
www.azzaman-iraq.com
www.azzaman.com
www. azzaman.net
www. azzamanaljadeed.com
www. azzamansport.com
AZZAMAN ARABIC DAILY NEWSPAPER PUBLISHED
BY AZZAMAN Foundation
Email: azzaman_iraq.com
Emial:  postmaster@azzaman.com
Editer@ azzamansport.com (for Azzaman Sport) طبعة العراق 

 W½UM(« w  —bB « ÊUOI²K¹ wIO M² «Ë …œUO « «b Ë

œ«b ½ù« ¡UN½≈ vKŽ ‰U ü« bIF¹ Ÿ—UA «

 W uJ(« qOJA²Ð wC*«Ë
—cM  wB  ≠ œ«bGÐ

يعقد الشارع العراقي االمال على
الــلــقــاء الــذي جـــمع امس رئــيس
الـتـيـار الـصــدري مـقـتـدى الـصـدر
وقـادة حتـالـفي الــسـيـادة واالطـار
الـتــنـسـيــقي في احلــنـانــة الكـمـال
مـــبــــاحـــثــــات عـــبــــور االنـــســـداد
الــســيــاسي وتــســويــة اخلالفــات
الـقـائــمـة عـلى تــشـكـيـل احلـكـومـة
اجلديدة . وذكر مصدر ان (وفدين
من حتـــالــــفي الـــســــيـــادة االطـــار
الـتــنــسـيــقي وصال الى احلــنــانـة
لــــلــــقــــاء الــــصــــدر) واضــــاف ان
ان (الوفدين يـضمـان رؤساء الـبر
مــحــمــد احلــلــبــوسي والــســيــادة
خـميـس اخلـنجـر وحتـالف الـفـتح
هادي الـعامـري واحلشـد الشـعبي
فـــالح الـــفـــيـــاض والــقـــيـــادي في
التـنـسيـقي احـمد االسـدي لـبحث
ــبــادرة الــتـي طــرحــهــا الــصــدر ا
بشان تشكيل احلكومة). فيما راى
مــراقـــبـــون  ان حـــصــول مـــرشح
رئــــاســــة الـــــوزراء الــــذي طــــرحه
الصـدر  عـلى تأيـيـد االغلـبـية  ال

يــعـــني بــالـــضــرورة الـــتــوافق او
حسم موضوع الـكتلـة االكبر التي
عادت الى واجهة مباحثات القوى
عـلى اعــتـبـار ان اجلـمـيع مـجـددا 
ــشـــاركـــة في تــشـــكــيـــلــة يــريـــد ا
ـقبـلة في وقت كـشفت احلكـومة ا
مصادر عـن وصول مرشـح رئاسة
الـوزراء جــعــفـر الــصــدر بـطــائـرة
خــاصــة الى مـــطــار بــغــداد (نص
حوار مـعه ص 3) وقـال مـراقـبون
ان (حـصـول مــرشح الـصــدر عـلى
تايـيد قـادة االطار عـقب االجتـماع
الــــذي عــــقــــد فـي مــــنــــزل رئــــيس
الـــعـــامـــري اول امـس  ال يـــعـــني
بـالـضـرورة حــسم الـكـتــلـة االكـبـر
بتوافق الـكتلـت االطار والـتيار 
كـون الــصـدر مــا يــزال مـتــمـســكـا
بتشكيل حكومة االغـلبية الوطنية
 وبــالـــتـــالي فـــإن هـــذا االمـــر قــد
يــتــســبب بــعــودة الــســجــال مــرة
اخـرى وتـعـطــيل حـسم الـكــابـيـنـة
الــوزاريـــة الـــتي يـــريـــد اجلــمـــيع
شـاركة بـتشـكيلـها) مـؤكدين ان ا
ــرتــقب بـ الــصـدر (االجـتــمـاع ا
وقـادة االطــار قــد يــتــمـخـض عـنه

ــا رؤى لالزمــة الــســيــاســيــة  ر
تسـهم بـانـفـراجـة لـلوضـع الراهن
من خـالل االســــراع بــــتــــشـــــكــــيل
احلكـومـة التـي يتـنـظرهـا الـشارع
لـتـلـبــيـة تـطـلـعــاته) مـحـذرين من
(خطورة اسـتمرار تـعنت االطراف
واقـفـها  والبـد من الـتـنازل عن
بـاحثات كاسب بـهدف اجنـاح ا ا
اجلارية  وتشكيل حـكومة وطنية
قادرة عـلى خدمـة الشـعب وتوفـير
ـراقـبـون احـتـيـاجـاته) واوضح ا
انه (يــحــتــاج ان يــعــرف االسـاس
وجبه الى الذي يتم  الـترشـيح  
هل هـو مـنــصب رئــاسـة الــوزراء 
نـتــاج الــتـوافق بــ الــتـنــســيـقي
والــتــيــار  ام هـــو نــتــاج التــفــاق
? فـالتـوافق بـ كتـلـت الكـتـلتـ
هـو غـيـر االتـفـاق بـيـنـهـمـا وكـذلك
ــكن أن يـتــحـقق االجـمــاع الـذي 
فحتى االن جراء احتاد الـكتـلتـ 
ال توجـد ايـة اشـارة لالجـابـة على
تلك الـتساؤالت  لـذلك نشـدد على
اهمـيـة اللـقـاء بـ التـيـار واالطار
السـتـكـمـال عـمـلـيـة عـبـور االزمة 
والسـيـمـا نـحن ال نـعـلم حـتى االن

في مــا لـو كــان الــقـبــول بــجـعــفـر
دخل حصريًا من قبل االطار هو ا
الي تـفــاهم بــ الـكــتـلــتـ أم انه
هـــنـــاك فـــرصـــة لـــلـــطـــرف االخـــر
لــلــتــرشــيـح ?). وكــان مــصــدر قــد
كشف عن طرح التنـسيقي  اربعة
مرشحـ لرئـاسة احلكـومة. وقال
القيـادي في اإلطار عـلي الفتالوي
في تصريح امس إن (الصدر طرح
بشكـل رسمي اسم جـعفـر كمرشح
ــرحــلــة لــرئــاســة الــوزراء خالل ا

يجب ان يكـون باالتفـاق والتوافق
بــ جـمــيـع أطــراف قـوى الــبــيت

الشيعي). 
من جــــانـــــبه  اكــــد الــــنـــــائب عن
ائــتالف دولـــة الــقـــانــون مـــحــمــد
الشمري ان لقاء مرتقب ب نوير
الكي و الصـدر في بغداد حلسم ا
تـشـكـيل احلـكـومـة اجلـديـدة.وقـال
في تـــصــــريح امـس إن (يـــوم غـــد
ـالكي بـالصدر االثن سـيلـتقي ا
في بغداد من أجل حـسم موضوع
ــلـــفــات تــشـــكـــيل احلــكـــومـــة وا
الـعـالقـة فـضـال عن طـرح وتـناول
كل ما يتعلق باحلكومة اجلديدة)
وأضــــاف أن (اتــــصــــال الــــصــــدر
ـالـكـي فـتح آفـاق كــبـيـرة أمـام بـا
الـــــتــــفـــــاوض والـــــتـــــبـــــاحث من
مـــشـــيــــرا إلى أن (قـــوى جـــديــــد)
التنسـيقي عقـدت اجتمـاعا خاصا
ستـجدات السـيما ناقـشة آخـر ا
في مـا يــتــعـلق بــاتــصـال الــصـدر
ــالــكي). عــلى صــعـيــد مــتـصل بـا
رحــبت كــتــلـــة االحتــاد الــوطــني
الــــكــــردســــتــــاني بــــاخلــــطــــوات
الــســـيــاســيـــة االخــيـــرة وتــقــارب

wLO b « .d  q U

بغداد

‰uIŽË WO Uſ W¹cŠ√

W¹ËUš

وجـهـات الـنـظـر بــ  الـتـنـسـيـقي
والـتـيـار الجـل تـشـكـيـل احلـكـومـة
قـبـلة.وقـال القـيـادي في االحتاد ا
مـحــمــود خــوشــنــاو في تــصـريح
امس ان (اخلــطــوة الـــســيــاســيــة
االخـــيـــرة مــــرحب بـــهــــا من قـــبل
االحتاد ونعتقد ان هذه اخلطوات
ايـجـابـيـة ومـنذ الـلـحـظـة االولى 
فـاالحتاد الـكـردسـتـاني عـمل عـلى
ذلك فـــهــو لم يـــشــارك بـــجــلـــســة
مـجـلـس الـنـواب احــتـجــاجـا عـلى
عدم تقارب االطار والـتيار). وثمن
رئـيس اجلـمــهـوريــة بـرهم صـالح
ـــــــــبـــــــــادرة فـي وقـت ســـــــــابـق ا
السياسـية لتجـاوز حالة االنسداد
والـتـعـطـيل الـدسـتـوري. وقـال في
تغـريدة عـلى تـويتـر (واجبـنا دعم
اجلـــهـــود الــوطـــنـــيـــة لـــتـــلـــبـــيــة
االســـتـــحـــقـــاقـــات الـــدســـتـــوريــة
والشروع بتشكـيل حكومة مُقتدرة
حـامــيــة لالمن الــوطــني وخــادمـة
للمـواطنـ تسـتجيب لـلتـحديات
ـعيـشـيـة وحتـمي االقـتـصـاديـة وا
سـيـادة الـبـلـد واسـتـقـراره في ظل

تغيرات الدولية).  ا

في بيـان تـلقـته (الـزمان) امس ان
(الــــنـــجـم طــــالب اجلــــهـــات ذات
الـــعالقــة بـــعـــدم مـــنح االجــازات
االســتــثــمــاريــة اخلــاصــة بــبــنـاء
اجملـمعـات الـسـكـنـيـة في مـناطق
محـددة في العـاصمة) عـازيا ذلك
الـى ان (انـــــــشـــــــاء مــــــــثل هـــــــذه
اجملمعات تسببت بزيادة الضغط
عــلى خــدمــات الـبــنى الــتــحــتــيـة
لــــلــــمــــديـــنــــة فــــضال عـن زيـــادة
ــروريـــة وزيــادة االخـــتــنـــاقـــات ا
اسـعــار الـوحــدات الـســكـنــيـة في
بعض اجملـمعـات الى اسـعار غـير
ـتنـاول اغـلب مـعـقـولـة ولـيسـت 

.( واطن ا
 مـشــددا عـلى (ضــرورة ان تـكـون
ـمــنــوحــة من الــقـروض ــبـالـغ ا ا
اخملـصـصـة لـلـسـكن في االقـضـيـة
والنواحي متناسبة مع التي يتم
مــنــحــهــا  في مــديــنــة بــغـداد او
مراكز احملـافظـات لتـحفـيز  االسر
عــلى شـراء وحــدات ســكــنــيـة في
ـــــدن هـــــذه االمـــــاكـن بـــــدال من ا
ـتوسـطة) وتابع ان الصغـيرة وا
( اسعار االراضي فيـها تكون اقل
كـلــفـة ويــسـهـل شـراؤهــا من قـبل
الــشـرائـح الـفــقــيــرة ومـتــوســطـة

الدخل).

ـدة شـارع حـي الـســواعــد خالل ا
ــــقـــبــــلـــة) وتــــابع ان ( هــــنـــاك ا
مــشـاريع جــديــدة لـبــلــديـة جــسـر
ديالى مـنهـا إكـساء حـيي السالم

االولى والثانية). 
دعـــــا وزيــــر مـن جــــهـــــة اخـــــرى 
التـخطـيط خـالد بـتال الـنجم الى
عدم مـنح االجـازات االسـتـثـمـارية
اخلـــاصــــة بـــبـــنــــاء اجملـــمـــعـــات
ـكــتـظـة ــنـاطـق ا الـســكـنــيـة في ا
داخل الـعـاصـمـة. وذكـرت الوزارة

ـديرية الكـات الفنـية  وواصلت ا
بـلديـة جـسـر ديـالى إكـسـاء فـلـكة
دائن ومـدخل سـلمـان احملـمدي. ا
وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس
وضمن تابعة من احملافظ  انه (
مــشــروع تــطــويــر مــدخل قــضــاء
الكات الـفنية دائن  واصلت  ا ا
ديرية بلديـة جسر ديالى إكساء
ــدائـن ومــدخل ســـلــمــان فــلـــكــة ا
قرر احملمدي) واضاف انه (من ا
باشـرة باعـمال إكـساء وتـطوير ا

ــــركـــز الــــوزارة واحملـــافــــظــــة وا
الوطني لالسـتشـارات الهنـدسية
لـــتـــقـــد دراســـة بــشـــأن مـــواقع
سيطرات بغداد وساحات التبادل
التـجـاري على الـطـرق الرئـيـسة)
داعيـا الى (تولـي احملافـظة الـبدء
بعـمـلـية اإلحـالـة وتـوقيع الـعـقود
لـلـمــداخل االربـعــة وهي بـغـداد -
ـــوصل وبــــغـــداد - ابـــو غـــريب ا
القـد بإجتـاه الفـلوجـة وبغداد-
بـعـقـوبـة الــقـد وبـغـداد- بـابل).
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اوصى اجـتـمـاع تــطـويـر بـغـداد 
بـــتــألـــيف فـــريق عـــمل مـــشـــتــرك
لــتـــحــديــد مـــواقع الــســـيــطــرات
وساحـات الـتـبادل الـتـجـاري على
الطـرق الرئـيسـة  تمـهيـدا الحالة
مشاريع تطوير اربعة مداخل الى
نـختـصة . وقـال بيان الشركـات ا
تلـقتـه (الزمـان) امس ان (احملافظ
محمد جابـر العطا ومـدير مديرية
تـخـطــيط عـمـراني بــغـداد فـاطـمـة
احلسناوي  شـاركا في االجتماع
ــوسع بـــشــأن تــطـــويــر مــداخل ا
الـعـاصـمـة  الـذي عـقـد في مـبـنى
وزارة األعـــــــمــــــــار واالســـــــكـــــــان
والبـلديـات برئـاسة الـوكيل جـابر
احلـــســانـي ومــســـتـــشـــار رئــيس
الوزراء صـباح مـشـتت وبحـضور
ـتـقــدم في دوائـر واقـسـام الك ا ا
الـــوزارة واحملــــافــــظـــة تــــضـــمن
مـنــاقـشـة تـفــصـيـلــيـة لـلــمـشـاريع
طروحة وكيفية تضافر اجلهود ا
وزيـــادة الــتـــعـــاون والــتـــنـــســيق
ـشـتـرك لـتـطـويـر مـداخل بـغـداد ا

ا يليق بالعاصمة). و
 واشار الى ان (االجـتـماع اوصى
بـتـألـيف فـريـق عـمل مـشـتـرك من

محمد احللبوسي
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لن احتـدث عن سـالف العـصـر والـزمان  ولـن ادخل في قصص
كـان يــامــا كــان  لــكــنـنـي سـأحتــدث عن جــانب مــهم فـي تـاريخ

العراق احلديث.
ُـدقع قـبل عـشـرات عـاشَ الـعـراقـيـون جــمـيـعـاً حـالـة من الـفــقـر ا

قراطي البائس.. السن من جتربة التحوَّل للنظام الد
تلكون مالبس مودرين. كانوا يسيرون حفاة وال

ية. اركات العا وال يعرفون ا
تواضعة. ا تيسر  وفق امكانياتهم ا وطعامهم 

لبس والطعام.. لكنهم كانوا متميزين بصفات اهم من التباهي با
لم تسـقط منهم قطرة اخلجل  وكان اجملتمع متماسكا ومنظومة
القـيم واالخالق رصيـنة  كانت اقـدامهم حـافية  وعـقولـهم  نيَّرة
حتـمل الـعـلم واالخـالق والتـفـانـي في الـعـمل واالنـتـمـاء احلقـيـقي

للعراق كبلد حر مستقل .
وقوا  على كـثير من شـعوب الدول الـتي تعيش جنحـوا في ان يَتَفـَّ

افضل حاالً منا .. 
كــان الــعــراق مـنــارة لــلـعــلم والــفن واالدب والــثــقـافــة وتــصـدرت
ــيــة بـكل االسـمــاء الــعــراقــيـة  الــســاحــة  الـعــربــيــة وحـتـى الـعــا

االختصاصات  ..
ـنح فرصـة العـمل في اوربا حتى كان الـطبـيب العـراقي يُفضل 

قبل ان يُمنح الفرصة ابن البلد.
ألنهم على دراية بحجم علميتة وكفاءة الطبيب العراقي 

ومـا  زهــا حـديــد واجلـواهـري والــسـيــاب وعـلي الــوردي ومـئـات
االسماء التي تُعد مفخرة للبلد إال نتاج لتلك االيام العصيبة.

ـقـراطـيـة الـتي فُـرضت بـعـنـجـهـية امـا الـيـوم وبـعد الـتـجـربـة الـد
امـريـكـا وتــخـاذل الـعـرب شــكـلت من الـشــعب الـعـراقي طــبـقـتـ

. مختلفت تماماً
ـال واجلـاه والـسلـطـة وكل مـسـتـلـزمـات الـعيش ـتـلك ا احـداهـا 

تلك جزءا يسير منها. الكر التي كان يحلم في يوماً ما ان 
لك حتى قوت يومه. واالخر ال

انها الفوضى اخلالقة.
ـا يـرتديه من وفي هذا الـزمـان ظهـرَّ  لـنـا البـعض وهـو يـتبـاهى 

احذية ومالبس باهظة الثمن ومن مناشيء علمية مختلفة.
لم يفاجئني ذلك.

ُبرقعة لكن كـنا نتمنى جميـعاً ان نرى عقول غنيـة قبل االجساد ا
ية .. اركات العا كذباً با

  كي يــتــمــكــنـوا  من بــنــاء مــجــتـمع رصــ قــادر عــلى االعــمـار
واإلجناز وان يكون انتماء ابنائه حقيقيا للعراق ..

تأكـدت انـني لن اجـد في زمـني إال عـقـوال خـاوية وكـروش مـلـئـها
ال. ا

وكم تمـنيت ان يعملوا اجلميع على بـناء انفسهم اوالً كي يتمكنوا
جتمعهم . من النهوض 

لكن وجـدتهم قد تمكـنوا من بناء امـبراطوريات خالـية من االنتماء
وبعيدة كل البعد عن اجملتمع.

ن كـنتُ احسن ـاركات النـهـا سبب خـسارتـي لكـثيـر  فكـرهت ا
الظن بهم

واحببت احلُفاة ألنهم كانوا خير سفراء للعراق .
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حــامل وخــمـســة اطــفــال صــغـارا
فارقـوا احليـاة اختـناقا وهـم نيام
لم تمسهم النار بـسبب استنشاق
نتواج احتراق الواح السندويج).

نـطـقة اكـدوا ان الدار يـخـلو من ا
ـــا دفع الـــفـــرق الى ســـاكـــنـــيه 
ــنـــازل والـــنـــزول من اقـــتـــحـــام ا
السقف لتـعثر على جـثام امرأة

مــــوقع احلــــادث خـالل خــــمــــســـة
دقائق لـكن الـسنـة الـنيـران كانت
منتشرة في ارجاء البيت وتشاهد
من اخلـــارج) وتـــابع انه (اهـــالي
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ــدني  في جنـحت فــرق الــدفـاع ا
أنـقـاذ ســتـة نــسـاء بـيــنـهن امـرأة
مــسـنــة مــقــعــدة من خالل فــتــحـة
صـغــيــر من ســطح مــنـزل مــتــخـذ
لـلـسكـن وخزن وبـيـع البـنـزين في
منـطقـة حي اإلعالم بـبغـداد. وقال
بــيــان تــلـــقــته (الــزمــان) امس ان
(الفـرق طوقت الـنيـران واقتـحمت
نزل بهدف الوصول إلى العائلة ا
احملاصـرة بـالسـنـة اللـهب وانـقاذ
جـــمــيع افـــرادهـــا بـــالــتـــزامن مع
عـمــلــيـات اخــمـاد حــريق الــوقـود
لــتــنــهي احلــادث دون ــشــتــعل  ا
تــســجـــيل اصــابــات بـــشــريــة مع
ادية) وبشان حتجيم اضرارها ا
حريق احلـريـة الذي اودى بـحـياة
اربـــعـــة اطــــفـــال وامـــراة  اكـــدت
ـدني تــلـقى الـبــيـان ان (الــدفــاع ا
اتصال على هاتف السيطرة يوكد
وجـود حــريق انــدلع داخل مــنـزل
ـنــطــقـة مـقــفل في دور جتــاوز بــا
حيث هـرعت عجالت االطـفاء الى
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اعــلـنـت وزارة الـتــجــارة عن بـدء
صومـعـة الشـاميـة الـتابـعة لـفرع
الشـركة العـامة لـتجـارة احلبوب
في الديوانية مناقلة الرز احمللي
نـوع يـاســمـ الى مـحـافـظـة ذي
قار ضـمن خطـة الشـركة بـتوزيع
الرز احمللي ضمن مفردات السلة

الغذائية . 
واكـد مـديـر عـام الـشـركـة الـعـامة
لـتـجـارة احلـبـوب مـحـمـد حـنون
(بـدء مـنـاقلـة رز مـحـلي يـاسـم
ـــنـــتج في اجملـــارش االهـــلـــيــة ا
والتي تـواصل عـملـية الـتصـنيع
واخلـزن في صــومـعـة الــشـامـيـة

الى فرع ذي قار). 
ــنــاقــلـة و اضــاف ان (عــمــلــيـة ا
جـــاءت لــشـــمــول اكــبـــر عــدد من
احملافظات بحصص الرز احمللي
لـغــرض تـوزيـعه ضــمن مـفـردات

الــســلــة الــغــذائــيــة  حــيث بــلغ
اجـــمــالـي الـــكـــمــيـــات  الـــتي 
منـاقلتـها لـغايـة اليوم  315 طناً
ـقـرر من اصل الــكـمـيـة الـكــلـيه ا
منـاقلـتهـا و  البـالغة 3000 طن.
وقـال بيـان تـلقـته (الـزمان) امس
الكات الـعـاملـة في مـخازن ان (ا
الـرز الـتــابـعـة لـفـرع الـشـركـة في
ذي قار باشـرت استالم الكـميات
احملوله عبر اسطول نقل الشركة
العـامـة لتـجارة احلـبـوب لتـام
وصــول كـامل الـكــمـيـة لــلـشـروع
بتـوزيعه ضـمن مفـردات احلصة
الــثــانـــيــة مـن مــفــردات الـــســلــة

الغذائيه).
وأعلنت قيادة شرطة ميسان عن
قــيـــام قــائـــدهــا الـــلــواء نـــاصــر
األسدي بجـولة ميـدانية ألسواق
ديـنـة وقـالت الـقـيادة ومـخـازن ا
انه (تـنفـيـذاً لـتوجـيـهـات وأوامر
ي وزيـر الداخـليـة عـثمـان الـغا

والــــتي تــــهــــدف الـى مــــراقــــبـــة
األسـعـار خـشـيـة اسـتغـاللهـا من
قـبل بـعض ضـعـاف قـام االسـدي
وبـــصـــحـــبــــتـــة عـــدد من مـــدراء
االقــسـام بــجـولــة مـيــدانـيــة بـ
احملـــال الـــتـــجـــاريـــة واألســـواق
واد ـتـابعـة أسـعـار ا الـشـعبـيـة 
الـغـذائـيــة والـتـدقـيق بـ قـوائم
ــتــبـادلـه بـ الــشــراء والــبــيع ا
جتــار الـسـلع الــغـذائـيــة  بـغـيـة
مـتــابــعــة األســعــار ومــحــاســبـة
خصـوصـاً بـعد رفع مـسـتغـلـيـهـا
سعر الدوالر)  ودعا (قائد شرط
احملــافـــظــة إلـى أهــمـــيـــة ضــبط
األســـعـــار من أجل رفـع الــكـــاهل

عن العوائل الفقيرة).
مــحــذراً (ضــعـفــاء الــنــفـوس من
ـواطن والـتالعب في اسـتـغالل ا
األسعـار وجعل حـالة من االرباك
االقتـصـادي وكـذلك األمني داخل

احملافظة) .
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نـاقش الـعـراق مع تـركـيـا وقـطر 
األوضاع السـياسيـة واألمنيّة في
ــنــطــقـة وتــطــوراتــهــا وتــبـادل ا
وجــــهـــات الــــنــــظـــر واحلــــلــــول
نـطـقة ا تــعـاني مـنه ا النـاجـعـة 
من أزمــات فــيــمــا الـتــقى رئــيس
إقــلـــيم كــردســـتــان نــيـــجــيــرفــان
الــبــارزاني مع وزيــر اخلــارجــيــة
الـتــركي مـولــود تـشــاوش أوغـلـو
عـــلـى هـــامش أعــــمـــال مـــنـــتـــدى
أنطـاليا الـدبلـوماسي. وقـال بيان
تـلـقـته (الــزمـان) امس ان (الـلـقـاء
بــحث األوضــاع الـســيــاســيـة في
الــعــراق والــعالقــات بــ أربــيل
بغداد وعالقات تركيا مع العراق

واالقــلـــيم وآخـــر الــتـــطــورات في
نـطقة) أوكرانيـا واألوضاع في ا
واعرب اوغلـو عن (شكـره لرئيس
االقلـيم على مـشاركـته في منـتدى
أنـطــالـيــا الـدبــلـومـاسـي) مـجـدد
تأكيده أن (تركيا مـهتمة بالعالقة
مع الـعــراق وكـردســتـان). وبـحث
الــبــارزاني مع وزيــر اخلــارجــيــة
القطري محـمد بن عبدالرحمن آل
الـعالقـات الـثـنـائـيـة. وذكـر ثـاني 
الـبـيـان ان (الـلــقـاء سـلط الـضـوء
ــشـاكل الـتي عـلى الــتـحـديـات وا
تواجه العـالم والصراع الروسي
األوكـراني ودور الــدبـلــومـاســيـة
ــعـارك ومـســاعي احلل وإنــهـاء ا
والصدامـات وأهمـية حفظ األمن
واالسـتـقـرار ومـحـادثـات فـيـيـنا).

كمـا نـاقش وزيـر اخلارجـيـة فؤاد
حـــســـ مـع آل ثـــاني تـــفـــعـــيل
الـــلــجــنــة الـــعــراقــيــة الـــقــطــريــة
ـشـتـركــة. واشـار بـيـان امس ان ا
(اجلانب بحثا سبل االرتقاء بها
ــا يـخــدم مـصــلــحـة الــشـعــبـ
الشقيق والسيما تفعيل اللجنة
ا ـشتركة و العراقية الـقطرية ا
ينـعكس على قـطاعـات االستـثمار
والتنـمية والـتعاون) وأضاف ان
(الـــلـــقـــاء اســـتـــعـــرض األوضــاع
نـطـقة السـيـاسـية واألمـنـيّـة في ا
وتــطــوراتــهــا وتــبــادل وجــهــات
ـا الــنــظــر واحلـلـــول الــنــاجــعــة 
ـنـطـقـة من أزمـات تـُـعـاني مـنـه ا
وضــــرورة االضـــطـالع بـــحــــلـــول

مشتركة).

