن نـــــوعه في
الـــعــالم حــيـث أظــهــر أن تـــقــنــيــة
ــكن أن تــســـتــخــدم "كـــريــســبـــر" 
بــــالــــفــــعل فـي عالج الــــســــرطـــان
والـقــضـاء عـلـيه تـمـامًـا وقـد طـبّق
ذلـك عــلى احلــيــوانــات). وأضـاف:
(بــيـنــمـا حــقق اكـتــشـافــات مـهــمـة
لـلغاية في رسالة الدكتوراه أعتقد
ستقبل أمامه واعداً لذا فقد كـان ا

خسرته البشرية).

Î«œUO  cIM¹ ÊUÞd « ÷«d QÐ h²  w «dŽ

d×³ « tLN²KO  ‚dG « s

¡U¹“√  U{—UŽ qO Ë vKŽ —u¦F «

t²½«e½“ w  ÎU uMA  oÐUÝ
الـذي ارتـدته جنـمة الـبوب
مــادونـا فـي فـيــديـو كــلـيب

أغـنـيـتـهـا "مـاتـيـريل جـيـرل"
عــــام  1984 ومـــــجــــمــــوعــــة
الــطــبــول الــتي اســتــخــدمــهـا
فــريـق الــبــيــتــلــز قــبل ظــهــوره
ــعــروف ضـمن أشــيـاء بــشــكـله ا
أخــرى ســـيــتم طــرحــهــا في مــزاد
ـــوســــيـــقــــيـــة في لــــلـــتـــذكــــارات ا
ـقـدّر أن يـبـاع كـالــيـفـورنـيـا. ومن ا
فـــســــتـــان مـــادونـــا وقـــفـــازات من
الـسـاتـان وأساور مـصـنـوعة من
ـا يـتـراوح ب حـجـر الـراين 
 100 ألـف و 200 ألـف دوالر
لـدى عرضها للبيع كجزء من
ــوســـيــقى" في "أيـــقــونــات ا
مـــزادات جــولـــيــان في أيــار.
وصُـــنع هـــذا الــفـــســـتــان في
األصـل لـفـيـلم تــلـفـزيـوني عن
مـــــونـــــرو عـــــام  1980ولـــــكن
اســــــــتــــــــأجـــــــرتـه شــــــــركـــــــة
إلكـــــــــســـــــــســــــــــوارات األفالم
الســتـخـدامه في الـفـيـديـو

ادونا. وسيقي  ا
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