U½Ë—u   UÐU ≈ s  uK ð vM¦*« ∫W×B «
اصابة  366 بـكورونا في عمـوم احملافظات). مـبينا ان
ثـنى لم تـسجل اي اصـابـة جديـدة) وتابع (احملافـظـة ا
ان  (الــشـفــاء بـلغ  1123 حـالــة وبــواقع ثالث وفــيـات
اقـتـصـر تـسـجـيـلـهـا حـالـتـ في بـابل وحـالـة وحـدة في
ديـالى) ولـفت الى ان (اكـثـر من خـمـسـة االف شـخص
ــضـــاد في مــراكــز الــوزارة تــلـــقى جــرعــات الـــلــقــاح ا

نتشرة ببغداد واحملافظات).  ا

”U¹ 5ÝU¹ ≠ œ«bGÐ

ثنى من اصابات اكدت وزارة الـصحة  خلو محافظة ا
كـورونـا  واقـتـصـار تـسجـيل الـوفـيـات عـلى مـحـافـظتي
ــوقـف الــوبــائي الـــيــومي الــذي بــابل وديـــالى. واكــد ا
اطــلـعـت عـلــيه (الــزمــان) امس ان (عــدد الــفــحــوصـات
اخملتـبرية التي اجرتها الوزارة لعـينات مشتبه اصابتها
بـالـفايـروس بـلـغت اكـثر من  10 الف  حـيـث  رصد

œ«uł ezU  ≠  œ«bGÐ

حـذر مـتـنـبىء جـوي من انـخـفاض
درجــات احلــرارة  نــتــيــجــة تــأثـر
الـطـقس بـكـتـلـة هـوائـيـة بـاردة بـعد
اجـتيـاح عـاصفـة ثلـجـية قـادمة من
مـــديـــنــة اســـطــنـــبــول ســـيـــبــيـــريــا
حــيث وصـفت بــأنـهـا من الـتــركـيـة
اعـنـف الـعـواصف الـتـي تـشـهـدهـا
ـنــطـقــة مـنــذ ثالثـة عــقـود. وكـتب ا
صــادق عـطــيــة في صـفــحــته عـلى
فـيــسـبـوك امس (نـحـذر من بـرودة
ـــقـــبـــلـــة  األجـــواء خالل األيـــام ا
والســيـمــا خالل الـصــبـاح بــسـبب
تـعمق كتلة باردة واستقرارها أيام
وأضـاف (تـكـون الـكـتـلـة أقل عـدة)
شـدة كلـما تـعمـقت نحـو اجلنوب).
وغـطت الـعـاصـفة الـتـرابـيـة سـماء
مــنـاطـق الـعــاصــمـة بــغــداد.و قـال
مـدير اعـالم الهـيئـة الـعامـة لالنواء
اجلـويـة والرصـد الزلـزالي الـتابـعة
لـوزارة الــنـقل عـامـر اجلـابـري في
تـصريح امس إن (تـصاعـد الغـبار
جـاء نـتـيـجـة الـفـارق احلـراري بـ
الـكـتـلـت احلـارة الـتي تـأثـرت بـها
الـبالد قـبل ايـام والـكتـلـة الـهـوائـية

≈ŸUL²ł∫ محافظ بغداد يترأس اجتماع تطوير العاصمة امسالباردة).

Êeš∫ النيران تلتهم منزال استخدم في خزن البنزين في منطقة االعالم ببغداد

قبلة ونحن في الـتنسيقي ليس ا
لــديــنــا أي اعــتــراض بــشــان هـذا
الــتـــرشــيـح لــكـن لــديـــنــا أيـــضــا
نصب) وتابع ان مرشح لهذا ا
(اإلطار الـتنسـيقـي لديه مـرشح
لــرئــاســة الــوزراء أبــرزهم حــيــدر
العبـادي وقاسم االعرجي ومـحمد
تــوفـــيق عالوي وعـــبــد احلـــســ
عــبــطــان ولـهــذا يــجـب ان يــكـون
رشح هناك تنافس ب هؤالء ا
وبـ مـرشح الـصــدر فـهـذا االمـر

هادي العامري
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وصف وزير الـبيئة جاسم عبد العزيز الفالحي اجراءات الوزارة في مواجهة ظاهرة
الية فيما اكد ان جلنة التصـحر بالقاصرة  نتيجة التـعكر على قلة التخصيـصات ا
علـيا بـرئاسـة األمـ العـام جمللس الـوزراء  ستـنـتهي من إقـرار قانـون خاص إلدارة

النفايات.
وقـــال الــفـالحي في تـــصــريح امس إن
ـــنـــاخـــيـــة والـــزيـــادة (الـــتـــغـــيـــرات ا
ــضـطــردة في درجـات احلــرارة الـتي ا
انـكـعست سـلـباً عـلى تـراجع إاليرادات
ــائــيــة وعــدم وجـود أمـن مـائي أدت ا
الـى زيـادة تـصــحـر األراضـي وارتـفـاع
مـعدالته وتـقلص الـرقعـة الزراعـية وما
يـــصـــاحــــبـــهـــا من ارتـــفـــاع مـــعـــدالت
الـــعـــواصف الـــرمـــلـــيـــة والـــغـــبـــاريــة
بـتــأثـيـراتـهـا الـكــبـيـرة واخلـطـرة عـلى
ــواطــنــ وارتــفــاع مــعـدالت صــحــة ا
األمــراض الـتــنــفـســيـة ومــنــهـا الــربـو
واحلـسـاسيـة  وكـذلك الضـغط الـكبـير
الـــذي تــشـــكــله عـــلى غـــرف الــطــوار
ـوارد اضـافـة الى ــسـتـشـفـيــات وا وا
الحة باشرة عـلى حركة ا تـأثيراتهـا ا
الـبـريـة والـبـحريـة واجلـويـة وتـصـدير
الـنفط وآثارها االقتصـادية وتأثيراتها

االجتماعية).
WO Ëœ  ULEM

واشــــــــــار الـى انـه (مـن أهـم األمــــــــــور
ـكافـحة الـتصـحر هـو انشـاء األحزمة
اخلـضراء  وهذا يتطلب تـعاوناً كبيراً
بــــ الــــبــــيـــئــــة واجلــــهــــات االخـــرى
عنية ـسؤولة وا ـنظمات الدولية ا وا
ـائـي والـغــذائي عـن مـواضــيع األمـن ا
والتصحر وتدهور األراضي ووزارتي
ــائــيــة الــتي تــعـد ــوارد ا الــزراعــة وا
) واعـرب عن اسفه جـهـت تـنفـيذيـت
ان (الــــزراعــــة لم تــــتـــخــــذ اإلجـــراءات
ــواجــهــة ظـاهــرة الــتــصــحـر الالزمــة 
وانـعدام الـغطـاء النـباتي وإجـراءاتها
إذ مـا زالت قـاصـرة إلى هـذه الـلـحـظة 
الية) تـتعكز على قلة التـخصيصات ا
ــــا لـــديــــهـــا من مــــشـــددا عــــلى انه (
امـــكـــانـــيـــات كــبـــيـــرة ودائـــرة عـــامــة
فإن ـكافـحـة الـتـصـحـر  مـتـخـصـصـة 
الـواجب هـو تـفـعـيل عـملـهـا والـتـركـيز

مــنـــطــقــة ومــحــطــة جتـــمــيع رئــيــســة
تـــســتـــقــطـب آالف األيــادي الـــعــامـــلــة
وتـــشــجـــيع عــمـــلــيـــات الــفـــرز إلعــادة
كن واد اخملـتـلفـة الـتي  تـدويـرهـا وا
االســتـفــادة مـنــهـا في تــولـيــد الـطــاقـة
بـــنــظـــريــة احلـــرق اآلمن الــتـي تــكــون
ــواد الــكــربــونــيــة ــة انــبــعــاث ا عــد
الــضـارة واالســتــفـادة مــنـهــا لــتـولــيـد
الـطـاقـة الـكـهـربـائـيـة عن طـريق تـولـيد
ـيـثــان صـديق الــبـيــئـة لـتــولـيـد غــاز ا

الطاقة الكهربائية).
…b¹bł W¹ƒ—

واضـاف ان (اإلدارة الرشيدة لـلنفايات
حتـتـاج إلى رؤية جـديـدة تعـمل عـليـها
الـوزارة اآلن من خالل الـلـجـنـة الـعـلـيا
إلدارة الـنـفايـات التي يـتـرأسهـا األم

الــعـام جملـلس الـوزراء  وانـهـا بـصـدد
االنـتهـاء من إقرار قـانون خاص إلدارة
الـنـفـايـات وتـشـكـيل آلـيـة لـلتـعـامل مع
ــهم).  وانــذرت مــديــريــة ـــلف ا هــذا ا
بـــيـــئــة مـــيـــســـان الـــشــركـــة الـــعـــامــة
لـلـتـجـهـيـزات الزراعـيـة / فـرع مـيـسان
ــوافــقـات وذلـك لـعــدم حــصــول عــلى ا
ـديـريـة في بـيـان ان الـبــيـئـيـة وقـالت ا
االنـــذار جــا  بـــعـــد ان اجــرت الـــفــرق
الـبـيـئـيـة الـرقـابـيـة كـشـفـا بـيـئـيـا عـلى
ـعـرفة مـخـازن الـشـركـة في نهـر سـعـد 
مـدى الــتـزامـهـا بـاحملـددات الـبـيـئـيـة .
واضـح ان (كـــوادر شـــعـــبـــة مـــراقـــبـــة
ـلـوثة ـواقع ا الـكـيـميـاويـات وتـقـييم ا
ــديـــريـــة نـــظـــمت زيـــارة خملــازن فـي ا
الـتـابـعـة لـشـركـة الـعـامـة لـلـتـجـهـيزات

الــزراعـيــة في مــيـســان في نــهـر ســعـد
وبـرفــقـة شـرطـة حـمـايــة الـبـيـئـة حـيث
الحـظت وجود مـخازن عـدد اثنان وهي
عـبارة عن جمـلونات غـير حاصـلة على

وافقات البيئية للعمل). ا
وأكــــد انه ( تــــوجــــيه انــــذار لــــهـــذه
اخملـازن وفـقـا لصالحـيـات اخملولـة لـنا
من قـبـل الـسيـد الـوكـيل الـفـنـي اخملول
بــصالحــيــات وزيـر الــبــيــئـة الــدكــتـور
جـــاسم عــبـــد الــعــزيـــز حــمــادي ووفق
قـانون حـمايـة وحتسـ البـيئة رقم 27
ادة  11 لـسنة 2009 اسـتنادا الحـكام ا
الــتـي تــنص  عــلى مــنع اجلــهــات ذات
ــؤثــرة عـلى الــبـيــئـة من الــنـشــاطـات ا
ــارســـة عــمــلــهـــا دون اســتــحــصــال
مــوافـقـة وزارة الـبــيـئـة) واشـار الى ان

وضوع األهـمية الـكبيرة) عـلى إيالء ا
مـــؤكــدا ان (الــوزارة مــســـتــعــدة لــدعم
الــزراعــة عن طــريق الــتــمــويل الــدولي
ـشـاريع تـقـدم مـنـهـا وتـصـادق عـلـيـهـا
الـــبــيـــئــة) داعـــيـــاً ايــاهـــا الى (زيــادة
فــعـالـيـاتـهـا عن طــريق مـشـاريع تـمـول
ـشـتـرك مع مـنـظـمـات دولـيــاً والـعـمل ا
دولـيـة إلنـشاء أحـزمـة خـضراء يـتـطلب
الــعـمـل اسـتــدامـتــهـا وحــسن اخـتــيـار
األشــــجــــار) ومـــــضى الى الــــقــــول ان
ـكــافـحـة الــتـصـحـر (الــلـجـنــة الـعـلــيـا 
وزيـادة معدالت التـشجير الـتي تشكلت
بــــأمــــر من رئــــيـس مـــجــــلـس الـــوزراء
مـصطـفى الكـاظمي الـتي وجه بتوزيع
ــسـؤولـيــات و مـتـابـعــتـهـا) واوضح ا
الــفالحي ان (مـوضـوع الــنـفـايـات مـهم
وأصـبح في كـثيـر من الـدول واحداً من
ــنـتـجـة وهـي الـتي تـعـزز الــقـطـاعـات ا
ثل االقـتصـاد والتـنوع االقـتصـادي و
هـدف البيئة داخل الورقة اخلضراء أو
ســـتــراتــيــجـــيــة االقــتـــصــاد األخــضــر
ـستدام التي وجه الكاظمي بضرورة ا
الـعـمل عـلى وضـعهـا لـتمـثل االقـتـصاد
ـستـدام واحلل الـتـدريجي األيـسـر أو ا
لالعــتـمـاد عـلى الـنــفط اخلـام كـمـصـدر
رئـيس لالقـتـصـاد) واسـتـطـرد بـالـقول
انه (حـتـى الـلحـظـة فـإن جـمـيع أمـاكن
الـطـمـر الصـحي وجتـميـع النـفـايات لم
حتـصل على موافـقات بيئـية وهي غير
مالئـمـة بـيـئـيـاً وصحـيـاً واجـتـمـاعـياً)
وقــــال ان (الـــوزارة تـــواجـه حتـــديـــات
جـديـة وهـناك ضـعف كـبـيـر وتراخ في
بـلديـات أمانـة بغـداد والدوائـر البـلدية
فـي احملــافـــظــات في مـــوضــوع اإلدارة
الـرشيدة للـنفايات الـتي أصبحت ثروة
ـكن أن تـشـكل قـطـاع عـمل يـسـتـقطب
إذ يـجب الــآلالف من األيـدي الــعـامــلـة 
إنـشاء محطات رئيـسة حتويلية في كل

ــديــريــة  الــزامت الــشــركــة الــعــامـة (ا
لـلـتـجـهـيـزات الزراعـيـة / فـرع مـيـسان
بــضـرورة ازالـة اخملـالـفـة خالل عـشـرة
ـوافــقـات ايــام من خالل تــقـد عــلى ا
الـبـيئـيـة الـرسمـيـة وفق الحكـام قـانون
حـمـاية وحتـس الـبـيئـة والتـعـليـمات
الــصـادرة مـن وزارة الـبــيـئــة وبـخالفه
ســتـتـخـذ كــافـة االجـراءات الـقــانـونـيـة
ـدة الـقـانـونـيـة بـحـقـهـا بـعـد انـتـهـاء ا

وعدم ازالة اخملالفة). 
وكـانت بيـئة مـيسان قـد انذرت الـعديد
ـشــاريع الــصـنــاعـيـة من االنــشـطــة وا
ـؤسسات الـصحية وذلك واخلـدمية وا
عمول خملـالفتـها التعـليمات الـبيئيـة ا
بـها وسعيا منها للحفاظ على االنسان

وبيئته.
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الـقطـاع الصـناعي) مبـينـا ان (األولوية
لـلـهيـئة وكـما ورد في اخلـطة  الـتركـيز
كون األنبار على دعم القطاع الصناعي 
ـوارد الـطـبـيـعـية تـتـمـتع بـالـكـثيـر من ا
والــتـركـيــزعـلى إنـشــاء مـصـانـع كـبـيـرة
كـالسمنت والـزجاج والفوسـفات إضافة
إلى الــصــنـاعــات اإلنـشــائـيــة األخـرى)
واضـاف ان (مواد خام كثـيرة تتوفر في
وارد احملـافظة إضافة إلى اخلبرات وا
الـبشرية الكبيرة كذلك سيتم خالل هذا
ــشـــاريع فـــتح الـــكـــثــيـــر مـن ا الـــعـــام 
االســتــثـــمــاريــة الــتي مــنــحت إجــازات
اسـتثمارية في وقت سابق) واشار الى
ان (هـنـاك تركـيزاً عـلى موضـوع الطـاقة
الـنــظـيـفـة واحملـافـظـة قـطـعت أشـواطـاً
وضـوع لـلتـفاوض مع كـبـيرة في هـذا ا
شــركــات أجــنــبــيــة ومــنــهــا الــشــركـات
ـانـيـة) واسـتـطـرد بـالـقـول (نـريد أن اال
جنـعل من احملافـظة واجـهة اسـتثـمارية
في إضــافـة الــطـاقــة الـنــظـيــفـة جلــمـيع
ـشاريع االستثماريـة والسكنية وحتى ا

الترفيهية منها). 

وارتـباط ذلك بالصناعة النفطية في ظل
ية و االنتقال إلى حتـديات السوق العـا
الــطــاقــة الــنــظــيــفــة).  وحــددت هــيــئـة
اســتـثـمـار مــحـافـظـة األنــبـار أولـويـات
خـطــتـهـا االسـتـثـمـاريـة لـلـعـام اجلـاري
مــؤكـدة أن احملــافــظـة قــطـعت أشــواطـاً
كـبـيـرة في مـوضـوع الـطـاقـة الـنـظـيـفـة.
وقـال رئـيس الهـيئـة مهـدي النـومان في
تـصـريح امس إن (اخلـطة االسـتـثمـارية
لـلـعـام اجلـاري  الـتـركـيـز فـيـهـا عـلى
الـقـطاع الـصنـاعي بالـدرجة األولى بـعد
ــشـاريع أن كــانت هــنــاك الـكــثــيــر من ا
الــسـكـنــيـة في مــحـافــظـة االنـبــار تـقـدر
بــنحو  49 مـشروعاً اسـتثمـارياً توزعت
بـ أقضية ونواحي احملـافظة وبحدود
 35 ألـف وحــدة ســكــنــيــة عــلى مــراحل
اجنـاز مخـتلـفة) ولـفت الى ان (الـقطاع
الـصـحي نال أيـضـاً اهتـمـاماً كـبـيراً من
قـبل الهيئة وهناك مسـتشفيات ضخمة
 افــتـتـاحـهــا في الـفـلــوجـة والـرمـادي
ـوالت التـجـاريـة واألماكن إضـافـة الى ا
ـصـانع في الـتــرفـيـهـيـة وكـذلك بـعض ا

الـــعـــراقـــيــة وإيـــجـــاد فـــرص الــتـــرابط
والـتـواصل اجملـتـمـعي مع إخـوانهم في
الـبالد مـن اجل الـتـعـاون وتقـد الـدعم
في الـقـطـاعـات الصـحـيـة واالجتـمـاعـية
وغــيـرهــا. وقـال بــيـان تــلـقـتـه (الـزمـان)
امس ان (اســمــاعـيل الــتـقى بــاجلـالــيـة
الـعراقـية في هـيوسـ التي ضـمت عدد
مـن األطـبـاء و اخملــتـصــ في اجملـاالت

العلمية ورجال اعمال).
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وشـدد اسماعـيل على (ضـرورة التعاون
فـي اجملـــال الـــصــــحي من خـالل قـــيـــام
ــشـورة األطــبــاء اخملـتــصـ بــتــقـد ا
ـساعـدة الطبـية لـلقطـاع الصحي في وا
الــعــراق لــتــجــاوز اآلثــار االقــتــصــاديـة
والــصـحـيـة والـتــحـديـات االخـرى الـتي
ـزمـنـة يــواجـهـهــا اصـحـاب األمــراض ا
ـسـتعـصيـة واضطـرارها لـلسـفر الى وا
الـدول األوربـيـة والغـربـية) مـشـيرا الى
(اهـميـة مسـاهمـة هذه الـنخب بـاجلانب
اإلنـسـاني والـوطنـي) وتابع الـبـيان ان
(الـــلـــقــاء نـــاقش الـــواقع االقـــتـــصــادي
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دعـا وزيــر الـنـفط احـسـان عـبـد اجلـبـار
ـنـظـمـة الدول االمـ الـعام  اسـمـاعـيل 
ـصدرة لـلنـفط اوبك محمـد باركـيندو ا
الـى اتـخــاذ خــطــوات تــدعـم اســتــقـرار
الـعـرض والـطلب بـاالسـواق الـنفـطـيـــة
فـي ظل احلـرب الــروسـيــة االوكـرانــيـة.
وقــال بــيــان تــلــقــته (الــزمــان) امس ان
(اجلــــانــــبــــ بــــحــــثـــــا عــــلى هــــامش
ـؤتــمـر تـنـظــمه شـركـة مــشـاركـتـهــمـا 
دينة ـعلومات والرؤى في هيوس  ا
تـكــسـاس  تـطـورات الـسـوق الـنـفـطـيـة
ـــيــة فـي ظل االوضـــاع واحلــرب الـــعـــا
اجلـــاريـــة بـــ روســيـــا واوكـــرانـــيــا 
وتـداعـيات ذلك عـلى السـوق النـفطـية)
واشـــار اجلـــانـــبـــان الى (حـــرص اوبك
بـالس عـــلـى حتــــقــــيق الــــتــــوازن بـــ
الــــعــــرض والـــــطــــلب والــــعـــــمل عــــلى

االستقرار في االسواق النفطية). 
كـــمــا اكــد الـــوزيــر حــرص احلـــكــومــة
العراقية والوزارة على رعاية اجلاليات
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تكررة لبعض الزمالء انتهت جتربتي الـوجيزة في التدريس بالـكليات األهلية  وزيـاراتي ا
الـعاملـ فيـها  ومـتابـعتي لبـعض طلـبتـها الى انه لـيس بالـبعيـد ذلك اليـوم الذي يـؤثر فيه
ـا يـحـقق ـسـتـثــمـرون في الـتـعـلـيم األهــلي بـتـنـصـيب وزراء الــتـربـيـة والـتـعـلـيـم الـعـالي  ا
مـصـاحلـهم ويـعـظّم مـواردهم  فـاذا بـقت حــال الـبالد عـلى مـا هي عـلـيه  فـأني أرى ذلك
ـال سلـطة اليـوم كمـا أرى أصـابع يدي  فـهم قـوة مالـيـة هائـلة  تـنـمو بـسـرعة فـائقـة  وا
ـقـدورهـا عمـل األهوال فـي بلـد أضـعف مـا فـيه سـلـطـة الـقـانـون  ومـا يـعـزز هذا مـؤثـرة 
ستـثمرون مع جـهات فاعـلة وسياسـي متـنفذين . الرأي هو الـتشبـيك الذي يعـمل عليـه ا
ـال الطـائل بـيـد األفراد من دون ضـوابط شـديدة لـذا ليس مـن احلكـمـة السـيـاسيـة جـعل ا

سواء في التعليم او في غيره .
ومن األشيـاء التي أسـفت حلدوثـها أشد األسف حتّـول الكـثيـر من عمداء الـكلـيات األهـلية
ومعاونيهم الى جُبـاة أموال للمستثمرين  وليس مخطط لـكيفية االرتقاء بالتعليم العالي
وحتقيق مستوى من اجلـودة بحيث ال تكون الشهادات الـعلمية التي تمنح لـلطلبة مجانية .
سـتوى الـعلمي الحظات تـشيـر الى ان اجلمـيع ينـجح ويحصل عـلى الشـهادة  بـينمـا ا ا
يتراجـع  وعندمـا تتـعثـر الدولـة في ايجاد فـرص عمل لـلكم الـهائل من اخلـريجـ  فانهم
يـتظـاهرون منـددين بتـقصيـر احلكومـة  ومطـالب بـإنصـاف الكفـاءات واستـثمار طـاقاتهم
عـرفة )  الذي هو أخـطر على البالد من الـتي أنفقـوا عليهـا ما أنفقـوا  وهذا هو ( وهم ا

اجلهل . نتطلع لتعليم أهلي مكمال للتعليم الرسمي وليس مخربا .
ـرأة السـتـينـية بـعـباءتـها الـسوداء كن أن يـفـارق ذاكرتي مـنظـر ام الـشهـيدين  تـلك ا ال 
بلغ ووجهـا الشـاحب احلزين وهي تتـوسل أحد عـمداء الكـليات األهـلية مـن أجل تقسـيط ا
ـتــبـقي من األجـور الـدراسـيـة لــولـدهـا عـلى دفـعـتـ  أقــصـاهـا رأس الـشـهـر ونـحن في ا
اسـبـوعه األول  لـكن الـعـمـيـد رفض ذلك رفـضـا قـاطـعـا  وعـنـدمـا أوشـكت دمـوعـها عـلى
رأة  بل ـستـثمـر  وال يـقتـصر األمـر على هـذه ا االنـهمـار حاول تـبريـر ذلك بـعدم قـبول ا
وقف ئـات من الـعـوائل التي تـتـعـرض لهـذا االذالل  من وضع عـوائـلنـا في هـذا ا هـنـاك ا
ذل ? فليس جـميع من يدرس في الكليات األهلية من عوائل ثرية ? بل أجبروا على ذلك  ا
وأسبـاب ذلك شتى  ولـها حـديث آخر . البـد أن تُحـدد األجور الدراسـية وطـرق تسـديدها
ــتــابــعــة جــادة  ولــيس عــلى هــوى ونــسب الــتــخــفــيض بــشـــكل مــركــزي من الــوزارة و

ستثمرين.  ا
ـستثمر سح ا عـاون الذي يتراخى في جبـاية األموال  أسمع من الزمالء ان العـميد او ا
به األرض  ولن يـكـون له مـكانـا في الـكـلـية  بل سـيـطـرد شـر طردة  وكـيف يـفـرط هؤالء
ـستـثمر ـتقـاعدن ? . ان االعـتراض عـلى ما يـريده ا نـصب ورواتب مجـزية وجـلهم من ا
عين يعني موتا بطـيئا في بيوتهم  او االستـسالم لذل البطالة بالـنسبة للتدريـس غير ا
ـسـتـثـمـرون يــحـددون الـرواتب عـلى هــواهم مع الـتـمـ  ومن في الـكــلـيـات الـرسـمـيــة . ا

الرواتب ما يندى لها اجلب  ما يضطرهم على القبول وان كان االذالل واضحا .
لم أر في الكليات األهلـية عملية علمـية رصينة يتطـلع لها بلد يريد مـسابقة الزمن لتعويض
تـأخره عن العالم  بـل وجدت كوفيات جـرى تهيئـتها على أحـسن ما يكـون إلشباع رغبات
ـوجـودين فـيـها أكـثـر من احلـاضـرين في الـصف  ومع ذلك ال الـشـبـاب  الى درجـة ان ا
تستطيع ادارات الـكليات اتخاذ قرارات حاسمة  حـتى الفاشلون في االمتحانات البد من
جناحهم اال في حالة عدم أداء االمتحان  ألن فشلهم يعني حرمان الكلية من مورد مالي
فضال عن رسم صورة سلـبية عنها في أذهان الراغب بدخولها مستقبال .  ويتوافق ذلك
مع طلبة يـشغلهم احلصـول على شهادات وليس اكـتساب علم ومهارات
 الشـهادة تؤهل صـاحبـها للـمطـالبة بـالتـعي في الـقطـاع العام 
وكـثــيـرا مـا يــحـدث ذلك عــلى حـســاب طـالب تــوافـر عـلـى تـأهـيل
حـقيقي بـحدود مقـبولة في الـكليـات الرسمـية . كثـيرة هي األمور
ـستفزة فـي هذه الكلـيات  وأكثـرها عنـدما يقـول لك عميـد كلية ا

أهلية : بأنه غير ملزم بتعليمات الوزارة وضوابطها .

مـنذ ايام احـاول  جلم ضحكـتي عنـد سماعي االخـبار الـتي تشيـر الى وجود حمالت  في
واد الغـذائيـة التي شـهدت ارتفـاعا كـبيرا في راقـبة أسعـار السـلع وا األسواق التـجاريـة 
اآلونـة األخيرة... فمع قـناعتي بالـنيات الطـيبة التي دعت الى الـقيام بهـذه احلمالت  لكني
راقـبة  السـيمـا ان االسعـار اصالً غير اسأل بـبراءة عن األسس الـتي تقـوم علـيها هـذه ا
ـواطن  وليس لـها ثـبات من جـهة مـعيـنة  فـالتـاجر هـو الذي يحـددها وفق مـعلـومة عـند ا
ـراقـبــة  فـهل سـبق قــنـاعـته الــذاتـيـة دون حـســيب من احـد  فــعـلى اي اسس تـتـم هـذه ا
لـلحـكومـة  ان اعلـنت  ان سعـر كيس الـطح بـ 30الف دينـار  ثم قـام اجلشـعون بـرفعه

الى خمس الفاً ? ( هذا مثال بسيط )    
 شخـصياً  كـيف اتصـرف كمواطن  أمـام الزيـادة على اسـعار اللـحوم ومـشتقـات االلبان
واد ن اوجه اللوم اذا لم تكن عندي تسعيرة رسمية با واحلبوب واخلضـروات  .. الخ  و

عروضة في السوق ? ا
نـطق  وليس بـالهبـة .. وهذه الـواقعـية تـفرض على ان الـواقعـية تـتطلـب محاكـاة الواقع بـا
واد الغذائـية واخلضروات  مثلما احلكومة  كمـا أرى  اتخاذ اجراءات فورية  بتـسعير ا
كنا نشاهدها يوميا عبر التلفاز  وسماعها عبر االثير وفي الصحف خالل فترة احلصار
نـصـرم  تـلك التـسـعـيرة  كـانت تـنـصف الـباعـة  مـثلـمـا تـنصف في تـسعـيـنيـات الـقـرن ا
تـسـوق  فـفي اعادة تـلك الـتسـعـيـرة الى العـلن  نـقضـي على حـالـة الشـد واجلـذب التي ا

واطن  باعة ومتسوق .. حتدث حاليا ب ا
واطن الـتي تقدمها الـفضائيـات  تب لنا حـجم معاناتهم في بـاشرة مع ا ان الـلقاءات ا
عـاجلات  االقـتصاديـة الرصـينة , احلصـول على قـوتهم اليـومي بسـبب الغالء  وفـقدان ا
ـا  حيث تفاقمت مـتاعب الطبقة الـفقيرة  واشعر وهذه اللقاءات الـتي اشاهدها تزيدني أ
كـذلك ان  الـطـبـقة الـوسـطى من اجملـتـمع بـاتت تـعيش حـسـرة  تـأمـ الغـذاء لـعـائالتـها ..
واحلـالة الـتي نعيـشهـا حاليـا  اجدهـا متطـابقـة مع ألية  اقـتصـاد السوق سـيئـة الصيت 
فـأول تأثـيـرات اقـتصـاد الـسوق هي ابـعـاد يـد الدولـة عن مـراعـاة  ظروف اجملـتـمع  وهذا
يتنـافى مع ما يـطمح الـيه الشعب من رعـاية مـأمولـة من الدولة  تـتمـثل بدعم سلـة البـطاقة
ـسؤوليـة األخالقية ـلوء  با واد جـديدة  وبانـسيابـية التـوزيع ..وفق شعور  التـموينـية  
واإلنسانية   والـسعي الى تطوير منظومة اخلـدمات االجتماعية لتكون
أكـثــر كـفــاءة وعـدالــة  ودعم الـبــرامج  اخلـاصــة بـسـوق الــعـمل
وحـمـايـة األجـور  واعـانـة الـباحـثـ عـن العـمـل من الـعـاطـل 

السيما الشباب ..
ـنـاكـفـات  والـتـصـريـحات االنـتـبـاه حلـالـة الـشـعب  اولى من ا

عالي ? السياسية ... اليس كذلك اصحاب الفخامة وا

كالم أبيض

فم مفتوح .. فم مغلق

محمد باركيندو

jwhj1963@yahoo.com
ـقبـلة) مشـيرا الى ان (مـلف الوظائف ا
احلــكــومـــيــة هي صالحــيــات مــركــزيــة
بــحــتــة و نـســعى لــتــوفــيــر الــوظـائف
حــيث احملـــلــيــة في الــقـــطــاع اخلــاص 
ديـنة الصـناعية جنـحنا بـتفعـيل ملف ا

عن وحتـــقق احلــلم عـــلى ارض الــواقع 
طـريق بـدء الـتعـاقـد مع الـصنـاعـي من
اهــالي احملــافــظــة) مــضــيــفــا (نــســعى
النشاء مدينة سياحية جديدة) واوضح
الــغـزي ان (احملـافــظـة عــلى ثـقـة كــامـلـة

ــديـنــة الــصـنــاعــيـة في الــتي تــنـفــذ بــا
بـاحـالـة الـنــاصـريـة). كـمـا وجه الـغـزي 
تـــقـــريــــر جلـــنـــة حتـــديـــد االخـــفـــاقـــات
واخملـالـفـات في اداء بـلديـة الـنـاصـرية 
الى احملـكمـة اخملتصـة بقـضايا الـنزاهة
ـقصـرين ومحـاسبـتهم . وقال لـتحـديد ا
الـبيان انه (احملافظ عـرض على احملكمة
رتـكبة تـقريـر مفـصل بشأن اخملـالفـات ا
في مـديـريـة بـلـدية الـنـاصـريـة واالقـسام
الـــتـــابــعـــة لـــهـــا) ولــفـت الى انه (وجه
بـالـتــحـقـيق في جـمـيع اخملـالـفـات الـتي
وردت في الـتقـرير وبشـكل مفصل لـبيان
ـال ـقـصــر ونـسـبـة الــهـدر بـا ــوظف ا ا
الــــعـــام ان وجــــد عـــلـى ان تـــرفـع بـــذلك
مـــحـــاضـــر حتـــقــيـــقـــة مـــصـــدقـــة حــال
اكـــتـــمــالـــهـــا) وتــابع ان (االخـــفـــاقــات
واخملـالفات في مـديرية بـلدية الـناصرية
اثـــرت ســلــبــا عـــلى ادائــهـــا عــلى مــدى
ــا جـعــلــهـا مــدانـة ــاضـيــة  االعــوام ا
بــنـحـو  50 مـلـيـار ديـنـار ومـتـاخرة في

اداء مهامها بشكل كبير). 
فـي غـضـون ذلك  انــهى كـســبـة ذي قـار
اعـتـصـامهم امـام ديـوان احملـافظـة بـعد
ــديـنـة لــقـاء جـمــعـهم مع الــغـزي قـرب ا
الـــصـــنــاعـــيـــة. واكــد الـــغـــزي ان (هــذه
الـتـظـاهرات تـعـد مصـدر قـوة لـلحـكـومة
ـطـالبـة بـحـقوق ذي احملـلـيـة من خالل ا
وازنات العامة قـار القانونية  وضمن ا

—U  Í– w  WŠU²*« —UL¦²Ýù« ’d  Íb¹u « dOH K  ÷dF² ¹ ÍeG «
ـوقع بـعـد اخــتـيـار ا ـشــروع  بــنـجـاح ا
واعــداد الــتـصــامـيم  فــضال عن احــالـة
مـشروع البنى الـتحتيـة للتنـفيذ من قبل
صـندوق االعـمار) مؤكـدا ان (اخلطوات
الــتي شــرعت بــهــا احلــكــومــة احملــلــيـة
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بـــحث مــحـــافظ ذي قــار مــحـــمــد هــادي
الـغزي مع السفـير السويـدي لدى بغداد
جـــونــاس لــوفــ  فـــرص االســتــثــمــار
ـتاحـة في احملافـظة .وقـال بيـان تلـقته ا
(الـــزمــان) امس ان (الــغـــزي الــتــقى في
مــبـنى احملــافـظــة لـوفــ  ورجى بـحث
ـتـاحة خالل الـلـقـاء فرص االسـتـثـمار ا
فـي احملــافـــظــة) واضـــاف ان (احملــافظ
ـديـنة اصـطـحب الـسـفـيـر بـجـولـة الـى ا
الـصـنـاعـيـة في الـنـاصـريـة الـتي دشـنت
مـؤخـرا بـتوقـيع عـقـود عـمل مع عدد من
ــســتـثــمــرين  واطـلــعه عــلى الــفـرص ا
االســتــثــمــاريـة الــواعــدة في احملــافــظـة
وسـبل تـعزيـز العالقـات االقـتصـادية في

اجملاالت التجارية والصناعية ).
WOzUMŁ  U öŽ

وشـدد الـغزي عـلى (اهمـيـة هذه الـزيارة
ــعــقــودة عــلــيــهــا  لــتـفــعــيل واالمــال ا
الـعالقـات الـثـنـائـيـة  وتـطـويـر الـنـشاط
االستثماري في احملافظة والسيما انها
نـاخ اسـتثـمـاري جاذب ومـحـفز تـنـعم 
فـي جمـيـع اجملاالت) مـن جـانبـه  أشاد
لـوف بـ(تـوجهات احلـكومة احملـلية في
ذي قــــاروإجنـــازاتـــهـــا فـي مـــجـــال دعم
الـقطاع الصناعي) واضاف ان (النجاح
الـذي حـققـته احلـكومـة ينـعـكس ايجـابا
السـيمـا تلك ـستـقبـلـية  ـشاريع ا عـلى ا
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لـتطوير الـواقع الصناعـي واالستثماري
سـتكـون ذات أثر إيـجابي في احملـافـظة 
ــواطن وحتـســ فـرص الــعـيش عــلى ا
) ومضى الى القول ان (االعتماد الـكر
سـيكـون غير عـلى الوظـائف احلـكومـية 
مـجـدي مـسـتـقـبال نـتـيـجـة لـتـوفـر فرص

العمل في كافة اجملاالت).
rŽœ q «uð

سـؤولـيـات الالزمة ولـفت الى انه (مـن ا
الــتــواصل الــدائم مع لــلــمـــســؤول هــو 
) مشـيداً بـ(تظاهـرات الكسبة ـواطن ا
كــونـــهــا تــخــلــو مـن الــتــجــاوزات عــلى
الـقـوات االمـنـيـة). وفي بـابل  عـزز لواء
313 فـي سـرايا الـسـالم  حـمـايـة احدى
الــنــائــبــات عن الــكــتــلــة الــصــدريــة في
احملـافظة  بنحو 25 عـنصرا من اللواء
قــرب مـنـزل الــنـائـبــة حتـسـبــا حلـصـول
مــصـــادمــات مع مــتــظـــاهــرين بــاشــروا
بــاالعــتــصــام امـام مــنــزلــهــا في قــضـاء
الــقـاسم بـحـسب شــهـود عـيـان. وكـانت
الـكتلة الـصدرية قد وصـفت احلملة ضد
ة. وقال الـنائب سـهى السـلطاني بـالظـا
نـواب الـكـتلـة في مـقـطع فيـديـو تـداولته
مـواقع الـتواصل إن (الـسـلطـاني لم تكن
مــوجــودة حلــظــة وقــوع االعــتـداء عــلى
ـرأة لــهـا ــتـظــاهـريـن) مـؤكــدين ان (ا ا
ـكانة مـكانـتهـا ويجب ان ال تـمس هذه ا

بسوء). 
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أربيل

موجع طـلب الشاب الـعراقي الـذي رفع تظـلمه طـلبـا للعـدالة الـعدالـة التي طالـته و لم تطل
اري اجملـلسي الذي اثـرى واثرى معه هـدي البعـثي ا رئـيس الوزراء السـابق عادل عـبدا
كل رؤوساء الوزراء و اجلـمهورية و النـواب و من هو دونهم بغيـر حق وولغ اكثرهم بالدم
كـان الـذي يطـلب فيه الـشاب انـصافه و و الـسرقـة و احلـمايـة من ان يكـون مكـانهم هـو ا

يتوسل ان يجري فحص تسجيل الكاميرات ليثبت براءته. 
نشورة نـاشدة ا ) صاحب ا انا احمل شهـادة في القانون و اعلم ان (مـحمد عطيـة حس
قدار الوقت يستحق هو و كل من هو مثله رعاية مستعجلة و وقتا ينفق على قضيته ولو 
سلحة و الذي ينفق عـلى من ال يستحق فهو  ليس رئيس وزراء و ال قائـدا عاما للقوات ا
ـوصوف بأنهم قادة و زعامـات و ليس له ميليشيات و ال تنفق الدولة عـليه ما تنفقه على ا
ال اقام شركات او اخـذ كوميشنات من عقود و ال صـورة له يخدم الزوار بقميص اسود و
ال يركب جـيـكسـارات و ال مصـفـحات و ال صـار نـائبـا ألنه صهـر رئـيس وزراظ و ال حمل
العـراق كلـفة خـروجه لـنيل احلق رواتب ضـخمـة و افـواج حرس و عـقارات دولـة كمـا فعل

اجملاهدون.
محمد عـطية معتقل و القاتل مطـلق و يغرد و ينصح افمن العدالة
ـكــان ان ال يــكـون مــصــيــر عـادل احملــاكم مــثــله مــثل صـدام و
الــدجــيل ى ان يــجــري انــصــاف شــاب مــظــلــوم حــاله مـن حـال
الـسواد االكـبر فـقرا و عوزا  واعـتقـاال فداء عـيون عادل و من هم

من صنف عادل?
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احسان عبد اجلبار اسماعيل

ــتـــحف الــذي مــوجـــهــة الـــيه من ا
يـحــظى بـرعــايـة مـلـك اسـبـانــيـا انه
ــودة الـتي (بــالـنــظــر لالهــتــمــام وا
اظـهرتـها لـنـا في السـنوات االخـيرة

بـالـنـسـبـة للـغـة االسـبـانـية
واحلــمـــاس في ايــقــاظ حب
لــغـــتــنـــا في بــلـــدك وافــقت
مــؤسـســة سـيـزار ومــتـحف
الكـلمـة في اجللـسة الـعامة
على تـسمـيتـك سفـيراً لـلغة
االســــبــــانــــيــــة في بـالدنـــا

والعالم).
وشــارك فـي مــســـابـــقــة
تحف نحو  550ألف ا
شخص حـول العالم
لــلــمــنــافــسـة عــلى
ــسـابـقـة فـروع ا
في اربع لـغـات
هــــــــــــــــــــــــــــي
الــفـرنــســيـة
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مـــنح مـــتـــحـف الـــكـــلـــمــة
ـــــواطن االســـــبـــــانـــــيــــة ا
الــعـــراقي الــطــبــيب االديب
حــيــدر عــبـــد احملــسن لــقب
سـفـيـر الـلـغـة االسـبـانـيـة في
الـعـالم . وقـالت رسـالة
نــــــصــــــيــــــة

حيدر عبد احملسن

واالسـبـانـيـة والـعبـريـة والالتـيـنـية.
ــــقـــــرر ان يــــتم االحـــــتــــفــــاء ومن ا
بــالـــفـــائــزين فـي مــوعـــد الحق  في
احتفالية تشهدها العاصمة مدريد.
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باريس

وأن يـتـصدر حـركتـهـا. كان يـعي تمـاما
مـا هو مـقدم علـيه وجسامـة ما يتـطلبه

ذلك من تضحية.
{ أين وصلتم في دراستكم احلوزوية ?

- مـع انــتـــقـــالي لـــقم كـــرست حـــوالى
ثــمــاني ســنــوات أخــرى لــلــدراســة في
حـوزتها حتى وصلت مرحلة ما يسمى
(دراســــات اخلـــارج) وهـي مـــا تــــقـــابل
الــدراسـات الـعـلـيــا غـيـر أني لم أطـلب
شــهـادتـهــا. شـعـرت فـي تـلك الـلــحـظـة

باكتفائي بالدراسات الفقهية.
{ حول ماذا انصبت الدراسة في احلوزة ?
- نـدرس بشكل تقـليدي العلـوم الدينية
الــنــقـلــيـة كــالــفـقه والــتــفـســيـر واالدب
ــنـطق اضــافــة لــلـعــلــوم الــعــقـلــيــة كــا
ومـنـاهج الـبحث والـفـلـسفـة االسالمـية
ـــخــــتـــلف مـــدارســــهـــا وقـــد انـــصب
اهـتمامي بصورة خاصـة على اشكالية
عـالقــة اإلسـالم بــاحلـــداثـــة وكــيف أن
قـدسة يتعامل مع اإلسالم بـنصوصه ا
عانيها الفـكرية والسياسية احلـداثة 

واالجتماعية.
إذن بـعـد 8 ســنـوات أوقـفـتم الـدراسـة
الــفـقــهــيـة في احلــوزة لـتــنــتـقــلـوا إلى

بيروت ...
{ نــــعم فــــيــــهـــا درسـت عـــلـم االجـــتــــمـــاع

واالنثربولوجيا في اجلامعة اللبنانية.
عند مغادرتكم إيران إلى بيروت قيل إنكم قد

واجهتم مشاكل مع السلطات اإليرانية ?
- فـي احلقـيـقـة سـبب مـغـادرتـي إيران
يـعود إلى إنهائي الدراسة في احلوزة.
عـنـدهـا لم يعـد من مـبـرر لبـقـائي أكـثر.
كــانت رغــبــتـي تــتـجـه نــحــو الــدراسـة
ـيـة الـتي اشـعر أنـهـا تـخـدمني األكـاد
فـي تـــــعـــــمـــــيق دراســـــتـي عن اإلسالم
واحلــداثــة. في إيــران كــنت مــنــصــرفـا

للدراسة فقط.
{ متى رجعتم إلى بغداد ?

- بــعــد سـقــوط الــنــظـام مــبــاشـرة في
2003. ومــنــذ ذلك الــوقت وأنــا أتــنـقل
بــيـنـهـا وبــ بـيـروت إلنــهـاء الـدراسـة

ية. األكاد
عترك السياسي ? { ومتى قرر دخول ا
ـعلـومـات التي - دعـوني ادقق بـعض ا
تـداول هنا وهنـاك. ال أظن بوجود بيت
عــراقي واحـد يـخــلـو من آراء ومـواقف
سـيــاسـيـة فـمـا بـالـكم بـبـيت الـصـدر ?
الـــعـــراقي بـــالــفـــطـــرة يـــأكل ويـــشــرب
الــسـيـاسـة الـتي تـعــني له (كـمـا تـعـني
لـبقية الشـعوب) فن وقدرة إدارة الشأن
الــعـــام. وفي مــا يــتــعـــلق بي فــأنــا لم
ـتـابـعـة الـسـيـاسـية انـفـصل أبـدا عـن ا
والـــلــقـــاءات الالشـــكـــلــيـــة لــيـس فــقط
بــسـيــاســيـ مــعـارضــ عـراقــيـ بل

دني. واألهم بناشط من اجملتمع ا
{ هل أنت عضو في أي حزب سياسي ?
- كـال لـــــست عــــــضـــــواً في أي حـــــزب

سياسي.
ــاذا هـــذا االبـــتــعـــاد عن حــزب الـــدعــوة  }
ووالـدكم هـو الــذي أسـسه ? وهل هـذا يـعـني
انكم تخـتلفون مع أفـكار محمـد باقر الصدر

(الصدر األول) ?
- ســــــبـق وان واجـــــهـت مــــــرات هـــــذا
الـسـؤال. دعـوني أجـيبـكم هـنـا أيـضا
وبــصـراحـة مــطـلـقــة : حـسب قــنـاعـتي
وجتـــربــتي الـــشــخـــصــيـــة ودراســاتي
الــديـــنــيــة أيــضــا ال أؤمن بــأطــروحــة
اإلسـالم الــســـيــاسـي كــمـــا تـــطــرح من
ـنـظـرين لـذلك كـفـكـر االخـوان بـعـض ا
وحـكومة طـالبان والى حـد ما التـجربة
ـوضـوع من االيــرانـيـة وهي تـتــنـاول ا
ـا خـالل االطـار الـفــقـهي الـشــكـلي. وا
اؤمـن ان الــــــدين الــــــذي هــــــو مــــــوجه
اسـاسي ومـكون اصـيل في ثـقافـتنـا قد
ـســائل اجملـتــمـعـيــة اخملـتــلـفـة عــالج ا
مـراعيـا روح التـغييـر والتـطور ولذا لم
ـكن ان يـقـدم صـيـغـا شـكـلـيـة مـحددة 
تـصـاب بـاجلمـود واالبـتعـاد عن سـياق
الــتــطــور والــتــغــيــر الـطــبــيــعي بل ان
مــقـاربـة الـديـن وخـاصـة االسالم كـانت
ـــعــاني ـــبــاد والـــقــيم وا فـي اطــار ا
الـسـاميـة التي تـؤكـد ضرورة وجـودها
فـي هـــذه اجملــــاالت ســـواء كــــان االمـــر
يــتـعـلق بـتـنــظـيم االسـرة او الـدولـة او
ؤسسات االقتصادية او غيرها. عـمل ا
فـفي مجال الدولة عنى االسالم باعطاء
االمـــانــة الى االمــة لـــتــديــر شـــؤونــهــا
بــنـفـســهـا من دون واليــة الحـد عـلــيـهـا
ودعـــا الى مـــبـــاد الـــعـــدل وحتــقـــيق
الـعدالة واالستقـامة وعدم الظلم والتي
مــتى حتـقــقت كـان حـكــمـا مــرضـيـا في
االسالم مــهـمـا كـان شــكـله الـتــنـظـيـمي
فـالدين همه اجلوهر ال الشكل ولذا فان
اشــكــالــيــة الــفــصل كــمــا تــطــرح عــلى
ــتـعــارفــة ال تــتـوجـه الى مـا الــقــراءة ا
ذكـــــرتـه ومن يـــــراجـع كـــــراس خالفـــــة
االنـسـان وشـهـادة االنـبـيـاء الـذي كـتبه
الـسيد الوالد اواخر حياته يجد الكثير
ـــا اقـــوله وادعـــيه وانـــا اعـــتـــقــد ان
الــســيــد الـشــهــيــد كـان ذا فــكــر عــلـمي
ونـقـدي وقـادر عـلى جتـاوز نـفـسه ولذا
ـر من فـتـرة الـتـنـظـيـر لـلـشورى نـراه 
وهـي الــفــتــرة الــتي شــهــدت تــأســيس
احلــزب الى تـبــني واليـة الــفـقــيه الـتي
ـرجـعـيــة الـرشـيـدة الى اهــتم فـيـهـا بــا
طـرحه خلالفـة االنـسـان والتي افـهـمـها
ــا ذكــرت ســابـقــا ودعــا في بــيــانـاته
االخـيرة الى االنتخابات وحتكيم ارادة
ـساواة. االمـة وحتـقيق دولـة الـعدل وا
هـكـذا اقـرأ فكـر الـسيـد الـشـهيـد بـنفس
وروح الــيـوم وكـمـا هـو مــنـهـجه وعـلى
فـرض ان قراءتي خاطئـة واني مختلف
فـمـا الـضـيـر في ذلك فـهل تـوقف الـعقل

واالبداع يوما !
{ أنــتم قـضــيـتم ثــمــاني سـنــوات في إيـران
حـــيث الـــســيـــاســـة والــدين لـــصـــيــقـــتــان بل
مـتــداخـلـتـان لـكــنـكم خـرجـتم مــنـهـا بـأفـكـار

مختلفة ?
- نـعم جتـربـة العـيش في إيـران كانت
عــامال مــسـاعــدا لــلـتــحــرر من عـدد من
الـتـصـورات واألفـكـار الـتي كـانت اقرب
مــنــهــا لإليــديــولــوجــيــة من الــتــصـور
ــــــوضــــــوعي حلــــــركــــــة اجملــــــتــــــمع ا

وتناقضاته.
{ هـل تعـتقـدون ان الثـورة اإليرانـية ارتـكبت

أخطاء?
- فـي كل جتــربـــة بــشــريـــة عــلى ارض
الـواقع يكـون فيـها الكـثيـر من األخطاء
هم كـما فيـها العـديد من االيجـابيات ا
هــو عـدم اإلصــرار عـلـى اخلـطــأ. وهـنـا
سؤول بـالذات يكمن اشتـباه بعض ا
اإليـرانــيـ الـذين يـغـضـون الـنـظـر عن

الواقع.
{ وما هو الواقع ?

- الــواقع حـسب فـهـمي هـو أن احلـالـة
فـاهيم الـبشـريـة في تطـور مسـتمـر وا
ـكن اإلنـسـانـيـة في حـالـة تـغـيـيـر وال 
اجلـــمــود عـــنـــد مــفـــاهــيـم ونــظـــريــات
أصـــبــحت في عـــهــدة الــتـــاريخ. يــجب
ـكـتسـبـات اإلنسـان احلـاضر الـقـبول 
ـقـراطـيـة والتـعـدديـة وحـرية من الـد
ساواة ب جـميع البشر. إذا الـفرد وا
ــكـتــســبـات حــاولت أن تــصـادر هــذه ا
بــالـعـنف فــسـوف تـكــون خـارج الـواقع
قـابل علـينا ومـعيـقا لـلتـاريخ. ولكن بـا
أن نــتـحـاشى الـصـور الــكـاريـكـاتـوريـة
الــتـي تــلــقى عــلـى اجملــتــمع اإليــراني.
فـهناك في إيران مجتمع مدني متحرك
وأفـكـار نقـدية تـتـداول وتتـنـقل بسـرعة
كــــبــــيـــرة ومــــنــــتـــديــــات في الــــداخل
ــكن ألحــد أن يــتــجـاهل واخلــارج. ال 
ثـقـفـة إن كان وزن الـنـخـبة اإليـرانـيـة ا
ـئـات داخـل الـبـلـد أو خـارجه وهـنـاك ا
ـفــكــرين اإليـرانــيـ من الــبــاحـثــ وا
لــــيس فــــقط داخـل بـــلــــدهم بـل نـــراهم
ـراكـز مــتـألـقـ في أهم اجلــامـعـات وا
الـبـحثـية الـدوليـة ويقـدمون اطـروحات
مـهـمـة واصـيـلـة في مـواضـيع احلـداثة

والدين واجملتمع والعالقة بينهم.
{ ما هي عالقتكم بالسيد مقتدى الصدر ?
- الـسيد مقتـدى من حيث القرابة هو
ابـن عم لي وهـناك عالقـة عـائـلـيـة كونه
زوج أخــتي. الى جــانب انه صـديق لي
وكــنـا زمالء في بـعض حـلـقـات الـدرس
فـي الـــــــنــــــــجـف وإلـى جـــــــانـب هـــــــذه
االعـتـبـارات الطـبـيـعـية أكن له الـكـثـير
ــــواقـــفـه الـــوطــــنــــيـــة مـن االحـــتــــرام 
الـــشــجــاعـــة خــاصـــة في مــا يـــتــعــلق
بــالــوجــود األجــنــبي وأيــضــاً مـواقــفه
ـكـونـات الــداعـيـة إلى االنـفـتــاح عـلى ا

األخرى.
{ انتم قـلتم إنكم ال تـؤمنون كـثيراً باإلسالم
تعارف ترى ما هو رأيك عنى ا السيـاسي با
بالعـلمانـية? هل تعـتقدون بأنـه يجب أن يكون

للعراق نظاما علماني ?
- يــواجـه مــصــطــلح الــعـــلــمــانــيــة في
مـجـتـمعـاتـنـا مأزقـا ومـشاكـل تاريـخـية
وتـراثيـة بل وحتى نفـسيـة ثقيـلة. لذلك
أفــــضـل في خــــطـــــابي أن اســــتــــخــــدم
ــدنـيـة ـدني) او الــدولـة ا مــصـطــلح (ا
وهـي الـصــيــغـة األقــرب إلى الــنــمـوذج
ـاني في التـعـاطي ب الـبـريطـاني واأل
ـعـتقـد وهـو مـا شـرحـته لكم الـدولـة وا

سابقا. 
{ هل تـعـتــقـدون أن عـلى الــشـخص األعـلى

في الدولة العراقية أن يكون متديناً ?
- مـــتــدين او غـــيــر مــتـــدين هــذا شــأن
شــخـصي ويـتـبـعـه عالقـته مع الـله عـز
ـقـابل أســانـد دولـة حتـتـرم وجـل. في ا
تــراث وتــقــالـيــد ومــعــتـقــدات الــنـاس.
ولـكني أعارض كل سـياسي يدعي بأنه
يـسـتـمـد شـرعـيـة حكـمه من الـله أو انه
ــا يــســتــمـد يــحــكم بــأمــر مـن الـلـه إ

شرعيته من الشعب.
ــشــكــلــة الــكــبــرى في { مــاذا تــعــتــقــدون ا

العراق?
ـهم ـشــاكل كـبـيـرة وكـثـيـرة ولـكن ا - ا
أسوي للخدمات الفساد هو اجلانب ا
سـتويـات وحتى ـستـشري عـلى كل ا ا
في الـقـطاعـات األمنـيـة  غيـاب الكـفاءة
احلـــقـــيــقـــيــة فـي إدارة مــؤســــــــســات
الـــدولـــة احملـــاصــــصـــة الـــتي تـــعـــني
لـألحــزاب االقـــتـــطـــاع عـــدم الـــكـــفــاءة
وتـراجع الـواقع اخلـدمي واالقـتـصادي

والتعليمي. 
الـفــقـر الـشـديـد الـذي يـضـرب أكـثـر من
ربع سـكان العراق البطـالة التي تلتهم
الــــشــــبــــاب الــــعــــراقي ســــوء تــــوزيع
اخلــيـرات الـتي خـلـقت مــظـالم كـثـيـرة.
ـشـاكل الـسيـاسـيـة كـعدم اضـافـة الى ا
الـــثــقــة بــ الـــفــرقــاء وعـــدم اكــتــمــال
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وسوي  –حـفظه ي السـيد مـحسن حـسن ا يُطـل عليـنا االديب الـرساليّ والـباحث األكـاد
ـا يضـمه اجلـزء اجلديـد الـصادر من ـقالـة شـيّقـة يـعرّف فـيهـا - بـفنّ واقـتدار-  الـله  –

(موسوعة العراق اجلديد) تُعد صدوره بأيام .
-2-

وبصراحة :
رآة الـتي تـعكس لـنـا ما يـحـمله فاني أنـتـظر مـقـاالته وأتلـهف الى قـراءتهـا ألني اعـتبـرهـا ا
ويـقف في ـوسوي  –حـفـظه الله  –من بـراعـةٍ في الـتـعـبـيـر ودقـة في الـتـصـوير  الـسـيـد ا
ـسلم بـعض احملطـات ليـطـلق من خاللهـا انطـبـاعاتهِ ونـظراته عـن قضـايا مـهمـة في حـياة ا

عاصر والتحديات الكبرى التي يواجهها في مساراته ومداراته . ا
-3-

وتـصـطـبغ كـتـابـاتُه يـتـواضـع جمّ  وأدب رفـيع  ال سـيـمـا وهـو يُـصِّـرُ عـلى االنـتـسـاب الى
عرفي واألدبي والثقافي فضالً عن لك قامـةً غنية برصدهـا ا مدرستنا مع أنـه بحمد الله 

سار . التوازن واالعتدال في األفكار وفي ا
-4-

وسـوي حَقَّه وال نردُ عـلى تَحيتِهِ بـتحية مـثلها ولـيس عدالً أنْ نبـخـــس الصديقَ االديــبَ ا
...

ومن هنا :
ـوسوي من جهـد متـميز في ا يبـذله السـيد ا جـاءت هذه الـسطور تـعبـيراً عن تـقدير كـبيـر 
عرفي واألدبي والذي أصبح من فرسانه الالمع الذين اثراء احلراك الفكري والثقافي وا

يشار اليهم بالبنان .
فله منا الشكر اجلزيل والثناء اجلميل مع خالص الدعوات وأطيب التمنيات .

حس الصدر 
ـوسـوم بـ والـيـكم مـقـالـته عن اجلـزء الـسـادس والـسـبـعـ من مـوسـوعـة الـعـراق اجلـديـد ا

(شذرات) .
وخير جليسٍ في الزمان كتابُ  ....

الكتاب : شذرات 
ؤلف : سماحة العالمة السيد حس السيد محمد هادي الصدر   حفظه الله.  ا

الطبعة : األولى  / بغداد 1443خج 2022 _م 
عدد الصفحات  : 152 صفحة 

ماذا فعل الرسـول األكرم صلى الله عليه وآله  وسلم  حينـما بعثه الله سبحانه إلى الناس
كافة  ? 

وكيف كانت أحوال األمة التي بُعثَ فيها  ? 
توقع أن تـكون تلك األمة الـتي كانت في الطـرف البعيـد عن األحداث اجلسام   وهل من ا
ستـعرة ب الروم والفرس  والتي كانت بعيدة عن أسباب القوة واحلضارة   واحلروب ا
وفي ظـرف ربـع قـرن من الـبـعـثــة الـنـبـويـة تـكــون في الـصـدارة من أ األرض   حـضـارةً

ومدنيةً وحضوراً ?
ماذا فعل الرسـول األكرم صلى الله عليه وآله  وسلم  بتـلك األمة لتكون( خير أمةٍ أُخرجت

للناس)   ?
إنه صـلى الـله عـلـيه وآله  وسـلم  صـنع (اإلنـسـان)   وعـرّفه نـفـسه   فـتـكامـل   وأصبح

مثاالً يُحتذى فيه بكل مكارم األخالق  !
إذن   نحن نـحـتاج اآلن  إلى( صـنـاعة اإلنـسـان  ) وإرجاعه إلى إنـسـانيـته   وكـرامته  
وعزّته  الـتي أهدرتهـا وشوّهـتهـا احلضارة الـغربـية الـغبيـة   وجعـلته يـلهث وراء زخارف
هدورة على رصيف تلك احلضارة اخلائبة. الدنيا  ويـدفع ضرائب باهضة من إنسانيته ا
ولـسـماحـة سـيـدنا الـعالّمـة حـس الـسـيد مـحـمـد هادي الـصـدر   حفـظه الـله   خـطوات
كـبيرة في هـذا الطـريق إلعادة اإلنسـان إلى إنسـانيته وكـرامته وعـزّته   من خالل تواصله
الحـظـات  وقد أصـدر  موسـوعـة ضخـمـة  وصلت الـيـومي في اإلشـارات والتـوصيـات وا
ـقاالت لـيـست سوى مجـمـوع اجزائـهـا إلى سـتة وسـبـعـ جزءاً  ويـقـول عـنهـا (إن هـذه ا
خـواطر وانـفعـاالت إزاء مايـجري في الـساحـة من أحداث سـياسـية واجـتمـاعيـة وثقـافية  
نـشود بعد وهي في احملصـلة النهـائية مـساهمة مـتواضعـة في عمليـة اإلصالح والتغـيير ا
ـفتـون بـذواتهم من سـياسيْ االنـتكـاسة اخلـطيـرة التي مُـنيَ بهـا الوطن احلـبيب عـلى يد ا
الـصـدفــة   والـذين بـالـغــوا في اجلـشع والـطــمع واثـقـلـوا كــاهل الـبالد والـعــبـاد بـاألعـبـاء

واألزمات وسوء اخلدمات).
} } } }

والعراق يحـتاج إلى مثل هذه األقالم الصادقة  واجلريـئة   والشجاعة  واخلبيرة   إلى
عـشـرات األقـالم   بل مـئـات األقـالم   بل ألـوف األقالم   في عــراقـنـا احلــبـيب  إلعـادة

ستقيم   ويعرف ما له وما عليه  . اإلنسان إلى النهج ا
ـاذا أصـبح اإلنـســان الـعـراقي  غـالـبـاً  بـهــذه الـصـورة الالمـبـالـيـة  كــثـيـرة الـقـلق عـلى
ـاذا أصـبح الـتـكلـيف احلـكـومي لـلـمـنـصب فـرصـة ثـمـيـنـة لـلـثراء ـسـتـقـبل  ?  احلـاضـر وا
اذا انتـشرت ظواهـر غير إنـسانيـة   من قتل وسلب وتـعدّي سلـبي ب الناس بـاحلرام  ? 

بشكل غير طبيعي في اجملتمع  ? 
شمعة واحدة التكفي لضوء الطريق .

وأنا منـذ سنوات اسـتمتـع واستفـيد من كتـابات سيـدنا ومـعلمـنا سمـاحة احلجـة الصدر 
حفظه الله   بـهذه الثروة الفكرية التوجـيهية   التي  تضمّ من حكم ومواعظ وآراء سديدة

  وليت أولي األمر أن يجعلوها عالمات بها يهتدون. 
سؤولـية الشـرعية والـوطنيـة نقرع أجراس يقـول سماحـته  حفظه الـله  : (اننا مِن مـوقع ا
ـسؤولـية اإلنذار ال لـلسـلـطويـ وحدهم   بل نـقـرع بهـا قلـوبـنا الـقاسـية أيـضـا حيث أنّ ا

روي عن الرسول األعظم (ص)  : عامة كما جاء في احلديث ا
((كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته)) . 

ضمّ هذا اجلـزء  من (موسوعة الـعراق اجلديد) ( 40) مقاالً مـتنوعـاً   وبأسلـوب تميّز به
سـمـاحـة الـعالمـة الـصـدر   حـفـظه الــله   من بـراعـة الـوضـوح   مع االبـتـعـاد عن الـلـغـة
ـبتذلة   واخـتيار اجلملـة بكل اناقة وجـمال في أسلوب عصـري بارع   وكلمـات منتقاة ا

وجمل قصيرة ورقيقة   بعيدة عن  التقعير  .
وهـو أسلوب حـكيم   يجـعل القار عـلى بصـيرة من أمره   دون الـولوج واالستـفهام عن
معـاني بعض الكـلمـات    وهذا ماجـعل هذه الـكتابـات  محـببة إلى الـنفس   ومَن يـقرءها

رات القادمة.  ألول مرّة اليتركها في ا
وسمـاحـة سيـدنـا الصـدر  حـفظه الـله   كـثـيراً مـا يـؤكد عـلى طـلب الـعلم  والـتـحلي به 
ـكن لـإلنـسـان أن يـفــهم احلـيـاة وجـعــله هـو الـرصــيـد األول لإلنـســان   فـبـدون الــعـلم ال

وسيتمتع بها  ويعرف معناها ومبناها  ;
عايير التي يـتفاضل بها الناس حيث (العلم في طلـيعة ا
يتـبوأ الـعالِم مـقامـاً مرمـوقاً يـتمـيز به عن أولـئك اجلهّال
الـذين اليـفــقـهـون   قــال تـعـالى : ((هل يــسـتـوي الـذين

يعلمون والذين اليعلمون))  ..
ومن أصـعب األمـور الـتي يــعـاني مـنـهـا الــعـلـمـاء كـثـرةُ
اجلهّـال حولهم   األمـر الذي يـوجب وحشـتهم   وقد

يؤدي بهم إلى اعتزالهم الناس ..!  
ومن الـصفـات الذميـمة هو الـبخل الـذي يفقـد صاحبه
روءة واإلنسانية  وكذلك يفقد اإلحترام في اجملتمع ا
  وكل هذا يؤشـره سماحة العالمـة الصدر   حفظه

الله  :
( لن يحـظى البخالء بـاحترام أحـدٍ من الناس   ذلك
ال أنّ البخل هـو العنـوان البارز لألنانـية   وعشق ا

ال قـيت عـلى ا قـدسـة كلـهـا   ومع هذا الـتـهـالك ا حَدّ تـفـضـيله عـلى  الـقيـم ا
وعلـى الدنـيـا حـيث االمـتـنـاع الـتام عـن اإلسهـام في وجـوه الـبـر واخلـيـر واإلحـسان   مع
ستـضعـف والـفقـراء واأليتام ـساعـدة من ا ايصـاد الباب بـوجه احملتـاج إلى اإلغـاثة وا
واألرامل  . .. وكل ذلك اليـقود إالّ  إلى احـتقار الـبخـيل وازدرائه  واعتبـاره عنـصرا لئـيماً

كارم والقيم ) . جاحداً للنِعَم وبعيداً عن االستجابة لنداء ا
ـوسوعة   كـما في كل األجـزاء األخرى   هنـاك حيّـز مهم  في ذكر وفي هـذا اجلزء من ا
مـنــاسـبـات أهل الــبـيت عــلـيــهم الـسالم   فـي مـنـاســبـات الــوالدات والـوفــيـات   في ذكـر
شـمـائـلـهم   ومـكـارم أخالقـهم   وكـلـمــاتـهم   وبـعض الـقـصص من سـيـرتـهم الـعـطـرة 
فـاإلمـام مـحـمـد الـبـاقـر عـلـيه الـسالم   خـامس أئـمـة أهل الـبـيت عـلـيـهم الـسالم   خـصّه
ـوسـوعـة وحتـدث عن بـعض سـيدنـا احلـجـة الـصـدر   حـفـظه الـله   في هـذا اجلـزء من ا
مـعــالم شـخـصــيـته الــرسـالـيــة  وبـعض كـلــمـاته   ومـا قــال فـيه الــعـلـمــاء     ويـنـقل عن
الـصحابي اجلـليل جابـر بن عبد الـله األنصاري أن رسـول الله ( ص) قال لـه  : ياجابر  
يوشك أن تـبقى حـتى تلقـى ولداً لي من احلسـ يُقـال له محمـد   يبقـر علم الـدين بقرا  
ـديـنـة قـال عـنه : فـإذا لـقـيـته فـأقـرئه مـنّي الـسالم    وحــ لـقـيه جـابـرُ في بـعض سِـكَكِ ا
شـمائلُ رسـول الله ( ص) ورب الـكعـبة   ثم قـال له  : يابُـنيَّ   رسول اللـه  ( ص) يقرئكَ
السالم   فقـال ( على رسول الله السالم  ما دامت السماوات واألرض   وعليك يا جابر

ا بلّغت السالم ) 
وفي هـذا اجلـزء  أحـاديث  عـن الـرسـول األكـرم صـلى الـله عــلـيه وآله  وسـلم  وعن أمـيـر
ؤمن عـلي عليه السالم   في ملف مـختصر   وعن اإلمام مـوسى الكاظم عليه السالم ا

 وعن اإلمام علي الهادي عليه السالم   وعن اإلمام محمد اجلواد عليه السالم  .
ويـتزامن الـشهـر الثـاني من هذه الـسنـة بانـتهـاء دفع التـعويـضات إلى الـكويت  ومـقدارها
(52,4) مـلـيـار دوالر   يـا له من مـبـلغ ضـخم   ولـكن هل لـنـا أن نـأخـذ الـعِـبـرة من هـذه

واطن والوطن العراقي ?  ة الكبرى التي دفع ثمنها ا اجلر
قبـور ال بدّ أن تبـقى قيد التـداول ب الناس ( إن اجلـرائم الكبرى الـتي ارتكبـها الطاغـية ا
ّن هم في الـعشـريـنـات من أعـمـارهم لم يـدركوا اليـ من الـشـبـاب الـعراقـي   ذلك أنّ ا

فظاعة ما اجترح الطاغوت بحق البالد والعباد من مظالم وجرائم) .
ولك أن تـتخـيّل مـاتكـتـبه األقالم اخلـائبـة واجلـاهلـة في شـتم الشـعب الـعراقـي بعـد أحداث
ـقبـور  : يقـول سيـدنا ّن يظـهر احلـن إلى أيـام الـطاغـية ا الـكويـت   وإلى اليـوم    أو 

احلجة الصدر   حفظه الله  :
(ال فـرق عـندي بـ أنْ يـقف أحد احلـمـقى ليـكـيل الـسبّ والشـتم لـلعـراق وأهـله   وب أنْ
ـقبـور ويـظـهـر احلنـ إلى أيـامه   حـيث أنّ مـديـحه يعـني االسـتـخـفاف ـتـدح الـطاغـيـة ا

قدسة كلها . والتهاون بحق العراق وشعبه  وبالقيم ا
ريب  . إنه بحاجة إلى عقاب رادع بدل أنْ يستقبل كالمه بالصمت ا

ـظــالم الـتي ال تـنـسى   في قَـعْـر وأنه الشك مـحـشـور  مـع مُـبْـتَـكِـر اجلـرائم الـكـبـرى   وا
صير)  ستقر وا اجلحيم   وبئس ا

ـقاالت ـليء با هذه جـولـة سريــــــــعة بـ صـفحـــــــات هذا اجلـــــــزء ا
االدبـية والـسـياسـية  واالجـتمـاعـية  والـنـــــظـر إليـهـا  وحتلـيلـها
لـفـهم الـواقع الـذي نـعـيـشه ومـا يـنـبغـي الـتصـرف مع أحـداثه

السريعة .
نـسـأل اللـه أن يحـفظ سـيـدنـا الـعالّمـة احلـجـة الـسـيـد حـس

السيد محمد هادي الصدر   ويبارك فيه وله وعليه .
وسوي. من تلميذه اخمللص  : محسن حسن ا

ادة (١٨) من قـانون النقابة رقم (٥١) لسنة (١٩٧٩) استناداً الى احكام ا
هنـدس العراقيـة بجلسته رقم (٦) والنظام الداخـلي قرر مجلس نـقابة ا
ؤتمر وعد األول النعقاد ا وافقة عـلى ان يكون ا بتاريخ (٢٠٢٢/٢/٢٣) ا
ـوافق (٢٠٢٢/٣/١٨) الـسـاعة (الـعـاشـرة) صـبـاحاً الـعـام يوم اجلـمـعـة ا
وافق وفي حـال عدم اكتمال النصاب القـانوني فتؤجل إلى يوم اجلمعة ا
(٢٠٢٢/٣/٢٥) الـســاعـة (الــعـاشـرة) صــبـاحـاً عــلى أرض مـعــرض بـغـداد
الـدولي قــاعــة كـبــار الـشــخـصــيـات ويــكــون االنـتــخـاب لــغـايــة الـســاعـة

(السادسة) مساءً.
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WDI∫ مقتدى الصدر في لقطة سابقة مرشحة لرئاسة الوزراء

جعفر
الصدر

تصدر اسم السفـير جعفر الصدر مواقع التواصل االجتماعي وحتليالت السياسي عبر
ـرشح االوفر حـظاً لـتولي مـنصب رئـيس الـوزراء بعد وسائل االعالم اخملـتلـفة بـوصفه ا
تـفــاهـمـات مــفـاجـئــة بـ رئــيس الـتـيــار الـصـدري مــقـتـدى الــصـدر وغــرمـائه من االطـار
ـتـحدة مـلـكة ا الـتنـسـيـقي ولعل الـكـثيـرين ال يـعرفـون سـيـرة سفـيـر العـراق احلـالي في ا

جيداً. وهنا حوار تنشره (الزمان) نقالً عن مجموعة واتساب:
©ÊU e «®

أوال أبــدأ من حــيث يــصـوره الــبـعض
نقطة ضعفكم : 

{ هـل لكم أن تـخـبرونـا عن عـمـركم ? ومتى
وأين ولد ? وكم لديكم من أخوة?

- والدتـي كــانت فـي الــنـــجف األشــرف
ســــنــــة  1970مــــيـالديــــة وأنــــا االبن
الـوحيـد للسـيد محـمد باقـر الصدر مع
خـــمس بــنـــات. ولــدي االن ولــد وثالث

بنات.
{ يقال إنه لكم قرابة مع موسى الصدر?
- الــســيـد مــوسى الــصــدر خـالي وفي
الــــــــوقـت ذاته هــــــــو ابـن عـم والـــــــدي
ولــتـجـربــة االمـام مـوسى الــصـدر كـمـا
يـلـقب في لـبـنان وحتـركه اجلـمـاهـيري
وانـفـتـاحه وتـسـامـحه صـدى كـبـير في

نفسي.
{ دعونا نـعود قليال لـلبدايات أيـام الطفولة
ــرحـوم وســنــوات الـتــكــوين األولى في ظل ا

الوالد?
- نــعم أصــول عــائـلــة آل الــصـدر هي
مـــديــنـــة الــكـــاظــمـــيــة في بـــغــداد. في
احلــقـيـقــة هـجـرة الـوالــد إلى الـنـجف
األشرف كانت متأخرة لغرض الدراسة
في حــوزتــهــا الــعــلــمــيــة. لــذا والدتي
جاءت في النجف التي عشت فيها مدة
قـصـيـرة بـحدود 9 سـنـوات فـقط. بـعد
الــسـنــة الـتــاسـعــة اسـتــشـهــد الـســيـد
وشـقيقته بـنت الهدى  أي سنة 1980
لــنـعـود مـبـاشـرة إلى الــكـاظـمـيـة الـتي
عـشت فـيهـا مدة طـويلـة نـسبـيا قـرابة
الـ  14عــامــاً. فــيــهــا أكـمــلت دراســتي
االبـــتـــدائــيـــة والـــثـــانــويـــة ثم دخـــلت

اجلامعة لدراسة القانون .
{ أي جامعة?

- جـامعـة بغداد. ولـكني عـدت بعد ذلك
إلى الـــنــجـف لــلـــدراســات الـــفــقـــهــيــة
وأمــضـيت في حــوزتـهـا سـنــتـ حـتى
اضـــطـــررت إلى اخلـــروج من الـــعــراق
بــفـعل تــزايـد مــخـاطـر الــوضع األمـني
لــيس فــقط عــليّ شــخــصــيـا بـل وعـلى

العائلة ككل.
{ أي سنة غادر العراق والى أين ?

- مـغـادرتي لـلـعـراق كـانت سـنة 1998
م مـتـوجـهـا سـرا إلى مـديـنـة قم بـطلب
من الشهيد محمد محمد صادق الصدر
الــذي اسـتــشـعــر بـتــزايـد خــطـر نــظـام
صـدام حسـ على العـائلـة. أيضا أراد
مـني الـسـيد مـحـمد أن أديـر مـكـتبه في

قم وأكون وكيله فيها.
{ ماذا اكتسبت من محمد الصدر?

- كــان أســـتــاذي مــثــلـــمــا كــان راعــيــا
ومــربــيــا لي مـن الــنــاحــيــة الــعــلــمــيـة
واألخـالقـيــة هـذا إضــافــة إلى وشـائج
الـقربى التي بيننا. وكـنا في تسعينات
اضي نـؤمن بـأن حركـته كانت الـقـرن ا
مـعينا وأمال لنا إلسقـاط النظام. عليكم
أن تــضـعـوا أنـفـســكم في ذلك الـسـيـاق
الــــقــــاسي الــــذي عــــاشه الــــعــــراق في
اضي كـي تفـهـموا تـسـعـينـات الـقـرن ا
أهـميـة وخطـورة حركة الـسيـد الشـهيد
الـــثـــاني ومـــا مـــثـــلـــته من قـــيـــمـــة في
الـوجــدان الـشـعـبي في وقت كـانت فـيه
اجلــمـاهــيـر تـكــتـوي بــنـار االضــطـهـاد
والــقـمع الـداخـلـي من جـهـة واحلـصـار
ــدمــر الـذي فــرضه الــعــالم اخلـارجي ا
عــلى الـعـراقـيـ مـن جـهـة أخـرى. نـعم
كـانت هـناك مـنـظمـات سيـاسـية سـرية
غـير أن الـسيـد محمـد كان قـطبـا يجمع
حوله آالف البسطاء واحملروم الذين
يـشـعـرون بالـتـهمـيش والـتـغريب. . في
احلقيقة خطورة مشروع السيد محمد
كــونـــهــا مــتــحــررة تـــمــامــا من آلــيــات
سـيـطرة الـدولة. جـيـشهـا األساسي هم
من الــعـامـة وبـسـطـاء الــنـاس الـنـاقـمـة
عــلى دولــة الــبـعـث. كـانـت اجلـمــاهــيـر
يـومها تـبحث عن رمز يـتحدى اإلرهاب
ـتـلك شـرعـيـة الـقـيـادة. رغم ثـقـافـته و
الـفــقـهـيـة الـعــمـيـقـة اسـتــطـاع الـسـيـد
مــحــمـد أن يــجـد لــيس فــقط الــكـلــمـات
ـنـاسـبة لـلـتـخاطب مع اجلـمـاهـير بل ا

ـــصـــاحلـــة الــوطـــنـــيـــة وتـــســيـــيس ا
مؤسسات الدولة وغير ذلك.

ستـقبل ان تكون عالقة { ماذا تـفضل في ا
العراق اخلارجية ?

- يـــجب إقــامــة عالقـــات مــتــوازنــة مع
اجلــمــيع تــقــوم عــلى أســاس احــتـرام
ســـيـــادة واســتـــقالل الـــطــرفـــ وعــدم
الـتدخل فـي الشـؤون الداخـليـة ورعاية
ـشـتـركـة. بـاخـتـصـار عـمق ـصــالح ا ا
العالقة مع أي طرف سوف حتدده هذه
الـثوابت. طـبعـا العراق بـعمـقه العربي
وتـاريـخه يـتـطـلب احلـرص عـلـى اقـامة
عالقــات مــتـمــيــزة مع جـيــرانه الــعـرب
كـالشقـيقة سـوريا والعـربية الـسعودية
ومـصــر النـني اعـتـقـد ان عـمق الـعـراق
ه العربي وتـكامله ال يتم اال مع هـو عا
دوله مـن اجل بـنـاء مـنـظـومـة اقـلـيـمـية
تــبــدأ بــالــعــرب ولــتـتــكــامل مـع الـدول
االخــرى كــايـران وتــركــيـا حــتى تــأخـذ
ــنــطــقــة دورهــا احلـضــاري في عــالم ا

اليوم.
تحدة ? { والعالقة مع الواليات ا

- ســنـــكــون بــعــد انـــســحــاب الــقــوات
االمـيركية حريـص على اقامة عالقات
ـتحدة إن كان في ـيزة مع الواليات ا
اجملــاالت االقـــتــصــاديــة او الــعــلــمــيــة
اوالـــثــقـــافــيـــة. ال أحــد يـــســتـــطــيع أن
يـــتـــجــاهل قـــدرة وأهـــمــيـــة الـــواليــات
تحدة في عالم اليوم. وهي (الواليات ا
ـــتـــحـــدة) عـــلـــيـــهـــا الـــتـــزام اخالقي ا
لــتــعـويض الــشــعب الـعــراقي عــلى مـا
عـانــاه بـسـبب بـفـعل االحـتالل ومـآسي
ه وذلك بـاحلـرص على احلـروب ومـظـا
ـقـراطـيـة والـعمل جنـاح الـتـجـربـة الد
على االرتقاء بالواقع اخلدمي والعلمي

والثقافي وحتى االمني للعراق.
{ هل هـــذا يــــشـــمل بـــقـــاء بـــعض الـــقـــوات

ستقبل? ساعدة العراقي في ا األميركية 
- االتـفـاقيـة األمنـيـة كانت واضـحة في
هـذا اجلـانب. هنـاك جـدول زمني الـتزم
به الـطـرفان وضـمن انـسـحاب مـسؤول
ـوضـوع اعـتـقـد أصـبح لـلـقـوات هـذا ا
ـنع بـنـاء عالقة مـنـتـهيـاً ولـكن هذا ال 
ــتـــحــدة في مـــتــيـــنــة مـع الــواليـــات ا

اجملاالت التي أشرت إليها أعاله.
{ هل تـؤيدون االتـفـاقيـة األمنـيـة ب الـعراق

تحدة ? والواليات ا
- االتـفـاقيـة األمنـية تـلك كانت الـطريق
الـسليم والقـانوني لتنـظيم العالقة ب
دولـــة الـــعـــراق والـــوجـــود األمـــيـــركي
واعـتـقـد أنهـا كـانت من هـذه النـاحـية

إيجابية.
{ هـل أيد احلـرب األميـركـية عـلى الـعراق

عام 2003 ?
- ال ال أظـن أن هـنـاك احـدا يـؤيـد غـزو
بالده. اعــتـقـد انه كـان سـلـوكـاً خـاطـئـاً
واحلـيـاة قـد أجابت عـلى هـذا الـسؤال.
اجلــمــيع يــتــفـق عـلـى أن الــعــراق كـان
يـعــاني دكـتـاتـوريـة بـغـيـضـة والـشـعب
كـان الضحـية األولى. وكما قـلت سابقاً
ــكن لـلـعـنـف أن يـكـون حالً وحـيـدا ال 
ــمــكن تــصــور أشــكــال لـألزمــات. من ا
سـاعدة الـعراقـي أكـثر فـائدة أخـرى 
لـيس فقط علـيهم بل على أميـركا أيضا

نطقة والعالم. وسمعتها في ا
ـــا كــان { الــبـــعض يـــقـــول لـــوال أمــيـــركـــا 

باإلمكان إسقاط نظام صدام?
- لــقــد حـاول الــشـعـب الـعــراقي مـرات
الـقيـام بثـورات وانتفـاضات ضـد نظام

صدام حس ولم يفلح. 
كـان الـعـراقـيـون بـحـاجـة إلى مـسـاعدة
وتـفهم من لدن الشعـوب احملبة للحرية
ــعـاديــة لـلـظــلم في الـعــالم ولم يـكن وا

بحاجة لغزو واحتالل. 
مـا هو مـهم اليـوم للـشعب الـعراقي هو
كـــيـــفـــيـــة اخلـــروج من األزمـــة وبـــنــاء

مستقبله.
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ـشاريع) دعوة جميع الراغـب من ذوي اخلبرة واالختصـاص لتقد عطاءاتهم - يسـر (أمانة بغداد / دائرة ا
الية ناقصة (أعـمال تطوير احملـلة ٦٢٧ حي اجلامعة (أكـساء + ماء)) حيث تتـوفر التخصـيصات ا اخلاصـة 
ضمن خطـة تنميـة االقاليم لـعام ٢٠٢٢ / أسم احلساب / مـشروع أكساء طـرق رئيسـية ومحالت سكـنية ضمن
ــادة (١) نـوع (١٢) تــسـلــسل (١٠٦) ضـمن قــطـاع الــنـقل الـبــاب (٤٦) نـوع االســتـثــمـار (٢) أزاء الــفـصل (٣) ا
ائة وسبعة وستون مليون ومائة واالتصـاالت بكلفة تخمينية مقدارها (٣٫٨٦٧٫١٠٣٫٠٠٠) ثالثة ملـيار وثما
ـناقـصـة مراجـعة مـقـر (ديوان امـانة بـغداد / وثالثة الف ديـنـار عراقي فـقط بامـكـان الراغـب بـشـراء وثائق ا
الطابق االول / قسم العقود الـعامة / الكائن قرب ساحة اخلالني) في اوقات الدوام الرسمي لغرض احلصول
نـاقصـة بعـد دفع قيمـة البـيع للوثـائق غيـر قابـلة للـرد والبـالغة (٢٠٠٫٠٠٠) مـئتـا الف دينار مع عـلى وثائق ا

مراعاة ما يلي:-
ـبـلغ ـتـقــدم بـأن يـتــضـمن عـطــاءه تـامـيـنــات اولـيـة عـلـى شـكل خـطــاب ضـمـان او صك مــصـدق  ١- يـلــتـزم ا
(٣٨٫٦٧١٫٠٣٠) ثـمانـيـة وثالثـون ملـيـون وستـمـائة وواحـد وسـبعـون الف وثالثـون ديـنار عـراقي فـقط والذي

يشكل نسبة (1 %) من مبلغ الكلفة التخمينية للمناقصة.
ـنع أشـتـراك مـقدم الـعـطـاء لـلـمـنـاقـصـات الـتي سـتعـلن فـي أمانـة بـغـداد مـسـتـقـبال في حـالـة تـكـرار عدم  -٢

علنة. ناقصة ا أستيفاءه للمتطلبات احلاكمة لوثائق ا
قاول / أنشائية / الدرجة اخلامسة). ٣- تقد (هوية تصنيف ا

٤- تقد براءة ذمة صادرة عن الهيئـة العامة للضرائب / قسم الشركـات معنونة الى امانة بغداد نافذة خالل
فترة تقد العطاء بأسم الشركة مع الهوية الضريبية.

٥- يلتزم مقدم الـعطاء بتقد عطاءه وفق ما تتطـلبه الوثيقة القياسية بـكافة اقسامها بعد دراستها واالطالع
عليها وبخالفه سيتم استبعاد عطاءه.

لئ الـقسم الرابع مـن الوثيـقة الـقيـاسيـة وحسب قرص الـ (CD) الـذي يتم استالمه ٦- يلـتزم مـقدم الـعطـاء 
ه ورقيا بعد ختمه باخلتم احلي اخلاص بالشركة. وتقد

كونة ٧- تقـد متطلبـات الوثيقـة القياسيـة بكافة أقسـامها ورقيـا على شكل ملفـات (سبايرول) مع الـوثائق ا
قدم العطاء. للعطاء بعد ختمها باخلتم احلي اخلاص 

دنية  –شهادة ـفوض (بطـاقة السكن  –هويـة االحوال ا دير ا سـتمسـكات اخلاصة بـا ٨- تـقد نسـخة من ا
تطلبات الوارد ذكرها في ورقة بيانات العطاء. اجلنسية العراقية) مع جميع ا

٩- تقد عقد مشاركة في حال تقد العطاء من قبل شركت او اكثر مصدق اصوليا.
ناقصة النسخة االصلية.  ١٠- وصل شراء ا

s  ©…dýU?F ـناقـصة عـند الـساعة ®» شـارك في ا  ١١- سيـتم عقـد مؤتـمر خـاص باالجـابة عن اسـتفسـارات ا
شاريع. وافق ®±±Ø¥Ø≥≥∞≥© في مقر دائرة ا 5MŁô«® Âu¹ ÕU³© ا

 ١٢- تـسلم الـعطـاءات داخل ظرف مـغلق ومـختـوم (نسـخة أصـليـة/ موقـعة ومـختـومة من قـبل مقـدم العـطاء)
واعد احملدد لغلق ناقصة في ا مثبت عليها اسم مقدم العطاء وعنوانه االلكتروني ورقم الهاتف واسم ورقم ا
وافق ا  ©5MŁô«® لـيوم ©œ«bG?Ð W?M?¹b?* wK?;« XO? u²? « V ?ŠË Î«d?N?þ d?A?Ž WO?½U?¦? ـنـاقصـة في تـمام الـسـاعة ®» ا
®∏±Ø¥Ø≥≥∞≥© في مـقـر ديـوان امانـة بـغـداد / الطـابق االول / قـسم الـعـقود الـعـامـة / وفي حالـة مـصـادفة ذلك

وعد احملدد أعاله. تأخرة عن ا اليوم عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه و سترفض العطاءات ا
ب في ثلـيهم الراغـب باحلـضور عـلى العنـوان ا  ١٣- يـتم فتح العـطائـات بحضـور مقدمي الـعطـاءات او 

ذكور. اعاله في الزمان والتاريخ ا
ناقصة أجور النشر واالعالن.  ١٤- يتحمل من ترسو عليه ا

 œ«bGÐ W½U √

l¹—UA*« …dz«œ ÂUŽ d¹b
شاريع وقسم العقود العامة: راسلة على عنوان البريد االلكتروني لدائرة ا والية أستفسارت تتم ا

E-mail:mashareaa@amanatbagdad.gov.iq
E-mail:alukud@amanatbagdad.gov.iq
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ـشاريع) دعوة جميع الراغـب من ذوي اخلبرة واالختصـاص لتقد عطاءاتهم - يسـر (أمانة بغداد / دائرة ا
الـية ضمن ة) حـيث تتوفـر التخـصيـصات ا نطـقة القـد نـاقصة (تـأهيل احملـلة ٨٢١ السـيديـة - ا اخلـاصة 
اخلطة االستثمارية لعـام ٢٠٢٢ / أسم احلساب تأهيل وتطوير وأكساء الشوارع الرئيسية واحملالت السكنية
ادة (٩) نوع (٢) تسلسل في مدينة بـغداد / ضمن الباب (٥) القـسم (٢٢) نوع االستثمار(١) أزاء الـفصل (٣) ا
(١٢٤) ضـمن قــطـاع الـنـقل واالتـصــاالت بـكـلـفـة تــخـمـيـنـيــة مـقـدارهـا (١١٫٤٦٧٫٠٠٠٫٠٠٠) أحـد عــشـر مـلـيـار
ـناقـصة مـراجعـة مقر واربعـمائـة وسبـعة وسـتون مـليـون دينـار عراقي فـقط بامـكان الـراغبـ بشـراء وثائق ا
(ديـوان امانـة بـغداد / الـطـابق االول / قسم الـعقـود الـعامـة / الـكائن قـرب ساحـة اخلالني) في اوقـات الدوام
ـنـاقـصة بـعـد دفع قـيـمـة الـبـيع لـلـوثـائق غـير قـابـلـة لـلـرد والـبـالـغة الـرسـمي لـغـرض احلـصـول عـلى وثـائق ا

(٣٠٠٫٠٠٠) ثالثمائة الف دينار مع مراعاة ما يلي:-
ـبـلغ ـتـقــدم بـأن يـتــضـمن عـطــاءه تـامـيـنــات اولـيـة عـلـى شـكل خـطــاب ضـمـان او صك مــصـدق  ١- يـلــتـزم ا
(٣٤٤٫٠١٠٫٠٠٠) ثالثمـائة واربعـة واربعـون ملـيون وعـشرة الف دينـار عراقي فـقط والذي يـشكل نـسبة (3 %)

من مبلغ الكلفة التخمينية للمناقصة.
ـنع أشـتـراك مـقدم الـعـطـاء لـلـمـنـاقـصـات الـتي سـتعـلن فـي أمانـة بـغـداد مـسـتـقـبال في حـالـة تـكـرار عدم  -٢

علنة. ناقصة ا أستيفاءه للمتطلبات احلاكمة لوثائق ا
قاول / أنشائية / الدرجة الثالثة). ٣- تقد (هوية تصنيف ا

٤- تقد براءة ذمة صادرة عن الهيئـة العامة للضرائب / قسم الشركـات معنونة الى امانة بغداد نافذة خالل
فترة تقد العطاء بأسم الشركة مع الهوية الضريبية.

٥- يلتزم مقدم الـعطاء بتقد عطاءه وفق ما تتطـلبه الوثيقة القياسية بـكافة اقسامها بعد دراستها واالطالع
عليها وبخالفه سيتم استبعاد عطاءه.

لئ الـقسـم الرابع من الـوثيـقة الـقـياسـية وحـسب قرص الـ(CD) الـذي يـتم استالمه ٦- يـلتـزم مقـدم الـعطـاء 
ه ورقيا بعد ختمه باخلتم احلي اخلاص بالشركة. وتقد

كونة ٧- تقـد متطلبـات الوثيقـة القياسيـة بكافة أقسـامها ورقيـا على شكل ملفـات (سبايرول) مع الـوثائق ا
قدم العطاء. للعطاء بعد ختمها باخلتم احلي اخلاص 

ـدنية  –شهادة فـوض (بطاقـة السكن  –هـوية االحوال ا ـدير ا ـستمـسكات اخلـاصة با ٨- تقد نـسخة من ا
تطلبات الوارد ذكرها في ورقة بيانات العطاء. اجلنسية العراقية) مع جميع ا

٩- تقد عقد مشاركة في حال تقد العطاء من قبل شركت او اكثر مصدق اصوليا.
ناقصة النسخة االصلية.  ١٠- وصل شراء ا

s  ©…dýU?F ـناقـصة عـند الـساعة ®» شـارك في ا  ١١- سيـتم عقـد مؤتـمر خـاص باالجـابة عن اسـتفسـارات ا
شاريع. وافق ®¥≥Ø≥Ø≥≥∞≥© في مقر دائرة ا fOL)«® Âu¹ ÕU³© ا

 ١٢- تـسلم الـعطـاءات داخل ظرف مـغلق ومـختـوم (نسـخة أصـليـة/ موقـعة ومـختـومة من قـبل مقـدم العـطاء)
واعد احملدد لغلق ناقصة في ا مثبت عليها اسم مقدم العطاء وعنوانه االلكتروني ورقم الهاتف واسم ورقة ا
وافق ا  ©fOL?)«® ليوم ©œ«bG?Ð WM?¹b* wK?;« XO? u²? « V ?ŠË Î«dN?þ dA?Ž WO?½U?¦ نـاقصـة في تمـام السـاعة ®» ا
®±≤Ø≥Ø≥≥∞≥© في مـقر ديـوان امـانـة بغـداد / الـطـابق االول / قـسم الـعقـود الـعـامة / وفـي حالـة مـصـادفة ذلك

وعد احملدد أعاله. تأخرة عن ا اليوم عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه و سترفض العطاءات ا
ب في ثلـيهم الراغـب باحلـضور عـلى العنـوان ا  ١٣- يـتم فتح العـطائـات بحضـور مقدمي الـعطـاءات او 

ذكور. اعاله في الزمان والتاريخ ا
ناقصة أجور النشر واالعالن.  ١٤- يتحمل من ترسو عليه ا

 œ«bGÐ W½U √

l¹—UA*« …dz«œ ÂUŽ d¹b
شاريع وقسم العقود العامة: راسلة على عنوان البريد االلكتروني لدائرة ا والية أستفسارت تتم ا

E-mail:mashareaa@amanatbagdad.gov.iq
E-mail:alukud@amanatbagdad.gov.iq
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وازنة االستثمارية لسنة ٢٠٢١ من v© أدناه ضمن مشاريع  ا Ëô« W U d « WOÐdðØ bz«— bONA « ´ ÈbN « XMÐ ´ ‚«dF « Ÿu³M¹ ´ ÂöÝô« d−  ¥ ØœbŽ 5IÐUÞ ©n  ¥® ·uH  W×Mł« ¡UMÐ® ١. يسر ديوان محافظة بغداد اإلعالن عن مشروع
شروع وحسب الوثائق القياسية . ؤهل وذوي اخلبرة واالختصاص تقد عطاءاتهم لتنفيذ ا صنف ا قاول ا تخصيصات خط الفقر فعلى كافة  مقدمي العطاءات من الشركات وا

ـشروع وجداول الكمـيات مراجعـة محافظة بـغداد الطابق الـثامن / قسم العـقود خالل أوقات الدوام الـرسمي من الساعة 8 صبـاحا ولغاية ؤهلـ والراغب في احلـصول على الوثـائق اخلاصة با ٢. على مقدمي الـعطاءات ا
الساعة ٢ ظهرا  .

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

ـارسة مهنه ,هويـة تصنيف طلـوبة  (شهادة تـأسيس الشركـة مصدقة من دائـرة مسجل الشـركات في وزارة التجارة ,عقد تأسيس  ,محـضر اجتماع  ,إجازة                                         ظرف يـتضمن متـطلبات التـأهيل ا
انعة فوض  ,تقد ما يؤيد حجب البطاقة التموينية  ,كتاب عدم  دير ا ستفيدة ,تقد مستمسكات ا اثله مصدقة من اجلهة ا مقاول لالعمال االنشائية بدرجة (تاسعة)نافذة صادرة من وزارة التخطيط , ,تقد أعمال 
تقدمة صادر من الهيئة العامة للضرائب نافذ الصالحية عند تاريخ الغلق ومعنون إلى محافظه بغداد نسخة اصلية ,وصل الشراء النسخة األصلية  ,يتم التوقيع واخلتم على كافة صفحات جداول الكميات من قبل الشركة ا
وقع االلـكتروني  اخلاص بها   ,يجب إن تكـون األرقام مدونة رقمـا وكتابة وان تكـون الكتابة كتبهـا مع أرقام الهواتف وا  ,تقـد جدول تقدم عمل  ,تـكون مدة نفاذيـة العطاء ١٢٠ يوما  ,تقوم الشـركة بتثبـيت عنوان متكـامل 
ناقصة تـقد شهادة تأسيس وكافة مسـتمسكاتها مترجـمة مصدقة من السفارة الـعراقية في بلد التأسيس) , واضـحة وخالية من احلك والشطب ومقتـرن بتوقيع مقدم العطاء ) ,على الشـركات األجنبية الراغبة بـاالشتراك با

تلتزم الشركة بتقد األسعار النهائية   ,تقد جدول الكميات مختوم باخلتم احلراري حملافظة بغداد )
ـفوض لـلشـركة او وكـيله إلى الـعنـوان التـالي (محـافظـة بغـداد/ قسم الـعقـود) وبعـد دفع قيـمة الـبيع لـلوثـائق لقـاء مبـلغ قدره ـدير ا نـاقصـة بعـد تقـد طلب حتـريري من ا هـتمـ شراء وثـائق ا ٤. بإمـكان مـقدمي الـعطـاء ا

(٢٠٠٫٠٠٠) (مائتان إلف دينار عراقي )  غير قابله للرد .
دينة بغداد يوم »Ø¥Ø≥ bŠô≥≥∞≥ سوف ترفض ٥. يتم تسليم الـعطاءات / إلى العنوان التـالي محافظة بغداد / االسـتعالمات االلكترونيـة /الطابق األول   وأخر موعد لتـسليم العطاءات السـاعة ١٢ ظهرا  من التوقيت احملـلي 

ثليهم الراغب باحلضور في محافظة بغداد / قسم العقود الساعة ١٢ ظهرا من يوم »Ø¥Ø≥ bŠô≥≥∞≥ او اليوم الذي يليه وعد وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او  تأخرة عن هذا ا العطاءات ا
نصة االلكترونية واذا قدم داخل ضمن ا ركزي على ان يكون الضمان ا عتمدة لدى البنك ا ٦. يجب إن تتـضمن العطاءات ضمان للعطاء على شكل( خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة) صادر   من احد مصارف بـغداد ا

ركزي وباسم أي من الشركاء . نصة يهمل العطاء وحسب تعليمات البنك ا لم يكون خطاب الضمان داخل ضمن ا
شار إليها في القوان واألنظمة  والتعليمات العراقية تعاقدة  كافة الرسوم والضرائب ا ٧. يستقطع من مستحقات الشركة ا

ناقصة عطلة رسمية فيكون موعد الغلق باليوم التالي ٨. أذا صادف موعد غلق ا
ماثلة)  عايير الوثائق القياسية  ويستبعد أي عطاء لم ينظم حسب الوثيقة القياسية وبضمنها (السيولة النقدية ,اإلعمال ا ستجيبة  ٩. جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات غير ا

(admin@baghdad.gov.iq) راسلة  عبر البريد االلكتروني  ١٠. للمعلومات تتم ا
شترك دون النظر إلى الشريك األخر . طلوبة و استيفاءها من قبله فيتم قبول العطاء ا عايير ا  ١١. في حال تقد احد الشركاء ألي من ا

ناقصة أجور النشر واإلعالن.  ١٢. يتحمل من ترسو عليه ا
ناقصة عن طريق قسم الشؤون القانونية في محافظة بغداد دون الرجوع الى دائرة كاتب العدل.  ١٣. في حال وجود مخالفات يتم توجيه االنذارات للشركة التي يحال بعهدتها اعمال ا

واد الى احملافظة (اذا تضمن العمل جتهيز مواد). ناقصة مسؤولية جتهيز وايصال ا شترك في ا  ١٤. التتم مطالبة احملافظة بكتاب تسهيل مهمة من الكمارك وكذلك الضريبة واجازة االستيراد ويتحمل ا
ماثلة تكون لنفس جنس العطاء.  ١٥. االعمال ا

ـطلوبة في الية ا عايـير التأهـيل احملددة فيهـا بفروعهـا كافة والشـروط القانونـية وا ـناقص مـستجيـبة عند تـلبيتـها  قدمة من ا  ١٦. يتم اعتمـاد وثيقة االشـغال الصغـيرة الصادرة من وزارة الـتخطيط وتـكون العطـاءات ا
ناقصة . شروط ا

طالبة باي تعويض جراء ذلك. ناقصة ا صلحة العامة وال يحق للمشترك في ا فاضلة وحسب مقتضيات ا ناقصة في أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء ا  ١٧. للدائرة احلق في الغاء ا
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ناقصة مبلغ التأمينات االوليةرقم ا

٧٫٠٠٠٫٠٠٠
سبعة مليون دينار عراقي

التبويب

٤٩-١-٥-٧-٢-٢٧٥

دة/ اليوم ا

١١٠ يوم

الكلفة

٦٧٧٫٠٦٠٫٠٠٠ ستمائة وسبعة وسبعون مليون
وستون الف دينار عراقي

ناقصة اسم ا

Ÿu³M¹ ´ ÂöÝô« d−  ¥ ØœbŽ 5IÐUÞ ©n  ¥® ·uH  W×Mł« ¡UMÐ

v Ëô« W U d « WOÐdðØ bz«— bONA « ´ ÈbN « XMÐ ´ ‚«dF «

W U d « WOÐdðØ g U?JK  ´ vLKÝ wÐ« sÐ dO?¼“ ´ dOA³ « ´ …eL(« ´ œ«Ëd? « ´ wKŽ ÂU ô« ´ W³FJ « b?O Ë ´ ÈbN « —u½ ´ W U?NA « ´ d¹bN « ±∞ ØœbŽ 5?IÐUÞ ©n  ¥® ·uH  W×M?ł« ¡UMÐ) ١. يسر ديوان مـحافظة بغداد اإلعالن عن مشروع
شروع ؤهل وذوي اخلبرة واالختصاص تقـد عطاءاتهم لتنفيذ ا صنـف ا قاول ا وازنة االسـتثمارية لسنة ٢٠٢١ من تخصيـصات خط الفقر فعلى كافة  مقدمي الـعطاءات من الشركات وا ¦WO½U) أدناه ضمن مشاريع  ا «

وحسب الوثائق القياسية .
ـشروع وجداول الكمـيات مراجعـة محافظة بـغداد الطابق الـثامن / قسم العـقود خالل أوقات الدوام الـرسمي من الساعة 8 صبـاحا ولغاية ؤهلـ والراغب في احلـصول على الوثـائق اخلاصة با ٢. على مقدمي الـعطاءات ا

الساعة  ٢ ظهرا  .
٣. تضمن العرض ثالث ظروف/ ظرف العرض التجاري
                                       ظرف العرض الفني

ـارسة مهنه ,هويـة تصنيف طلـوبة  (شهادة تـأسيس الشركـة مصدقة من دائـرة مسجل الشـركات في وزارة التجارة ,عقد تأسيس  ,محـضر اجتماع  ,إجازة                                         ظرف يـتضمن متـطلبات التـأهيل ا
انعة فوض  ,تقد ما يؤيد حجب البطاقة التموينية  ,كتاب عدم  دير ا ستفيدة ,تقد مستمسكات ا اثله مصدقة من اجلهة ا مقاول لالعمال االنشائية بدرجة (سابعة)نافذة صادرة من وزارة التخطيط , ,تقد أعمال 
تقدمة صادر من الهيئة العامة للضرائب نافذ الصالحية عند تاريخ الغلق ومعنون إلى محافظه بغداد نسخة اصلية ,وصل الشراء النسخة األصلية  ,يتم التوقيع واخلتم على كافة صفحات جداول الكميات من قبل الشركة ا
وقع االلـكتروني  اخلاص بها   ,يجب إن تكـون األرقام مدونة رقمـا وكتابة وان تكـون الكتابة كتبهـا مع أرقام الهواتف وا  ,تقـد جدول تقدم عمل  ,تـكون مدة نفاذيـة العطاء ١٢٠ يوما  ,تقوم الشـركة بتثبـيت عنوان متكـامل 
ناقصة تـقد شهادة تأسيس وكافة مسـتمسكاتها مترجـمة مصدقة من السفارة الـعراقية في بلد التأسيس) , واضـحة وخالية من احلك والشطب ومقتـرن بتوقيع مقدم العطاء ) ,على الشـركات األجنبية الراغبة بـاالشتراك با

تلتزم الشركة بتقد األسعار النهائية   ,تقد جدول الكميات مختوم باخلتم احلراري حملافظة بغداد )
ـفوض لـلشـركة او وكـيله إلى الـعنـوان التـالي (محـافظـة بغـداد/ قسم الـعقـود) وبعـد دفع قيـمة الـبيع لـلوثـائق لقـاء مبـلغ قدره ـدير ا نـاقصـة بعـد تقـد طلب حتـريري من ا هـتمـ شراء وثـائق ا ٤. بإمـكان مـقدمي الـعطـاء ا

(٣٠٠٫٠٠٠) (ثالثمائة إلف دينار عراقي )  غير قابله للرد.
دينة بغداد يوم »Ø¥Ø≥ bŠô≥≥∞≥ سوف ترفض ٥. يتم تسليم الـعطاءات / إلى العنوان التـالي محافظة بغداد / االسـتعالمات االلكترونيـة /الطابق األول   وأخر موعد لتـسليم العطاءات السـاعة ١٢ ظهرا  من التوقيت احملـلي 

ثليهم الراغب باحلضور في محافظة بغداد / قسم العقود الساعة ١٢ ظهرا من يوم »Ø¥Ø≥ bŠô≥≥∞≥ او اليوم الذي يليه وعد وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او  تأخرة عن هذا ا العطاءات ا
نصة االلكترونية واذا قدم داخل ضمن ا ركزي على ان يكون الضمان ا عتمدة لدى البنك ا ٦. يجب إن تتـضمن العطاءات ضمان للعطاء على شكل( خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة) صادر   من احد مصارف بـغداد ا

ركزي وباسم أي من الشركاء . نصة يهمل العطاء وحسب تعليمات البنك ا لم يكون خطاب الضمان داخل ضمن ا
شار إليها في القوان واألنظمة  والتعليمات العراقية تعاقدة  كافة الرسوم والضرائب ا ٧. يستقطع من مستحقات الشركة ا

ناقصة عطلة رسمية فيكون موعد الغلق باليوم التالي ٨. أذا صادف موعد غلق ا
ماثلة)  عايير الوثائق القياسية  ويستبعد أي عطاء لم ينظم حسب الوثيقة القياسية وبضمنها (السيولة النقدية ,اإلعمال ا ستجيبة  ٩. جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات غير ا

(admin@baghdad.gov.iq) راسلة  عبر البريد االلكتروني  ١٠. للمعلومات تتم ا
شترك دون النظر إلى الشريك األخر . طلوبة و استيفاءها من قبله فيتم قبول العطاء ا عايير ا  ١١. في حال تقد احد الشركاء ألي من ا

ناقصة أجور النشر واإلعالن.  ١٢. يتحمل من ترسو عليه ا
ناقصة عن طريق قسم الشؤون القانونية في محافظة بغداد دون الرجوع الى دائرة كاتب العدل.  ١٣. في حال وجود مخالفات يتم توجيه االنذارات للشركة التي يحال بعهدتها اعمال ا

واد الى احملافظة (اذا تضمن العمل جتهيز مواد). ناقصة مسؤولية جتهيز وايصال ا شترك في ا  ١٤. التتم مطالبة احملافظة بكتاب تسهيل مهمة من الكمارك وكذلك الضريبة واجازة االستيراد ويتحمل ا
ماثلة تكون لنفس جنس العطاء.  ١٥. االعمال ا

ـطلوبة في الية ا عايـير التأهـيل احملددة فيهـا بفروعهـا كافة والشـروط القانونـية وا ـناقص مـستجيـبة عند تـلبيتـها  قدمة من ا  ١٦. يتم اعتمـاد وثيقة االشـغال الصغـيرة الصادرة من وزارة الـتخطيط وتـكون العطـاءات ا
ناقصة . شروط ا

طالبة باي تعويض جراء ذلك. ناقصة ا صلحة العامة وال يحق للمشترك في ا فاضلة وحسب مقتضيات ا ناقصة في أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء ا  ١٧. للدائرة احلق في الغاء ا
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ناقصة مبلغ التأمينات االوليةرقم ا

١٧٫٠٠٠٫٠٠٠
سبعة عشر مليون دينار عراقي

التبويب

٤٩-١-٥-٧-٢-٢٧٥

دة/ اليوم ا

١١٠ يوم

الكلفة

١٫٦٩٢٫٦٥٠٫٠٠٠  مليار وستمائة واثنان وتسعون
مليون وستمائة وخمسون الف دينار عراقي

ناقصة اسم ا
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كن الكـشـاف في الـوسط الـرياضـي عامـة والـكـروي خاصـة له قـيـمـة فنـيـة ورمـزيـة ال 
ـالعب وعاشر االستـغنـاء عنـها وال يـعيـها اال من خـاض في ميـدان كرة القـدم وسكن ا
الحظات التي اغلب ـوهب وسجل في مذكراته ويوميـاته العديد من ا الالعب وتابع ا
مـا فـيـها هـو تـسـجيل مـوهـبـة احدث تـكـشف عـلى طريق الـنـجـوميـة وضخ دمـاء جـديدة
ـكن ان يسهم في تـطوير الـلعبـة وحتقيق اإلجنـاز واسعاد ا  للـمنتـخبات واألنـدية .. 
ـنـتـم لـلـبيت ـكن ان يـتـحقق ذلـك دون االعتـمـاد على اهـل اللـعـبة ا اجلمـاهـير .. وال 
العـب لعـقـود وسـنـوات طـويـلة ن تـربـوا وعـايـشوا ا ـعـروفـ من الـوسط  الكـروي وا
كن ان ومحطات مـتعددة .. العبـ ومدرب ومسـتشارين وكشافـ .. وهي سيرة ال 
ــتـلــكـهــا كل من هب دب  فــاالنـتـمــاء وحـمـل لـقب الــكـشــاف مـهــنـة تــدريـبــيـة تــمـتـاز
لف بكر للنجوم وما يعنيه ذلك ا بالتخصص الدقـيق الذي يعتمد على موهبة الكشف ا
ـتطـورة بالـعالم لـلـمضي قـدما في الـتطـوير من أهمـية قـصـوى تعـتمـدها جـميـع الدول ا

واالستحداث والتجديد على طريق االبداع الرياضي ..
قـدمة اخلاصة بالكـشاف .. دعونا نتطـرق الى حالة حزينة وضع االخوة في بعد هذه ا
احتاد الـقدم انفـسهم فيـها في مسـئلة الحتـتاج الى تبـرير وتاخـير .. فقـد  دعوة عدد
شورة األستاذ الرمز من الكشاف بعـهد اللجنة التطـبيعية وبكتاب رسمي وبـشهود و
داود الـعـزاوي بكل ثـقـله وتـاريخه واحـتـرام الـوسط له .. وقد ضـمت الـلـجنـة أربـعة من
هنيـة والسيرة احلـسنة ضمت كل ن يـتسمون بـا الكـفاءات التدريـبية للـفئات العـمرية 
من ( كـر جـواد ومـحسـن محـمـد وكـاظم فـليـح ورياض سـالم ) .. وهي جلـنـة ال غـبار
ا قدمنـاه عنهم .. وقد عـملوا حسب ادعـائهم ومن يؤيدهم في ذلك عـليها ويـشهد لهـا 
ختلف احملافظات .. خالل مدة خمسة اشـهر .. زاروا فيها الدوريات للفئات العمرية 
ــبـارك وتـنـقـلـوا وصـرفـوا عـلى حـسـابـهم بـالـصـيف احلـار وحـتى في شـهـر رمـضـان ا
اخلـاص خــدمـة لـلـوطن والـبـيت الـكـروي واداء واجب الــتـكـلـيف الـرسـمي .. فـضال عن

سؤولية التي عرفوا بالتفاني في ادائها خالل سنوات وعقود خلت .. حتمل ا
غضوب عـليها ) حـتى االن وبعد اشـهر طويلة  االخـوان الكباتن في جلـنة الكشـاف ( ا
لم يسـتـلـمـوا أي راتب من مدة عـمـلـهم اثـر حل الـلجـنـة بـعد تـشـكل االحتـاد اجلـديد ..
وهــذا ال يـعـنـي وال يـعـطـي احلق الي احـد بــان يـأخــذ او يـقـطـع حـقـهـم .. وحـقـهـم هـنـا
التـكر وكتـاب الشـكر وإمـكانـية الـتعـي في جلـان أخرى .. فـضال عن احتـساب مدة
ـتـعـارف عـلـيـهـا .. وان ال يـتـرك ذلك الـعـمل وصـرف الـراتب اجملـزي حـسب األصـول ا
ـزاجـات مـعـيـنـة او اراء شخـصـيـة او أي ظـروف خـاصـة ومـعـطـيـات الحـقـة .. فـالبـيت

الكروي حريص على كل اعضاءه ومنهم أعضاء اللجنة احملترم أعاله ..
وقرين برئاسة الكاب األستاذ عدنان درجال وبقية نامل من االخوة في احتاد الـقدم ا
ـؤسـسة الـكـرويـة الى أعـضاء الـبـيت الـكروي اخـوته في االحتاد ... تـسـديـد مـا بذمـة ا
وهي حـقـوق مـتــوقـفـة ومـعـطـلـة يـنــبـغي ان ال تـتـاخـر لـهـذه
الــدرجــة .. فـان تــكــالــيف سـفــرة واحــدة من ســفـرات
نـوه عنـها .. بـعض األعضـاء تعـادل رواتب الـلجـنـة ا
امل االسـتجـابة بالـشكل األمـثل واالسرع في داللة
ا ـؤسـسـاتـي الـذي نـنـشـده و ومـعـنى تـبث الـعـمل ا
نـــراه جـــديـــر عـــلى الــــبـــنـــاء واإلصالح .. ومن الـــله

التوفيق !!
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ـؤهـلـة لـبطـولـة كـأس آسـيـا الـتي ا
قبل. تضيفها اإلمارات الشهر ا

وذكـرَ: إن العبـينـا على قـدر عالٍ من
سؤولية ونتـأمل بهم خيراً للظفر ا
ببطاقةِ التأهل الى كأس آسيا بعد
أن أوقـعــته الــقـرعــة في اجملـمــوعـة
الـــثــانـــيـــة إلى جـــانبِ مـــنـــتــخـــبي

اإلمارات والبحرين.
واسـتــمعَ درجـال الى شـرحٍ مـفـصل
ــدرب اإليـــراني مـــحــمــد من قـــبل ا
نـاظم الـشـريـعة وجـهـازه الـتـدريبي
ــنـتـخب الـوطـني ـسـاعـد بـشـأن ا ا
ـقـبـلـة في الـتـصـفـيـات ومـسـيـرته ا

اآلسيوية.
V U  W U «

ـرمى فـهد تـعـذرَ الـتـحـاق حـارس ا
ُنتخب الوطني في طالب مع وفد ا
ـعــسـكــر الـتــدريـبي الــذي انـطـلق ا
امـس الـــســـبت وذلـك بـــعـــد تـــأكـــد
إصابـته في الركبـة حيث أوضحت
الـفـحـوصـاتُ الـتي أجـراهـا الالعب

وقـالَ درجال أثـناء زيـارته للـوحدة
التـدريبـية للـمنـتخبِ الوطـني لكرة
الصاالت في قاعة جـامعة كلكامش
ــدرب األهــلــيـــة إن الــتــعــاقــد مع ا
اإليـراني مــحـمـد نــاظم الـشــريـعـة
ـساعـد خطوة وجهـازه التـدريبي ا
لالرتقاءِ بواقع كـرة الصاالت لكون
ـدربـ ــدرب واحـداً من أفــضل ا ا
في الــقــارة اآلســيــويــة فــضالً عن
درب تصنـيفه من ضمن أحـسن ا
ــيــ وهــو مـــا ســيــنــعــكسُ الــعــا
ايــجــابــيــاً عــلى واقع الــلــعـبــة في

العراق.
واستـطردَ بالـقول: إن احتـاد الكرة
هــيـأ جــمـيع مــتـطــلـبــات حتـضــيـر
ــنـتـخبِ الـوطـني لـكـرة الـصـاالت ا
بــدخــوله مــعــسـكــراً تــدريــبــيـاً في
الـعـاصـمـةِ بـغـداد يـتـبـعه مـعـسـكـر
آخر في إيران مع خوض مبارات
وديـتـ في لــبـنـان قــبـيل الـشـروع
ـهـمـةِ الـرسـميـة في الـتـصـفـيات با

وكلة إلى اجلميع. ا
من جــانــبه نــوهَ عــضــو االحتــاد
ـوسـوي في خـتـام الـلـقاء أحـمـد ا
ـــهــمــة قــبل عــلـى بــعض األمــورِ ا
ـبــاراةِ احلـاسـمـة ضـد االمـارات ا
ومـنــهـا كــيـفـيــةُ جتـنب الــضـغـوط
اإلعالمــــيــــة ومــــواقع الــــتــــواصل
االجــــتـــمـــاعـي والـــتـــركــــيـــز عـــلى
قبـلت واالبـتعاد عن بـارات ا ا
أي تــصـــريحٍ يــؤثـــر ســـلــبـــاً عــلى
اجملـمـوعـة وإن مـا يـصـنع الـفارق
هــو الـــتـــحــلي بـــروحـــيــةِ الـــلــعب

اجلماعي.
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ــنـــتــخب كــرة وفي زيـــارة اخــرى 
الصاالت أكدَ درجـال ثقته بقدرات
ـــنـــتـــخب وإمـــكـــانـــيـــاتِ العـــبي ا
الـوطـنـي لـكـرة الصـاالت لـتـحـقـيق
نـتــائج ايـجـابــيـة في الـتــصـفـيـاتِ
ـؤهـلـة لبـطـولة كـأس آسـيـا التي ا

قبل. تضيفها اإلمارات الشهر ا

نتخب القدم عدنان درجال وفدَ ا
الــوطــني بــرفــقــة عــضــو االحتــاد
وسوي في مقرّ إقامته في أحمد ا

العاصمةِ بـغــــداد.
وجاءت هـذه الزيـارة لتـقد مـزيدٍ
من الدعمِ ألسـود الرافـدين وحثهم
عـلـى بـذلِ الــعــطـاء وتــقـد األداء
ـشـرف الـذي يـلـيـق بـسـمـعـةِ كرة ا
ـــعـــســـكــر الـــقــدم قـــبل انـــطالق ا
الداخـلي الذي سيـبدأ غـداً السبت
ـبــاراةِ زامـبـيـا الـوديـة حتـضـيـراً 
واجـهـتي اإلمارات وسـوريا في و
ـونديـال قطر ؤهـلة  الـتصـفيـاتِ ا

Æ2022
وأكـــدَ درجـــال خالل لـــقـــائـه وفــد
ــنـتــخب الـوطــني عــلى أهـمــيـةِ ا
إظـــهـــار جـــمـــيع اإلمـــكـــانـــات في
ُـقـبـلـة لـتـحـقـيق الـهدف ـرحلـة ا ا
نـشود خـصوصـاً أن الفـرصة ال ا
تــزال قــائـمــةً لــلــتـأهـل كـثــالثٍ عن
ــنــتــخب مُــقـبل اجملــمـوعــة وإن ا
على مرحلةٍ جـديدةٍ بقيادة اجلهاز

الفني اجلديد.
مشـيرًا إلى االسـتمـراريةِ فـي تقدم
الـعطـاء وضرورة الـتحـلي بصـفاءٍ
ذهـــنـي وروحــيـــةٍ عـــالـــيـــةٍ وبــذل
أقـصى اجلــهـود من أجل الـظـهـور
ـسـتـوى مـشـرف خـصـوصـاً مع
العب مـوضــوع رفع احلـظـر عن ا
نـتخبِ الوطني العراقـيّة وعودة ا

للعب ب أرضه وجمهوره.
ـنــتـخب من جـهــته ثــمّنَ مــدرب ا
الـوطني عـبد الـغـني شهـد الدعمَ
ـــقــــدم من قــــبل وزيــــر الــــشـــاب ا
والـريــاضــة مـنــذ الــيـوم األول من
ـــنــــتـــخب الــــوطـــني في جتـــمع ا

معسكره الداخلي.
ـفـصل وأشــارَ شـهـد الى أهـمـيـةِ ا
ـــبــاراة األول فـي حــســـابـــاتــنـــا 
اإلمــارات وضــرورة الـتــركــيـز من
قـبـل الالعـبـ والـصـفـاء الـذهـني
والـتــحـضــيـر يــجب أن يـبــدأ مـنـذ

اآلن.
ـــنــتــخـب الــوطــني وحثّ مــدرب ا
الالعـب عـلى أهمـيـةِ التـعامل مع
اإلعــالم مـن دون اخلــــــــــــــروج عـن
الـــنـصِ وااللــتـــزام بـــالـــواجـــبــاتِ

لـــــــلــــــــوفـــــــد
اضـطــراريـة
بـــــــتـــــــاريخ
2022/3/8

إذ إن  يــــــومي
5-2022/3/4 عطلة

رســمــيــة وأبــلـغَ األمـ
الــعـــامّ لالحتــاد مـــحــمــد
فـــــرحــــان احتـــــادَ كــــأس
اخلــلـــيج الــعـــربيّ بــأن
ّ ســـمــــات الـــدخـــول 
اجنـازهــا ونــتــنــظـر
حتـــــديــــــدَ مــــــوعـــــد
الــزيــارة واالتــفــاق

عــــلى
مــنـهــاجِ هـذه
الــزيــارة إلى مـديــنـةِ

البصرة.
ويدركُ احتاد الكرة أن احتاد كأس
اخلـليج الـعـربي يدعـم إقامـةَ كأس
ُـــقــبــلــة فـي الــبــصــرة اخلــلــيج ا
ويـــتــطــلعُ إلى أن تـــكــون نــســخــةً
استـثنائـيةً لتـوافر جميـع مُقومات
الــنـجــاح في الـعـراق. كــمـا إنه من
ــســانــدين بــقــوةٍ لــعــمــلــيــةِ رفع ا
ـالعب احلـــــــظـــــــر الــــــــدوليّ عـن ا

العراقية.
ويـتــطـلعُ احتـاد الـكـرة إلى تـوخي
ـعـلـومـات فـي هذا الـدقـةِ في نـقلِ ا
الوقت احلـساسِ الـذي يتـطلبُ من
اجلــــمـــيع الـــعــــملَ بـــروحٍ واحـــدةٍ
وبـرؤيـةٍ واسـعةٍ وتـطـلـعاتٍ كـبـيرةٍ
الســتــثــمــار عــمــلــيــةِ رفـع احلــظـر
بـــطـــريـــقــةٍ مُـــنـــظـــمــةٍ وحتـــشـــيــد
اإلمـكـانات وتـسـخيـرهـا الحتـضان
مبـاراةِ منتـخبنـا الوطني وشـقيقه
دينة الدولي اإلماراتي في ملعبِ ا
في الــرابع والـعـشـرين من الـشـهـر

احلالي بأبهى صورة.
‰U —œ …—U “

زارَ وزيـــر الــشـــبــاب والـــريــاضــة
رئـــيـس االحتـــاد الـــعـــراقيّ لـــكـــرةِ

ÊU e « ≠œ«bG
ُرسل من قبل االحتادين الدولي واآلسـيوي والشركةِ الراعية لـتصفيات كأس العالم أبدى الوفدُ الـتقني ا
دينة الدولي الذي سيحتضن مواجهةَ منتخبنا ونظيره اإلماراتي في الرابع والعشرين من لعبِ ا إعجابه 
الشـهـر احلـالي.وقـالَ عـضـو الوفـد الـلـبـنـاني طارق احلـاج: إن الـوفـد مـتـواجد لـلـيـوم الـثـالث في الـعراق
ـؤتـمر ـلـعب عن كـثب واطـلع عـلى كل ما يـتـعـلقُ بـالنـقل الـتـلفـزيـوني والـشـاشات واإلعالنـات وا وشـاهدَ ا
لعبِ ـتازاً بشـأن ا بـاراة.وأضافَ: إن االنطـباع كان  الـصحفي وجـميع التـفاصيل الـتقنـيّة الـتي تخص ا
سَ الوفـد تعـاوناً كـبيـراً من قـبل وزير الـشبـاب رئيس االحتـاد عدنـان درجال واألمور جـيدة جـداً حـيث 
ـسـتـوى ـبـاراةُ بـا الكـات الـعـامـلـة في وزارةِ الـشـبــاب والـريـاضـة واحتـاد الـكـرة.  مـتـمـنــيـاً أن تـظـهـر ا وا
الـتنـظيـمي الرائع.  جتـدرُ اإلشارة إلى أن الـوفد الـذي يزور بـغداد يتـكون من ثـالثة أشخـاصٍ هم الروسي

اني جاكي ريهاسك واللبناني طارق احلاج. دمتري فكتسفوف واأل
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يــوم أمس في بـيــروت إلى حـاجـته
إلجراء عمـليةٍ جراحـيةٍ يوم االثن

قبل. ا
ـرمى فهد طالب يذكرُ أن حارس ا
تـعـرضَ الى اإلصـابة أثـنـاء مـباراة
فــريـــقـه الــقـــوة اجلـــويـــة مع نـــفط
مـيـسـان ضـمن مــنـافـسـات الـدوري

العراقي.
عـلى صـعيـدٍ مـتـصلٍ أوضحَ مدرب
ـنــتـخب الــوطـني حـراس مــرمى ا
أحــمـد جــاسم: إن قـائــمـة احلـراس
في مـعـسكـر بــغــــداد تـضـمنت كالً
من دلـوڤـان مـهـدي الـطـلـبـة مـحـمـد
صـالح القـوة اجلويـة محـمد حـميد
الـكــهـربـاء عـلى أن يـلـتـحقَ كل من
جالل حـسن وعـلي يـاسـ الـزوراء
في السابع عشر من الشهر احلالي
بـعد عـودتهـما من مـباراة فـريقـهما
الـزوراء الــتي سـتــكـون ضــد فـريق
الشارقة اإلماراتي ضـمن منافساتِ

دوري أبطال آسيا.

للزيارة وكان يوم األحد /2022/2
27 عـــطــلـــةً رســمـــيــةً فـي الــعــراق
ـنـاسـبـِة اسـتـشـهـاد اإلمـام موسى
بن جعفر عليهما السالم وفي يوم
االثن 2022/2/28 خـاطبَ احتاد
الـكـرة وزارةَ الـشـبـاب والـريـاضة/
دائـرة الـعالقات والـتـعـاون الدولي
ـفـاحتةِ وزارة الـداخـلـية/ مـديـرية
شــــؤون اإلقــــامــــة
إلصــدار ســمـةِ
الـــــــدخـــــــول
للـوفد و
إصــــــــدارُ
ســـــمـــــات
الــــدخـــول
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وضح االحتاد العراقيّ لـكرةِ القدم
في بـيـان رسـمي قـضيـة تـأشـيرات
وفـد احتـادِ كـأس اخلـلـيج الـعـربيّ
وتـأخيـرها والـتي رافقـتهـا العـديدُ
من الــتـفــســيــرات عـلى الــرغم من
الــتــنــســـيقِ الــعــالـي والــتــجــاوبِ
الـواضحِ مـع احتـادِ كـأس اخلـلـيج
الـــعـــربي الـــســــاعي إلى تـــعـــزيـــزِ
الــروابط مـع احتــادِ الـــكــرة من
مُــــخـــتـــلـف اجلـــوانب اإلداريّـــة
والــتـنـظــيـمـيّــة والـلـوجــسـتـيّـة
ُـقـبـلة إلقـامـةِ بـطـولةِ اخلـلـيج ا
فـي الـبــصـرة ونــشــيـرُ إلى أنه
وافق /2022 في يوم الـسبت ا
2/26 أرسلَ احتاد كأس اخلليج
الــــعــــربـي بــــرقــــيــــةً الى االحتــــادِ
الســـتــخـــراج ســمـــة الــدخــول
ُـؤلف من سـبـعـة لـلـوفـدِ ا
أشــــخـــــاصٍ والــــذي
يــــــــرومُ زيــــــــارةَ
مـــــــديــــــــنـــــــة
البـصرة من

دون
حتــــديــــد
مــــوعـــدٍ

 Ê«bI
فـــقـــدت الــــهـــويـــة
الـــــــصــــــــادرة من
وزارة الـــثــــقــــافـــة
والسـياحة واالثار
ـرقمة ١٦٥٧ في ا
اول ايـام حـزيران
٢٠٢١ بـــــــــــــــاسـم
(مــحــمــد حــســ

علي) .
ن يـعـثـر يـرجى 
عـلـيـهـا تـسـلـيـمـها
الـى جــــــــــــــهـــــــــــــة

االصدار

Êö «
بيـنة ادناه للـعمل في مقر الـنقابة قر الـعام عن حاجتـها الى الوظائف بـاالختصـاصات ا (( تعـلن نقابـة صيادلة الـعراق-ا
ؤهالت تقد طلب بذلك مرفق معه (السيرة الذاتية) للمتقدم وهوية ن تتوفر فيهم الشروط وا فعلى الراغب بالتقد 
علما ان اخر موعد دنية(او البطاقة الوطنية) وبطـاقة السكن ويتم تسليمها للقـسم االداري في نقابة الصيادلة  االحـوال ا

وافق ١٩\٣\٢٠٢٢)) للتقد سيكون يوم السبت ا
طلوبة:  الوظائف ا
اوال- موظف ادارة

طلوبة : ؤهالت ا ا
1- لديه شهادة البكلوريوس (على االقل) في احلاسبات او االدارة .

2- لديه خبرة عملية ال تقل عن سنة واحدة في هذا اجملال.
ام تام بادخال واخراج البيانات  3- لديه معرفة وا

ثانيا- كاتب طابعة
طلوبة : ؤهالت ا ا

1- لديه شهادة الدبلوم (على االقل) في االدارة .
2- لديه خبرة عملية ال تقل عن سنت في هذا اجملال .

3- لديه معرفة تامة ومهارة باستخدام احلاسبة وقواعد اللغة الغراض الطبع وبسرعة مقبولة.
ام باللغة االنكليزية الغراض الطبع ومعاجلة النصوص.        4- لديه ا
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اعلن االحتاد العراقـي لكرة السلة
عـن اقــامــة بــطــولـــة اجلــمــهــوريــة
للشابات في محافظة السليمانية.
وقــــال رئـــــيس االحتـــــاد حــــســــ
الـعـمـيـدي في تـصـريح صـحفي إن
الـسـلـيـمــانـيـة سـتـحـتـضن بـطـولـة
اجلــمـــهــوريـــة لــلـــشــابـــات والــتي
سـتنـطـلق في اخلامس والـعـشرين

من الشهر احلالي.
WO{U — «eON&

واضــاف ان بـطــولــة اجلـمــهــوريـة
شاركة خـمسة منـتخبات ستقـام 
وهي بـغداد واربـيل والـسلـيـمانـية

ودهوك وديالى.
واوضـح انه  حتــــديـــــد اعــــمــــار
الالعـــبـــات الــــلـــواتي ســـيـــمـــثـــلن
ـوالــيـد ـنــتـخـب والـتي حــددت  ا

2004 فما فوق.
واشــار الـــعــمــيـــدي الى ان احتــاد
الــلـعــبـة ســيـتـكــفل بـالــتـجــهـيـزات
WK∫ احدى منافسات الشابات بكرة السلةالـــريــاضــيـــة و الــنـــقل و االطــعــام

ــــشـــاركــــة في جلــــمـــيـع الـــفــــرق ا
البـطولة.وبـ ان الهـدف من اقامة
الـبــطـولــة هـو الخــتـيـار الـالعـبـات
االبـرز وزجـهن لـلمـنـتـخب الـوطني

للـشابات اسـتعـدادا لالستحـقاقات
ــقـبـلــة وكـذلك لــبـنـاء اخلـارجــيـة ا
نتخب الوطني قاعدة جيدة ترفد ا

للمتقدمات.
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حظر االحتاد األوكراني لكرة القدم
UAF جنـم مـــنــتـــخـب أوكـــرانـــيــا
وقـائد الـفـريق السـابق لـكرة الـقدم
السابق أنـاتولي تيـموشوك مدى
ـشــاركـة في أنــشـطـة احلـيــاة من ا
كرة الـقـدم في وطنه بـسبب صـمته
بـــشـــأن الـــغـــزو الـــروسي لـــبالده
واسـتـمرار ارتـبـاطه بنـادي زيـنيت

الروسي.
ووفـقـا لـصـحـيـفـة أس اإلسـبـانـية
فــــقـــــد جــــرد االحتـــــاد األوكــــراني
تـيــمـوشــوك من رخــصـة الــتـدريب
اخلــــاصـــة به وألــــغى االعـــتـــراف
ـــلـــعب بـــإجنــــازاته عـــلـى أرض ا
والــتي تـشـمل الــعـديـد من األلـقـاب
ـشــاركـته 144 مـبــاراة دولـيـة من

منتخب بالده.
 اإلعـالن عن تـــلك الـــقـــرارات في
وقت ســابق من هــذا األســبـوع من
قــبـل جلــنــة األخالقـــيــات والــلــعب
الــــنــــزيه فـي احتــــاد كــــرة الــــقـــدم
األوكـــــــرانـي والـــــــتـي اتـــــــهـــــــمت
تيـموشـوك باتـخاذ "خـيار واع" من
شـأنه اإلضـرار بـصـورة كـرة الـقدم
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األوكراني إنه من خالل االسـتمرار
في الـعــمل لــصـالـح زيـنــيت الـذي
تملكه وتـرعاها شركـة الطاقة التي
تـسـيطـر عـليـهـا روسيـة غـازبروم
أثـــنــاء غـــزو الـــقـــوات الـــروســـيــة
ألوكـرانـيـا فإن تـيـموشـوك يـنـتهك
بــــذلك مــــدونــــة األخالق والــــلـــعب

النزيه للرابطة.
وقـالت جلـنة األخالقـيـات في بـيان
على موقع االحتاد األوكراني: "منذ
بدايـة العدوان الـعسـكري الروسي
عـــــلـى أوكـــــرانـــــيــــــا لم يــــــكـــــتفِ
تـــيـــمـــوشـــوك الـــقـــائــد الـــســـابق
لــلـمـنـتـخب األوكـراني بـعـد اإلدالء
بـأي تــصـريــحـات عــلـنـيــة في هـذا
الصد باإلضافة إلى أنه لم يوقفه.

عتدي. التعاون مع نادي البلد ا
وأضــاف الــبـيــان من خالل اتــخـاذ
هـــذا االخـــتـــيـــار الـــواعي يـــضـــر
تــيــمــوشــوك بــصــورة كــرة الــقــدم
األوكــرانـيــة.وكـان تــيــمـوشــوك قـد
ـمـتاز شـارك بـالـدوري األوكـراني ا
وكـأس أوكــرانـيــا وكـأس الــسـوبـر
احمللي مع شاخـتار دونيـتسك قبل

فترة لعبه مع زينيت.

 أناتولي تيموشوك
األوكرانيـة.وكان تيمـوشوك البالغ
من العـمر 42 عامًـا أحد الـفائزين
بــدوري أبـــطــال أوروبـــا مع نــادي
ـاني في الـعـام بـايــرن مـيـونـيخ األ
2013. وقـد قـضى فـتـرات عـدة مع
ــدة أربع فــريق زيــنــيـت الــروسي 
سنوات.وفي عام 2016 انضم مرة
أخـرى إلى نــادي الـدوري الـروسي

متاز في منصب تدريبي. ا
قال محققو األخالقيات في االحتاد
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{ بـاريس (أ ف ب ) أعــلن االحتـاد الـدولي لــلـسـبـاحــة الـثالثـاء أنه يــعـارض حـظـر
الـريـاضـي الـروس والـبـيالروس من الـنـشـاطـات الريـاضـيـة عـلى الـرغم من تـوصـية
بـية الدوليـة باستبـعادهم في قرار تـبنّته الـعديد من الهـيئات واالحتادات اللجـنة األو
الـريـاضـيـة على خـلـفـيـة غـزو روسـيا ألوكـرانـيـا.  وأفـاد االحتـاد الـدولي في بـيان أن
ـفـروض علـى جمـيع الـريـاضـي مـكـتبه الـتـنـفـيذي "ال يـزال يـعـارض احلـظر الـعـام ا
سـؤول الـروس والبـيالروس ويحـافظ على مـوقفه بـالسـماح لـلريـاضيـ الروس وا
ـشـاركـة في مـسـابـقــاته بـطـريـقـة مـحـايـدة".ورغم ذلك عـمـد االحتـاد والـبـيالروس بـا
الـدولي لــلـسـبــاحـة الـذي أكــد أنّ قـراره كـان مــدعـومـاً "بــأغـلـبـيــة سـاحـقــة من جلـنـة
سـؤول في حاالت ـراجعة مـشاركة الـرياضـي وا " إلى تـعديل قوانـينه  الريـاضي

الطوار على أساس كل حالة على حدة.
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زار بــرنـامج (كالم الـنــاس) الـذي تـعـرضه
قـنـاة (الـشـرقـيـة) قـضـاء احملـمـوديـة الـذي
يـعتبـر البوابة الـرئيسيـة للعاصـمة بغداد
تابـعة أحوال الـناس ونقل من جـنوبهـا  
شـــكــاواهم  لـــلــمــســـؤولــ في الـــقــضــاء
وبـــاحملــــافـــظـــة  عـــلـى أمل أن حتل هـــذه

ناسبة لها . الشكاوى وإيجاد احللول ا
وقـال معـد ومقـدم البـرنامج عـلي اخلالدي
لـ(الـزمان) ان (محطتنا األولى كانت زيارة
لــلـسـوق الـعـصـري الــنـمـوذجي اجلـمـيل 
والـذي شــيـد مـنـذ حـوالي الـسـنـة .. حـيث
ـــــواطن مــــدحـت يــــاســــ : نــــحن قــــال ا
مــسـروريـن لـتــلـبــيـة طــلــبـنــا بـحــضـوركم
عاينة مدينتنا .. حقيقة الدولة مامقصره
مع أهـل الـقــضـاء  لــكن تــقـصــيـرهــا عـدم
الـسـيـطـرة عـلى سـوق الـعـمـالت الـذي أثر
سـلـبـاً على الـسـوق احملـليـة وكـافـة األمور

.( واطن التي تخص قوت  ا
وأبـا بهاء له رأي آخر( البطـالة مستشرية
في الــبـلـد بـصـوره عـامــة  والـسـيـاسـيـ
يـنعمـون بخيرات الـبلد وهذا حـرام عليهم
جـمــيـعـاً  عـنـدي أوالد أثـنـ تـخـرجـا من
اجلــامــعـة مــنــذ ثـمــانــيـة ســنـوات  واآلن
عــاطـلـ عن الــعـمل .. األول مــنـهم خـريج
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إعـالم والــثـــاني خـــربج قـــانـــون  وحــتى

الزواج يرفضوه بسبب البطالة) .
ـــواطن جــبــار ذرب وهــو صــاحب وبــ ا
مـحـل بـيع أسـمـاك في سـوق احملـمـوديـة :
اخلــضــروات أسـعــارهــا جـيــدة والتــوجـد
ــواد ـــشــكــلـــة بــغالء ا مـــشــكــلـــة  لــكن ا
ـرتبـطة بـسعـر صرف الدوالر  الـغذائـية ا

مــثالً الـطـحـ وصـل سـعـرة ألكـثـر من 45
الف ديـنـار وبـطل الـزيـت الـصغـيـر اصـبح
سعرة من   4 - 3 آالف ديـنار وكيلو السكر
بـ  1500 ديـنار والـرز وصل ب -  2500  
  3500ديـنار والعدس صار بـ  2500دينار
والـفاصـولية  3000 آالف لـلكـيلـو الواحد.
مـضـيـفـاً ان ( سعـر كـيـلـو السـمك الـسـلـفر
تـــعـــدى الـ  4آالف بـــســـبـب زيـــادة ســـعــر
األعـالف  وفـقط الــسـمـك الـصــغـيــر ( أبـو

خريزة ) يباع بـ  3000دينار للكيلو) .
ـواطن صبـار جهـلول من منـطقـة البحث ا
والـتطـوير أكـد لنـا ان : العـراق بلـد نفطي
مـن الطراز األول وصادرات النفط اآلن في
تـزايـد لــلـصـعـود بـأسـعـارهـا  لـكن لـديـنـا
ـنـتـوجـات الـنـفـطـيـة من الـبـنـزين غالء بــا
والـكاز والنفط وغـاز الطبخ باقيـة مرتفعة
 نـأمل من احلكـومة اجلـديدة النـظر حلال
ـنـتـشـرة بـصـفوف ـواطـنـ والـبـطـالـة ا ا
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تـــــنــــــطـــــلـق في الـ 27 مـن اذار اجلـــــاري
فـعاليات مهرجان االغنية الريفية بنسخته
واجـتمـعت لهـذا الغـرض  اللـجنة الـثانـية 
هـرجـان و االتفـاق على ـشرفـة عـلى ا ا
ــطـربــ (يـونس تـســمــيـة الــدورة بـاسم ا
الـعبودي ورعد الناصري) واعلنت اللجنة
ان (فـعـاليـاته سـتـقـام على مـسـرح بـغداد
في سـنــدبـاد النـد وسـتــقـام عـلى هـامش
ـهرجان معارض فنية ومسابقة األكالت ا
والـبــازارات الـتــراثـيـة. وســيـتم االحــتـفـاء
بـرواد وشــبـاب االغـنــيـة الـريــفـيـة). وكـان
االجـتـمـاع مـتـعـدد االيـام من أجل اظـهـار
ــهــرجــان بــصــورة جــمــالــيــة واالرتــقـاء ا
ـوروث الـغـنـائي الـريـفي وضم كل من بـا
الـفـنـان عـبــاس اخلـفـاجي رئـيس الـلـجـنـة
الـعـلـيا لـلـمـهـرجـان والفـنـان مـحـمـود ابو
ـسـتـشــار الـثـقـافي لـلـسـنـدبـاد الـعـبـاس ا
النـد والــفـنـان حـيــدر عـبـد الــكـر مـديـر
ـلحن مـحـمـد هادي ـهـرجان والـفـنـان ا ا
ــصــور الــصــحــفي ــشــرف الــفــنـي وا ا
حـمـودي عـبـد غـريب وبـحـضـور الـفـنـانـة

. عايدة غريب ضيفاً

الـبرنامج عدد كبير من أصحاب ( التك تك
) الـذين تعتمد مـعيشتهم عـلى العمل فيها
 لـكن الـسـلـطات األمـنـيـة منـعت جتـوالـها
بــعــد الــســاعــة الــســادســة مـســاءً وحــتى
الـساعة السادسة صـباحاً  وهذا أجحاف
بـحـقـهم كونـهم أصـحـاب عوائل وبـيـوتهم
إيــجــار  والــشــرطــة واجلــيش تــمــنــعــهم
بـالــعـمل بـعـد الـسـاعـة الـسـادسـة مـسـاءً 
ويـقولـون السـوق تبدأ ذروته بـعد الـعصر
حلـد الـسـاعـة الـتاسـعـة لـيالً  يـأمـلون من
احلـكـومـة النـظـر بـطـلبـاتـهم هـذه  وكذلك
ـرور  عـلـيـهم غـرامـات تـفـرضـهـا مـفـارز ا
وكـل غرامـة تـكون بـ  50 الـف ديـنـار وهذا

رسم كبير ويؤثر عليهم عند الدفع .
وأوضـح مـــدرب قــــاعــــة اجلم الــــريـــاضي
الـــرائــد عــبـــاس اجلــنــابـي : أنــا ريــاضي
سـابق واآلن عمري  67 سـنة وفتحت قاعة
جم واحلــمـد لـله .. وهـنـاك إقـبـال مـتـزايـد
ـواطـنـ من خالل لـلــحـفـاظ عـلى لـيـاقـة ا
شترك الـتمارين التي يأخذوهـا الناس ا

بـالتدريب . وأما الـسيدة أم وسن فأكدت :
أنـهـا عاطـلة عن الـعـمل وأرملـة وليس لـها
مــعـيل أو راتب تــقـاعــدي  قـدمت طــلـبـاً
لـلرعاية األجتماعية منذ عام  2008
وحلـد اآلن لم أحـصـل علـى هذه

ـا فيـهم اخلـريـج . الـشـبـاب والكـبـار و
وأوضح جـهلـول ان (منـطقتـنا صـرفت لها
الـكثيـر من األموال وهي باقـية علـى حالها
 بال كـهربـاء وكذلك شـوارعها تـرابيـة غير
مـعـبـده وبـاقي اخلـدمـات الـبـلـديـة األخرى

مفقودة) .
وأوضــحت الــســيـدة أم نــبــيل ان(الــسـوق
أشــتـعل بــاألسـعـار واحلــكـومــة اآلن تـريـد
ـواد إيــجـاد لألزمــة الـتـي رفـعت أســعـار ا
الــغــذائــيــة األســاســيــة  مــثالً الــدجــاجــة
أصـبـحت من   9 - 8 آالف سـعـرهـا بـيـنـمـا
كــانت بـ  6آالف  فــضالً عـن الـرز والــزيت
والـسـكـر والـشـاي والـعـدس والـفـاصـولـيـا
ونحن على أبواب شهر الرحمة رمضان) .
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ــــواطن أيــــوب اجلــــنــــابي : أن وأوضـح ا
احملــمــوديــة بـتــضــافــر أهــلـهــا الــطــيــبـ
وضـعـهـا األمـني جـيد واألمـور هـنـا تـسـير
ستشفى تعبان عـلى ماهو مطلوب  لكن ا
وبـحاجـة للتـأهيل والصـيانة وقـلة األدوية
دارس مكتـظة بالطـلبة حيث على فـيه  وا
كل رحـلـة يجـلس علـيـها ثالثـة طالب وهذا

صعب .
وجتـمع حول
كــــــــــــــــادر

اإلعـانـة البـسـيطـة من حـكومـتـنا . وبـينت
األرمـلة أم محمـد : أنا صاحبـة عائلة وبال
راتـب تـقــاعــدي .. فــقـط عـنــدي إعــانــة من
الـرعايـة مقـدارها  125الـف دينـار بالـشهر
ـعـيـشـتـنـا  وأبـني مـتـزوج وهي التــكـفي 
وعـاطل عن العمل وبال راتب من الرعاية 
وانـــا مــريـــضـــة بــعـــدة أمـــراض مــزمـــنــة
وعــيـــشــتــنــا صــعــبــة ونـــســكن في شــقــة

بالقعقاع .
وخــتــمت أم أحــمـد حــديــثــهـا بــالــقـول ان
(احملــمـوديـة حتـتـاج لــفـرص عـمل وزيـادة
في مـفـردات الـبـطـاقـة الـتـمـويـنـيـة  حـيث
احلــصـة تــسـرق من   6 - 5 أشــهـر من كل
فردات واطن يستلم  6 أشهر وا سـنة .. ا
نـاقصـة لكل شـهر). مـضيـفة ان (اخلـدمات
ــركــز فـــقط لــكن بــاألطــراف الــبـــلــديــة بــا
مــفــقـــودهــة وخــصــوصــاً في اجملــمــعــات

السكنية) .
 فـريق عمل البرنامج مؤلف من :- األعداد
مـخرج مـيداني والـتقـد : علي اخلـالدي 
ومـدير تصـوير : عمـر اجلابري الـتصوير
ــــــفـــــرجي   Drone  عــــــلي : أســــــامـــــة ا
ـتـابعـة الـصحـفـية : سـعدون ا الـطـريحي 
ونـتاج : عـمـر مظـفر  وأدريس ا اجلـابـري

الكعبي.
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االعالميـة العراقية تـلقت تعازي االوسـاط االعالمية لوفاة
سائل الله تعالى ان يسكنها فسيح جناته. والدتها
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ي العراقي يحل الـكاتب واالكاد
ضيفا على قناة (الشرقية) مساء
الـــيــــوم االحـــد ضــــمن بــــرنـــامج
(اطــراف احلـــديث) الـــذي يـــعــده
ويـقــدمه االعـالمي مـجــيــد الــسـامــرائي ويــخــرجه حــيـدر

االنصاري.
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ـطـربـة الــلـبـنـانـيـة حتـيي في الـ 18 من الـشـهـر اجلـاري ا
عـلـى مـســرح االريـنــا بـجــامـعــة عـمـان حــفال في االردن 
االهـلـية يـرصـد ريـعه لـدعم الـطـالب احملـتـاج بـتـنظـيم من

مدارس البطريركية الالتينية.
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ؤسـسـة العـربـية الـكـاتب االردني صـدرت له حديـثـاً عن ا
ـهطـوان) تـرتبط لـلـدراسات والـنـشـر في بيـروت روايـة (ا

شاهد مستلّة من سيرة الكاتب نفسه. أحداث العمل 
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االعالمـي الـعـراقـي تـلـقـى تـهـاني
زمالئه لـرئـاســته لـلـجـنـة الـدائـمـة
لالعـالم الـــعـــربي مــــتـــمـــنـــ له

التوفيق والسداد.
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ــركــز ــاضي ا ي الــعــراقي ضــيـــفه اخلــمــيس ا االكــاد
الـعـراقي لـلــتـنـمـيـة االعالمــيـة في نـدوة نـقــاشـيـة بـعـنـوان
ـان على (مـآالت خـرق التـوقـيت الـدستـوري وسـلـطة الـبـر

حكومة تسير االعمال احلالية).
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الـية الـعـراقيـة تلـقت التـهـاني لفـوزها بـلقب وكـيل وزارة ا
ـيـا افـضل الــسـيـدات شـجــاعـة في مـحــاربـة الـفـســاد عـا
حسب تـصنيف وزارة اخلارجية االمريـكية وذلك لدفاعها

هنية عالية. عن اهداف الوزارة وتسيير امورها 
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مثلة السورية انتهت من تصوير مشاهدها في مسلسل ا
(مع وقف الـتـنـفـيـذ)  تـألـيف عـلي وجـيه ويـامن احلـجـلي

مجسدة شخصية (سناء). وإخراج سيف سبيعي 
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ي قاسم حس صالح صورة من طالبه عقيل خليل الذي كتب عنها:  تلقى االكاد
(الصورة فـي م/ أبن رشد عام 1985 أنا على شـمالك وآالء بـهجت الـبيـاتي من كركوك
.اجلـالـسـون د فـرحـان الـبــيـضـاني د عـلي حـسـ عـايـد ..بـجـانـبي فـارس عـلى الـيـمـ
الـكردي من دهـوك ووداد رجب مـن تكـريت وفي االعـلى عـامـر مـحـمـد من احلـلـة وعـبد

الستار من بغداد).
وشكر صالح الطالب على وفائه مضيـفا (من يجد نفسه فيها فلـيحيينا لنحييه..خالص

محبتي لطلبتي الذين صاروا أساتذة  نتباهى بهم).

  صفـقـاتك اخلـاصة تـنـجح كثـيـراً. أسعـد أيـامك هذا
. األسبوع االثن
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تـعيش حالـة عاطفـية غيـر مستـقرة و غيـر مثمرة. انت
محط كل األنظار اليوم.
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ـرحـلـة لـيس تـخـطـيـطـاً سـيـئـاً. يـوم الـتـريث في هـذه ا
السعد االربعاء.
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في الـعـمل لديك بـعض الـشكـوك حـول جناح اخلـطوة
التالية .رقم احلظ 2.
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مكن أن تـبعد بينك حاول أال تـدخل في خالفات من ا
وب اآلخرين. 
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ال تـقـدم عــلى شيء انت في شـك مـنه .الــكل يـريـد ان
يستمع آلرائك .
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ـالـيـة. أسـعد ال تـدع عـواطـفك تـتـحـكم في صـفقـاتك ا
أيامك هذا األسبوع الثالثاء.
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اتخـذ خطوات جـريئة عـلى أن ال ترتبك و أن ال حتس
بالرهبة .
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حـاول عـدم االنـغـمـاس كـلـيـا في حـيـاتك االجـتـمـاعـيـة
متناسيا متطلبات العمل.
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 اتـــبع حـــدسك فـــهــو لـن يــخـــذلك.و حـــاول أن تـــهــدأ
وتستمع لشكوى والديك.
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 الـعـمل يـأخـذ الـوقت الـكـبـيـر من حـيـاتك مـؤخـرا.يـوم
. السعد االثن
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احلب الـذي تــكـنه لـلـحــبـيب سـيــجـد اخـيـرا الــطـريـقـة
ناسبة كي يعبر عن نفسه . ا
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اوجـد معـاني ومرادفات
الكـلمات افقـيا وعموديا
حسب التسلس الرقمي:
 1- من حروف اجلر
 2- تفك االرتباط
اء  3- أرطب با

 4- طمي
 5- عندي

 6- يكسو العظام
 7- جزيرة اماراتية
 8- وطئت قدمه
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وتــرك األثـر الــطـيب في نــفـوسـهم.
رافق نـقيب الـفـنانـ جبـار جودي
فـي زيـــارته هـــذه كـل من الـــفـــنـــان

هشام نـاظم رئيس فرع الـنقابة في
كــركــوك والــفــنـــان مـــــاجــد لــفــتــة

العابد.

والـغـنــاء تـقـدم احــمـد لالخــتـبـار في
اإلذاعة والتلفزيـون العراقي  مواجهآ
اصــعـب جلـــنــة الخـــتـــيـــار األصــوات
الـصـاحلـة لـلـغـنــاء. وكـانت الـنـتـيـجـة
قـبـول اختـيـار اسـمه أوال بقـائـمـة ا
المتـالكه صـوت لم يـحظـى به الـعراق
ســابـــقــآ مـــنــذ عــقـــود والــذي تـــمــيــز
بالشجن وعذوبة الصوت واالحساس
مزوج بـاحلزن الذي يعبر عن النقي ا
روح اجلنـوب الـعـراقي والـذي اصبح
فيـمـابـعـد ضـميـر حي لـكل الـعـراقـي
بــافــراحــهم واحــزانـــهم. لــقــد اصــبح
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يـعـتـبـر الـفـنـان الـكـبـيـر ريـاض أحـمد
ـعاصر احد اعمـدت الغـناء الـعراقي ا
والـركن الــكـبــيــر في حـداثــة االغـنــيـة
الـعــراقــيـة .وقــد بــرز لـلــوسط الــفـني
أواخــــر الــــســــتــــيـــنــــيــــات ومــــطــــلع
الـسبـعـيـنـيـات حـيـنـمـا الـتحـق باداء
اخلدمة االلزامية العسكرية في وحدة
ــســرح الــعــســكــري عــنــدمــا أشــاد ا
بـصــوته نــخــبــة من كــبـار الــفــنــانـ
. وبــعــد نــصــيــحــة كــبـار الــعــراقـيــ
ـوسـيـقى ـلـحـن واخملـتـصـ في ا ا

صوت ريـاض احـمـد عالمـة فـارقة في
حـــيــــاة صـــوت اجلــــنـــوب الــــعـــراقي
لحـن مـثل كوكب فاحـتضنـه كبـار ا
حــمـــزة وجــعــفـــر اخلــفـــاف وطــالب
القـرغـولي وأحـمـد اخلـلـيل  واألخـير
هو من منحه اسم رياض أحمد الفني
.لــقــد عـــشق صــوتـه الــعــراقـــيــ من
جـنـوبه الى شـمــاله ومن شـرقه حـتى
ــطــربـ غـربـه واصـبـح في مــرتـبــة ا
الكبـار .ومن اجمل اغـاني هذا الـفنان
اغــنـــيــة (مـن تــزعل) وهـي من احلــان
الفنـان الكـبيـر جعـفر اخلـفاف. كـثيرة
هي أغــنــيـــاته وعــديــدة هـي أعــمــاله
احملبوبة اهمها: أحبك ليش ما أدري.
مجرد كالم .وعود حلـبيبك عود.  وآن
األوان الــتـي حــقـــقت جـــائـــزة أفــضل
أغنـيـة عراقـيـة عام  .1986وقد اصبح
ــطـربـ احملـبـوبـ احـمـد من كـبـار ا
لـدى اجلــمـهــور الـعــراقي وافل جنـمه
سرح عندما اعتلى وكان من فرسان ا
مـســرح مـهــرجـان بــابل الــدولي إبـان
حقبة التسعـينيات. رغم انه محسوب
ــمـــتــدة بــ أواخــر عــلى احلـــقــبــة ا
الـــســــبـــعــــيـــنــــيـــات وحــــتى مــــطـــلع
التسعيـنيات فمنـذ صغره كان (طائر
اجلــنــوب) يـــردد األغــاني الـــريــفــيــة
احلزيـنة لـلـمطـرب الـريـفيـ الكـبار
مـــثل داخل حـــسـن وحـــضـــيـــري أبــو
عـزيـز ومـطـربـ الـقـريض في الـلـون
ـطـرب ـطـرب گـريـري وا اجلـنـوبي كـا
طـرب خـلف الزم. فكـونوا جويـسم وا
شخـصيـته الطـربـية فـتعـلق بالـوانهم

ومايؤدوه من مقامات واطوار.  رياض احمد وابنته رحمة
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تـــفــقـــدت نــقـــابــة
الـــــــفـــــــنـــــــانـــــــ
العـراقيـ الفـنان
أركـــان جـــهــاد في
كركـوك لالطـمئـنان
على حالته الـصحية
بعـد خضوعه لـعمـلية
جراحـية كبـرى وبتر
ســـــاقـه االيـــــســـــر
وتــــأتي الــــزيــــارة
ضـــــمـن مـــــبـــــادرة
الـــــــــتــــــــواصـل مع
مــــــبــــــدعي الــــــفن
والــوقــوف عــلى
احــتـيــاجـاتـهم
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صـرية يسـرا متـابعـيهـا لعـملهـا اجلديـد الذي سـيعـرض في شهـر رمضان مـثلـة ا شـوقت ا
قبل بـعنوان أحالم سـعيد وذلك بـنشرهـا البوستـر الرسمي لـلعمل في صـفحتـها اخلاصة ا
على مـوقع التـواصل اإلجتـماعي.وظـهـرت بالـبوسـتر غـادة عادل مي كـساب وشـيمـاء سيف
اللواتـي سيشاركن في بطـولة العمل مع يـسرا كما تولى تـأليف العمل هـالة خليل وإخراجه
ـسلسل في إطار من الدرامـا االجتماعيـة والتشويق وحترص عمـرو عرفة. و تدور أحداث ا
يسـرا عـلى تـقـد مـسلـسالت تـلـفـزيـونـية تـنـاقش أهم الـقـضـايـا اجملتـمـعـيـة كـذلك تـقدم من
ـثلـ مشـهورين ومن أبـرز مسـلسالت خاللـها الـوجوه الـشابـة الـذين يصـبحـون فيـما بـعد 
يــسـرا في مــوسم رمـضـان قــضـيــة رأي عـام وفي أيــدٍ أمـيـنــة وشـربــات لـوز وفـوق مــسـتـوى
شاركة مع باسل خياط وجميلة عوض. اضي حرب أهلية با الشبهات وخيانة عهد وفي العام ا
طـرب الـلبـناني راغب عـلى صعـيـد آخر قـدمت الفـنـانة واإلعالمـية الـلـبنـانيـة رزان مـغربي حـفل ا
عالمـة الـذي أحيـاه في الـقاهـرة حـيث قدم بـاقـة من اغـانيه الـتي تـفاعل اجلـمـهور مـعـها. ووجه
نتج وائل رجب. وإنتشر مؤخرا نظم احلفل ا عالمة كلـمة شكر للحضور حلفاوة االستقـبال و
ي مـساري حيث ظـهر مـساري وهو يـسير إلى جـانب عالمة حيث فيديـو لعالمـة والفنـان العا
ـكن أزعلك) بـديـا في غايـة الـسعـادة في هـذا اللـقـاء وقد  دمـج الفـيـديو مع أغـنـية عالمـة (
وكـتب مـسـاري لــعالمـة (أهالً بك في لــوس أجنـلـوس يـا شـقــيـقي) األمـر الـذي أظــهـر الـعالقـة

. الكبيرة التي جتمع الفنان

حرفـياً وبـالـتالي فال أغـسل وجهي
أبــداً).وانـتــشـر اخلــبـر عـبــر مـواقع
الــتـــواصل اإلجـــتــمـــاعي وتــنـــاقــله
الــرواد عــبـر صــفــحـاتــهم اخلــاصـة
وعــبـروا عن صـدمــتـهم وتـفــاجـئـهم

بأقوال دياز.
عـلى صــعــيـد آخــر  تـبــدأ الــنـجــمـة
ـيـة بـامـيال أنـدرسـون  مـرحـلة الـعـا
هـنية.الـشقراء جديـدة في حياتـها ا
اجلــمـــيـــلـــة ســوف تـــؤدي دوراً في
مـسـرحــيـة  شـيـكــاغـو عـلـى خـشـبـة

لــوس اجنــلــوس  –وكـاالت  –قــالت
ـية كامـيرون ديـاز أنها مـثلة الـعا ا
ال تقوم بغسل وجهها أبداً وأنها ال
تستـخدم أي مسـتحضـرات للعـناية
بـالبـشـرة وتابـعت ديـاز البـالـغة من
الــعــمـر  49 عــامــاً أنــهــا جتــاهــلت
العادات والتقاليـد االجتماعية الّتي
ـظـهر تـدفع بـاإلهـتمـام بـالـبشـرة وا
اخلارجي وذلك مـنذ إعـتزالـها عالم
هوليوود. قائـلة (أنا ال أفكر في هذا
األمـــر عـــلى اإلطـالق وال أكــتـــرث له

سـارح في بـرودواي. تـقوم احـدى ا
اندرسـون بلـعب دور روكسي هارت
وهي احدى الـنسـاء اجملرمـات التي

سرحية. تدور حولهن احداث ا
ــســرحــيــة تــبــدأ في  12 نــيــسـان ا
قبل في وتستمر حتى  5 حزيران ا
نـــيــويـــورك. وقـــالت الـــنـــجــمـــة في
تــصـريــحـاتـهــا (لـقـد كــنت دومـاً من
مــحـبـي اعـمــال بـوب فــوس وغـوين
فـــردون لــــعب دور روكـــسي هـــارت

حلم يتحقق).

لم يـعش الــفـنــان واالنـسـان
احلــســـاس ريـــاض أحـــمــد
طـويال . فـقـد فـارق احلـياة
وهــو في ريـع شــبـــابه عن
عـمـر  46عـامـا. لــقـد كـان
وقع وفــــــاتـه عــــــلى
اجلـمـهـور الـعـراقي
كــالــصــاعــقــة .فــقـد
رحل صـوت الـضـمـيـر

الــذي كـــانـــوا يـــآنـــســوه
ـواويـله جروح ويواسـون 
احـزانــهم وبـصــوته غـزل
يهدى لـلحـبيـبة لـيكون
عـــــربــــــون الـــــعــــــشق
والغرام.  رحل رياض
احمـد في بـغداد فـجر
 7آذار/  1997ولم ترحل

اغـنــيــاته الــتي حتــمل روحه
.فــكل يــوم تــسـيــر فـي ازقـة
بـــغــــداد وتـــطــــيـــر صـــوب
االهــــــوار والــــــبــــــصــــــرة
الفيحاء وتسبح في دجلة
والـفـرات وصـوب اجلـبال

والــــبــــراري وتـــــطــــرق عــــلى
االبـــواب في كل مـــكـــان من
مدن العراق لتجدد روح
الـعــشـق في الــنـاس

لالرض والوطن.
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عنى ايـة مفردة من دائـماً يرتـقي االستـخدام االصطالحـي 
ـعـنى أصـولـهـا الـلـغـويــة الى مـسـتـويـات ودالالت أعـمق في ا
حـ حتولـهـا مـصطـلـحـاً اال مفـردة الـسـياسي كـمـصـطلح ال
تـزال في نـظـر الـسيـاسـيـ ومـواقـفـهم وسـلـوكـهم وفـسادهم
ــعــنى مــعــلّــقــة فــاشــوشــيــة وضــحــلــة ال تــنــتــمي الى رقي ا
ــســتـويــاته الــداللــيـة االصـطـالحي وال الى اجلــذر الــلـغــوي 
ـصطلح الذي عنى ا الـبسيـطة. فالـسياسي لم يـعد موجـودا 
يـعني متدبـر األمور وقيـادة السفن من أعالـي البحار الـهائجة
ـطمـئـنـة كمـا لم يـعـد سيـاسـيـو هذه الى الـسـواحل الهـادئـة ا
ـعــنى احلـرفي في اجلــذر الـلــغـوي لـكــلـمـة االيـام مـتــمـثــلـ ا
ـشــتـقـة مـن سـاس الـدواب وروضــهـا وعــني بـهـا سـيــاسي ا

وتدبر أمورها.
الـسـيـاســيـون كـشـفـوا عـن هـويـاتـهم في أثــنـاء مـا يـقـرب من
باشرة في باشرة وغير ا تنوعة ا عقدين في مراكز السلطة ا
الـعــراق ومــا كـانت صــورتـهـم عـلى هــذا الــوضـوح في نــظـر
مـراقب او مواطن عاديـ لوال انعكاسهـا في مرايا السلطة
الـفاضحـة هم مجـرد أرقام في دوالـيب أحزاب مـقفلـة معـتمة
واذا أشـرق نور فيها يـوما كان ضبـابيا محـتجباً خلف غالف
سـميك من عالم باطـني ألحزاب ال تزاول التسـامح والتعددية
كن ان نتوقع مكـنها ان تفيض في حـياتها الداخـلية فكيـف 
قراطية وحرية بـدعم مسارات تداول السلـطة والتعددية والـد
الـرأي واالخـتيـار خـارج دهالـيـزها وعـنـد مـواجهـة الـشعب ?
ــظـهـري والـســبب في ذلك هــو انّ األحـزاب في مُــتـشــكـلــهـا ا
الـتداولي انّـما هـي صدى لـتكـوينـات اجـتمـاعيـة وديـنيـة قائـمة
عـلى االنقسامـية والتمـترس وان اغلـبها مارس الـتزييف على
نـفـسه قبل االخـرين حـ تـغطى بـشـعـارات بحـسب مـضائق
ر بهـا اتسمت بالوطـنية التي تـناقش التكوين ـراحل التي  ا

عظمهم. األيديولوجي األساس 
هـؤالء يـصـنــعـون سـيـاسـة تــنـتـسب الى نـفـس فـوضى الـعُـقـد
الـداخـلـيـة التي أنـتـجـتـهم. لـو بـقـيت بـعض األحـزاب مـجـسدة
ـذهـبيـة او الفـئـوية كـتصـنـيف اخر غـير لـلطـبائع الـقـبلـية او ا
ـا جـرى إعــادة االلـتـحـام الـوطـني اسـتـنـادا الى احلـزبي لـر
مـصـالح ومـنـافع يـتـبادلـهـا أبـنـاء اجملـتـمع ويـصـنـعـون عـبـرها
نـامـوســهم الـوطـني الــقـار في األرض كـواقع حــقـيـقي ولـيس
ات سـيـاسـيـ يـفـيدون من مـعـلـقا بـشـعـارات واهـواء وتـهـو
ـعاني مـرجعـيـاتـهم اخملتـلـفـة من دون القـدرة عـلى االرتـقاء بـا

السيامية التي يحملونها في عناوينهم.
اغـلب األحزاب تقوم على تمثل ان السـياسة تعني التجرد من
عززة في كل ـتوارثة وا ـنظومة القـيمية ا االخالق بـوصفها ا
ـو حـتـى الـوصـول الى مـرحــلـة زمـنــيـة بــعـوامل اســتـقــراء و
مـقاربـات االستـقرار في ضـبط حركـة اجملتـمعـات. تصورا ان
الـسياسي في الـعراق يفـكر في نسف ذلك كـله على طريق ما
يـسمى مـشـروعه للـوصـول الى السـلطـة وقـبلـهـا التـسلل الى

مسامات اجملتمع.
ــكن تـعـريف هــذا الـسـيــاسي خـارج كـونه ســيـاسـيـاً كـيف 

واطياً وموطوءاً.
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تـتـطــور الـعـلــوم وتـتـشـعـب الـتـخــصـصـات مع تــطـور احلـيـاة
ام ـرء اال ـا حـتى يـسـتـحـيل عـلى ا وبـالـتـالي يـصـعب أو ر
ـستجداتـها ناهـيك عن التخـصص في جميـعها. ومـنذ فترة
لـيست بـالـقصـيـرة اصبح االهـتـمام بـعلـمي الـنفـس السـياسي
واالجـتماع السياسي يـتزايد كثيراً اذا مـا أراد الساسة فهماً

وجناحاً في أعمالهم وحتقيقاً لطموحات شعوبهم.
ن حكم العراق وقـد ال يعتبر من الـتجني أن نقول أن كـثيراً 
لم يـفـهم كـثيـراً في هـذين الـعـلـمـ فانـتـهى بـنـا احلـال الى ما
نحن عليه من فوضى وتشرذم وظلم وتخلف وفقر وهوان على

الناس رغم ثرواتنا وماضينا احلضاري اجمليد.
ولم يـكن ليـحـصل ذلك دون اهتـزاز وتدهـور ال بل وانهـيار في
مـنظـومـات قـيـمنـا األخالقـيـة الضـروريـة لـضبط ايـقـاع احلـياة
وتـهـذيب العالقـات بـيـننـا وزرع هـواجس العـدالـة وردع نوازع

ة. الظلم واخلنوع والهز
ـقـال إرتـأيت ومن أجل حتـديـد الـفـتــرة الـتي يـتـنـاولـهـا هـذا ا
سـاحة الـزمنيـة التي تـمتـد من العام 1980 وحتى حـصرهـا با

هذا اليوم.
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لـست فـي مـعــرض بـحث أســبـاب وحــيـثــيـات انــدالع احلـرب
ـكن اســتـبـعـادهـا في فـهـم مـا سـاهم في تـداعـيـات والـتي ال 
نـظـومـة االخالقـيـة في الـعراق الحـقـاً. فـمـنـذ استالم تـدهـور ا
خـمـيني الـسـلـطة في ايـران ومـا رفعـه من شعـارات ومـا أثاره
من فـتـنـة طـائفـيـة كـبـيـرة الـقت بـظاللـهـا عـلى كـيـنـونة االخالق
الـوطنية العراقـية وشعور االنتمـاء لها واالستعداد لـلتحلي بها

والدفاع عنها.
من نـاحية أخرى استوجبت احلرب اعالنـاً صريحاً ومساهمة
ـشـاركة في ـواطـنـ في ا مـلـمـوسة ومـحـسـوسـة لـدى أكثـر ا
احلـرب الـعـراقيـة االيـرانـيـة بـصـورة مبـاشـرة وغـيـر مـبـاشرة
بـقناعة أو دون قناعة وهو ما دفع بالبعض اآلخر الذي أثارته
دوافع تـلـك احلـرب بـصــورة سـلــبـيـة إلى الــهـرب واالنــضـمـام
لـلـطرف اآلخـر أو أي تـنـظيـم معـارض رافض  أو الـتـخفي أو
اضــمــار  احلـــقــد والــكــراهــيــة وتــربص الــفــرص الــســانــحــة
لالنـقضاض عـلى منظومـة األخالق التي قام عـليهـا نظام بعث
صـدام والتي خرج منهـا منتصراً عـسكرياً في حدوده ولكن
كـذلك بتـداعيـات اقتـصاديـة ومالـيـة واجتـماعـية وثـقافـية ثـقيـلة
ـنـظـومـة االخالقـيـة لم تـظـهـر على انـعـكـست بـتأثـيـراتـهـا في ا

الفور.
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ـسألـة العـابرة لم يـكن قرار دخـول أو غـزو العـراق للـكويت بـا
الـتي لــيــست لـهــا أولــيـات وأســبــاب كـمــا أنـهــا لم تــمـر دون
تـداعـيــات ال بل وتـداعــيـات جـســيـمــة بـالـعالقــة مع مـنــظـومـة
االخالق. فـهنـاك من وجد فـيهـا خرقـاً الخالق االخوة الـعربـية
ــا تــوقـــعه من تــداعــيــاتــهــا واجلــيـــرة وهــنــاك من رفــضــهــا 
الـسيـاسية والـعسـكريـة واالقتـصاديـة وحتى االخالقـية والتي
جـاء احلـكم عــلـيـهـا بــعـد الـذي حـصل من أمــر الـكـويت غـزواً

وحتريراً.
لـقد انتهت قـضية الكويت هـذه الى كارثة وطنـية وقومية ودقت
مـســامـيــر نــعش نـظــام الـعــراق وصــدام حـســ الحـقــاً ومـا

صاحبها من احداث ونتائج على منظومة القيم االخالقية.
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ان مـا خلـفه العدوان الـثالثيـني اقول الـعدوان النه لم يكن اال
عـدوانـاً مـخـطط له مــسـبـقـاً من دمـار  هـائل في الـعـراق عـلى
ـستوى االقتـصادي واالجتمـاعي والثقافي والـسياسي وهو ا
تـفاعلـة معها ما يـشكل الـبنيـة التحـتية لـلمنظـومة االخالقـية ا
ـنظـومة ال سـيمـا بعد قـد ساهم بـدرجة كـبيـرة على قـيم تلك ا
مـا سـببـته واتـاحت الـفـرصة لـه من انتـفـاضـة لـقوى سـيـاسـية
وعـسكرية وثقافية معارضة لنظام صدام حس وما آلت اليه
تـلك االنتـفاضـة ناهـيك عن الكـارثيـة الوطـنيـة لسـيادة الـعراق
ــركـزيــة فـي ضـوء نــتــائج ذلك في خــطـوط حــظــر الــســلــطــة ا

العدوان.
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ـنـظـومة االخالقـيـة في الـعـراق اكـثر من لـيس هـنـاك ما دمـر ا
احلـصـار القـاسي واجلـائـر على شـعـبه والـذي وجد تـداعـياته
في مـدى قــوة الـسـلــطـة عـلى مــا حـصل من أمـور بــسـبـبه أو
مــرونـــتــهــا جتـــاوبــاً مـع وضــعه أو مـن خالل اســتـــغالله من
ضـعاف الـنفـوس أو بسـبب قدرة الـناس عـلى حتمل تـبعـياته
نـظومات القيم وبـالتالي تنصـل وحتلل الكثيـرين من االلتزام 
الـتي ترعرعت في اجملتمع العراقي. لقد شكلت فترة احلصار
عيشية والصحية والتعليمية االرضية الهتزاز القيم وتبعياته ا

ستوى اجلمعي والفردي. على ا
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لـقـد تـوج احتـالل العـراق من قـبل االمـريـكـان وايـران كل ما
سـبــقه من عـوامل في هــدم اسـاســيـات في مـنــظـومـة االخالق
اجلـمـعيـة والـفـردية. فـاخالقـيـات التـعـامل مع االجـنـبي احملتل
والـنـهب والـكـسب احلـرام والـرشـاوي والـعـمـوالت واسـتـبـاحة
واطن وتدمير كل ما بناه النظام السابق دمـاء االبرياء من ا
وحتـلـيل احلـرام وحتر احلالل كـمـا يـقال بـعـد فـترات من
ـركـزيـة الـوطـنـيـة وتــراكـمـات احلـرمـان اثـر احلـصـار كـلـهـا ا
ـنـظومـة االخالقـيـة الى مسـتـنقع عـوامل سـاهمت في انـزالق ا

ودرك واقع اليوم.
خـاتمة: ان ماحـصل في العراق خالل تـلك الفتـرات وما سببه
عـنـد كـثـيــرين ولألسـبـاب الـتي أتـيـت عـلى ذكـرهـا بـالـنص أو
الـتأويل وأخـيـرها مـا حصل من اسـلـوب تغـييـر الـسلـطة غـير
ـشـرف وطـنيـاً واطـرافه وبـالـتـالي تـغيـر  االصـطـفـافـات وما ا
سـببته من انفصامات في الشخصية
لدى كثيير من العراقي رسم مالمح
ــنــظــومــة  األخالقــيــة اجلـديــدة في ا

اجملتمع العراقي.

وقــالت الـشـابـة الـبـالـغـة  29 عـامـا
شكـلة تكمن ـعلومات مـوجودة. ا ا
فـي عـدم انــتـشــارهـا فـي كـثــيـر من
األحــــيــــان الفــــتــــة إلى أن بــــعض
األخصائي الطبي يزودون ذوي
ـعلومـات خاطئـة بشأن اإلعـاقات 
احلــيـاة اجلــنـســيـة. وأوضـحت أن
طــــــبـــــيـب بالنـــــتـي قـــــال لـه إنه ال
ــارسـة اجلــنس لـكن يــسـتــطـيع 
مـنـذ أن تعـرف إلى جـسمه أدرك أن

األمر غير صحيح. 

واسـتخدم بالنتي مقـويات جنسية
لــكــنه كــان فــاقـدا لـألحـاســيس في
الـنـصف الـسفـلي من اجلـسم. غـير
ـــــمــــكن أنـه قــــال مـع ذلك إنـه من ا
إيـجاد مصادر لـذة في سائر أنحاء
اجلـسم وليس األعضـاء التنـاسلية
فــحــسب.  وشــددت ســيـرفــاتي من
نـاحــيـتـهـا عـلى ضـرورة الـتـواصل
بــــ األزواج بــــشــــأن رغــــبــــاتــــهم
وحــــاجــــاتــــهم مـن دون خـــوف أو

أحكام أو حرج.

األشـــخـــاص ذوي اإلعـــاقــات عـــلى
إيـــجـــاد شـــريك عـــاطــفـي. ويــقـــبع
بـالنــــــتي الــــــذي شـــــارك فـي ثالث
ــبـيـة عـلى دورات لـأللـعـاب الـبـارا
كرسي متحرك منذ تعرضه إلصابة
فـي الـــعــــمــــود الــــفــــقــــري في سن
وه احلـاديـة عشـرة.وعـانى خالل 
ـوارد ـعـلـومـات وا مـن نـقص في ا
ـكن فـيـهـا بــشـأن الـطـريـقـة الــتي 
لـــشــاب مــقـــعــد أن يــعـــيش حــيــاة

جنسية صحية.

ـكـنـهم أن يعـطـوا الـلذة لـغـيرهم
لــكن ذلك لـيس صـحـيـحـا. وأضـاف
بــــــــعـض األشــــــــخــــــــاص من ذوي
اإلعـاقات لديهم قلق بشأن اجلنس
إذ يـتسـاءلون عـما إذا كـان الشريك
سـينجـذب إليهم أم يـبدون مخاوف
مـــرتـــبـــطــة بـــالـــشـــعــور بـــاأللم أو
بـاخلـصـوبة أو بـالـنقص في الـثـقة
بـالنـفس. كذلك يـخشى الـبعض من
مــشــكالت لـوجــســتـيــة بــيـنــهــا مـا
يتعلق بكيفية االنتقال من الكرسي
ــتـــحــرك إلى الــســـريــر. ويــنــظــر ا
اجملـتمع عموما إلى األشخاص من
ذوي اإلعاقات اجلسدية أو العقلية
بـأنـهم ال جـنـسـيـون ويـعـيـش كـثر
مـنـهم في عـزلة من دون أي ارتـباط
عــــاطـــفي طــــويل األمـــد بــــحـــسب
ـستـقلة مـنظـمة ديسـايبـلد وورلد ا
الـــتي تـــقــدم مـــراجع صــحـــيــة في
ـوضـوع. لـكن ثـمـة مـؤشـرات إلى ا
ــواقـف في هــذا الــشــأن آخـذة أن ا
ــوضـوع فـي الـتــبــدل. فــقــد أخــذ ا
حـيـزا كبـيرا من الـنـقاش بـعد فـيلم
ذي ســـيــشـــنــز الـــهــولـــيــوودي من
بــطـولـة هــيـلـ هــانت سـنـة 2012
والـذي يـروي قصـة شخص يـعاني
مـن شــلـل األطـــفــال ويـــســـعى إلى
فـقدان عذريته باالستعانة بخدمات
مــعــاجلـة جــنـســيــة.كـذلـك تـســاعـد
مــواقع إلــكــتـرونــيــة مــتـخــصــصـة

) (أ ف ب)  –ال { يـانـكـيـنغ (الـص
تـقـتـصـر احلـواجز الـتي يـحـطـمـها
ـشاركون في األلعاب الـرياضيون ا
ـبيـة الشتـوية في بـك على الـبارا
ــتـزلج مــنـحــدرات الــتـزلج إذ إن ا
األرجـــنــــتـــيـــني إنـــريـــكـي بالنـــتي
ـصـاب بـشـلل نـصـفي يـدفـع نـحو ا
كــســر احملــرمــات ودحض الــصـور
ـتـداولـة بـشـأن اجلنس الـنـمـطـية ا
لـــدى ذوي اإلعـــاقـــات. فــقـــد نـــشــر
الرياضي البالغ  39 عاما وحبيبته
ــصـابـة بـإعـاقـة اإلســبـانـيـة غـيـر ا
تــيـرانـا سـيـرفـاتي كــتـابـا بـعـنـوان
 Sexistimos ســكـســيـســتـيــمـوس
وهـي كــلـــمــة مـــركــبـــة جتـــمع بــ

existi- اجلـنس و sex  مـصـطـلحي
mos نـحن مـوجـودون بـاإلسـبـانـية
لـــلــداللـــة عــلى وجـــود اجلــنس في
حـياة ذوي اإلعـاقات. ويـأمل مـؤلفا
الــكـتـاب أن تـدفع خـطــوتـهـمـا هـذه
بــاجتــاه إطالق نــقـاش اجــتــمـاعي
بــشــأن مــوضـوع يــســبب إحــراجـا
لــكـثـيـرين. وقــال بالنـتي الـذي حل
تـعرج رابـعـا في مسـابقـة التـزلج ا
الـــعــمـالق لــوكـــالــة فـــرانس بــرس
الـناس يـخافـون التـحدث بـصراحة
شـكـلة ـوضـوع مـعتـبـرا أن ا عن ا
الـرئيـسية تـكمن في أن كـثيرين من
ذوي اإلعـاقات يظنـون أنهم حُرموا
إلـى األبد من احلـياة اجلـنسـية وال
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سـموليت لقد كـنت تبحث عن االنتباه
ـــزيــد من الــشــهــرة. ووصف وأردت ا
تهم بأنه متعجرف وأناني الـقاضي ا
ونــرجـسي قـائـال إن االعـتـداء الـزائف
كــــان خـــــدعــــة مــــدبّــــرة إلى احلــــدود
الـــقـــصـــوى لـــكن نـــتـــيـــجـــتـــهـــا أتت
عــكـســيـة.وأضــاف الـقــاضي لـ لــقـد
دمّــــرت حــــيــــاتك وأحلــــقـت الــــضـــرر
. بـضحايا جرائم الكراهـية احلقيقي
وجب احلكم ويـتع على سموليت 
الـقـضائي تـمضـية أول  150يـوما في
راقبة السجن وتليها  30 شهرا من ا
ــمـثل الــقـضــائـيــة. كـذلك حُــكم عـلى ا
بـــــــدفع  120 ألـــــــفــــــا و 106 دوالرات
ـرتبـطة لـتـغطـية جـزء من التـكـاليف ا
بـالــتـحـقـيق لـشـرطـة شـيـكـاغـو ودفع

غرامة قدرها  25 ألف دوالر.

{ واشــــــنـــــطن (أ ف ب)  –حــــــكـــــمت
مـحـكـمـة في شـيـكـاغـو اخلـميـس على
ــمـثل األمــيـركي جــوسي سـمــولـيت ا
بــالـســجن خـمــسـة أشــهـر مع الــنـفـاذ
إلدانـته بـتـلفـيق اعـتـداء ينـطـوي على
عـنـصـريـة وكـراهـيـة لـلـمـثـلـيـ ادعى
بـــــأنه وقع ضـــــحــــيـــــته فـي كــــانــــون
الــثــاني/يـنــايـر  2019 وأثــار يـومــهـا
تـحدة. وأقر اسـتنـكارا في الواليـات ا
ثـلي البالغ ـمثل األميـركي األسود ا ا
 39 عـامـا فـي كـانـون األول/ديـسـمـبر
زعوم الـفائت بأنه دبر هـذا االعتداء ا
مـن خـالل دفـع مـــــــبــــــــلغ  3500 دوالر
لـشقـيقـ من أصول نـيجـيريـة وبأنه
كـــذب مــرات عــدة عــلـى الــشــرطــة في
أقــواله. وقــال الــقــاضي جــيــمس لـ
خـالل الـنــطق بـاحلــكم مــتـوجــهـا إلى

مـنظـمة غـاالباغـوس كونـسرفـنسي
فـي بـــيـــان مــــنـــفـــصـل إن سالحف
فـصيلة كـيلونويديس كـاتامنسيس
قي مــرتـفــعـات سـان كــريـســتـوبـال
انــقـــرضت بــصــورة شــبه كــامــلــة
مـــشـــيـــرة إلى أن اجلـــزيـــرة تـــضم
نــوعـ مــخـتــلـفــ من الـسالحف
ــرتــفــعـات أحــدهــمــا يــعــيش في ا
ـنـخـفـضـة. ـنـاطق ا والـثــاني في ا
وسـتـتواصل الـدراسـة التي نـشرت
نـتائجها مجلة هـيريديتي العلمية
مـن خالل جــمع مــزيــد من عــيــنـات
احلــــمض الـــنـــووي مـن الـــعـــظـــام
والقواقع لتحديد ما إذا كان يتع
إطـالق تـــســــمــــيـــة جــــديـــدة عــــلى
ـــــوجــــودة في ســــان الـــــسالحف ا
كـريستوبال. قبل مالي السنوات
كـان البحر يقسم سـان كريستوبال
ـا إلى جزءين لـكل منهـما نوعه ر

اخلاص من السالحف. 

حـالـيا في سـان كريـستـوبال وهي
جـزيرة تمـتد على  557  كـيلـومترا
وقــــارنـــوهــــا مع عــــظــــام وقـــواقع
ــيـة جــمــعـتــهـا ســنـة  1906 أكــاد
الـعلـوم في كاليـفورنـيا داخل كهف
فـي مــرتــفـــعــات اجلــزيـــرة. وعــنــد
تـــوصـــيف نـــوع كــيـــلـــونـــويــديس
كـاتامنسيس لـم تطأ أقدام أعضاء
ـسـتـكـشفـ الـذين جـمـعوا فـريق ا
الـعـظام من الـكـهف بتـاتا األراضي
ـنــخـفـضـة في شـمـال شـرق سـان ا
كــــريــــســــتـــوبــــال حــــيث تــــعــــيش
الـسالحف حـالـيـا. من هـنـا خلص
الــعـلـمـاء إلى أن الــسالحف الـبـالغ
عـددهـا حوالى ثـمانـيـة آالف حالـيا
في سـان كـريـسـتـوبـال قـد ال تـكـون
مـن نــــــوع كــــــيـــــــلــــــونـــــــويــــــديس
كــاتـامــنـســيس لـكــنـهــا من ساللـة
جــديـدة تــمـامـا وفـق مـا أوضـحت
وزارة الـــبــيــئـــة في بــيـــان. وقــالت

{ كـيـتو (أ ف ب)  –كـشـفت دراسة
بــــاحلـــمـض الـــنــــووي أن سالحف
عــمالقـة تـعـيـش عـلى جـزيـرة سـان
كـــــريـــــســــتـــــوبـــــال في أرخـــــبـــــيل
غــاالبـاغــوس تـشــكل نـوعــا جـديـدا
غـيـر معـروف سابـقـا لدى الـعلـماء
عـــلى مـــا أعـــلــنـت وزارة الــبـــيـــئــة
اإلكــــوادوريـــة اخلـــمــــيس. وقـــالت
الـــوزارة عـــبــر تـــويـــتـــر إن جــنس
ـنــتـشـر في الــسالحف الـعــمالقـة ا
جــزيــرة سـان كــريــسـتــوبــال وكـان
يــسـمــيه الـعــلـمــاء كـيــلـونــويـديس
كـاتامنسيس مرتـبط جينياً بجنس
مــخــتـلف. فــقــد درس بـاحــثـون من
جــامـعـتي نـيـوكـاسـل الـبـريـطـانـيـة
ويــــيل األمــــيـــركــــيـــة ومــــنـــظــــمـــة
غــــاالبـــاغــــوس كـــونــــســـرفــــنـــسي
األمـــيـــركـــيـــة غـــيـــر احلـــكـــومـــيـــة
ـــكـــونــات ومـــؤســـســـات أخـــرى ا
ــوجــودة اجلـــيــنــيــة لــلـــسالحف ا
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وصـــيــتـه لالمــام احلـــسن عـــلــيه
الــسـالم (يَــا بُــنَيَّ اجْـــعَلْ نَــفْــسَكَ
مِيـزَاناً فِـيمَـا بَيْـنَكَ وبَيْنَ غَـيْرِكَ -
فَأَحْبِبْ لِغَـيْرِكَ مَا تُـحِبُّ لِنَفْسِكَ -
واكْرَه لَه مَا تَكْرَه لَـهَا - ولَا تَظْلِمْ
كَمَـا لَـا تُحِبُّ أَنْ تُـظْـلَمَ - وأَحْسِنْ
كَـــمَـــا تُــحِـبُّ أَنْ يُــحْـــسَنَ إِلَـــيْكَ -
واسْـــــتَـــــقْــــبِـحْ مِنْ نَـــــفْـــــسِـكَ مَــــا
تَسْتَقْبِحُه مِنْ غَيْرِكَ - وارْضَ مِنَ
الـــنَّـــاسِ بِـــمَـــا تَـــرْضَـــاه لَـــهُمْ مِنْ

نَفْسِكَ). 
بـعـد اكـثـر من قـرن علـى تأسـيس
الــدولــة الــعــراقــيــة قـد آن االوان
لـلـسـياسـيـ والـنـخب الـعـراقـية
بــأن يــفـقــهــوا بــأن (اجلــبـال هي
ــرحــوم اجلـــبــال) كـــمــا يــقـــول ا
مـحـمـود درويـش ولـيـست رفـعـة
بغـداد في إرضاخ اربـيل التي لن
تـرضخ لـلـظـلم ابـدا بل ان رفـعـة

بغداد من رفعة اربيل.

ة وللمـواطن حقه في حيـاة كر
ال ســـبـــيل لـــهـــذا ســـوى الـــسالم
ــشــتـرك واالســتــقــرار والــعــمل ا
واحترام الدستور وجميع بنوده
وصون القرار الـوطني بعيدا عن
التدخالت اخلـارجيـة والعمل من
اجل خير اجلمـيع سواسية ف(ال
يـؤمن أحــدكم حـتى يــحب ألخـيه

ما يحب لنفسه). 
قـد جـربت الــنـخـبـة احلـاكـمـة في
بغـداد كل االسالـيب القـمعـية من
تطهـير عرقي واسلـحة كيـمياوية
وقتل وتـنـكيل وتـعـذيب وجتويع
في حق الــشـعب الــكـوردســتـاني
وبــــدون اي طـــائـل  فـــلــــمـــاذا ال
ـــرة يـــجــــربــــوا الـــعــــكس ولــــو 
ـــاذا ال يــــتـــعــــامـــلـــوا واحـــدة?! 
ــرة ــســـاواة ولـــو  بـــاالخـــوة وا
واحـدة  اولــيس هـذا مــا امـر به
االمـــام عـــلي عـــلـــيه الـــسالم  في

سـيـئـة نــضـمـرهـا لـشـركـائـنـا في
الـوطن ففي الـعـراق الـبحـبـوحة
تـعـم كـمـا يــعم الـضــيق والـعـوز
كـمـا قـال اجلــواهـري الـكـبـيـر
في رائعـته (يـابن الشـمال
ولـــسـتَ وحـــــدك إنـَّه 
جــــــــــســــــــــد بـــــــــــكلَّ
ضـــلـوعــه يــتـألمُ)
فــكــيل االتــهــامــات
وســـيــاســـة كــســر
الـــــعــــــظم لـم ولن
جتـــــدي اي نـــــفع
ســـــــوى انـــــــهـــــــا
سـتـجــلب لـلـمـزيـد
ــــــــعـــــــانـــــــاة من ا
ـــــــواطــــــنـي هــــــذا

الوطن برمته. 
مـن اجـل ان يـــــــــعــــــــود
لـلـديـنــار الـعـراقي مـجـده
ولالقتصـاد العراقي عـنفوانه

كـأربـيل?! (طـبـعـا هـنـا نـتـكـلم من
الناحية اخلدمية واالدارية) 

 (يَا مُـرَائِي أَخْـرِجْ أَوَّلًـا الْخَـشَـبَةَ
مِنْ عَيْـنِكَ وَحِـينَـئِـٍذ تُبْـصِرُ جَـيدًا
أَنْ تُخْـرِجَ الْقَذَى مِنْ عَـيْنِ أَخِيكَ!)

(اجنيل متى 7 : 5)
اذا يفعل البعض في بغداد هذا
ويـفـتـعلـون صـراعـا مـسـتـداما  ?
االجـــابـــة ســـهـــلــــة جـــدا  انـــهم
يعملون هذا لـكي يستترون بآالم
واطن ومعاناتهم اليومية في ا
محـالـة منـهم الن يـعلـقـوا فشـلهم
ـالـي واخلـدمي ــلف ا في ادارة ا
واالداري عـــلى شـــمــاعـــة صــراع
مــــفــــضــــوحٍ  ال اســــاس له عــــلى
ــسـتــوى الـشــعـبي والــوطـني  ا
فـثورة كـوردسـتـان الـتي انـدلعت
قبل اكثـر من ستـون عاما بـقيادة
البـارزاني اخلالـد  كان شـعارها
ـقـراطــيـة الـعـراق واحلـكم : الـد

الذاتي لكوردستان. 
ـهُمْ  (فَـــاقْــصُـصِ الْــقَـــصَصَ لَــعَـــلـَّ

يَتَفَكَّرُونَ) (األعراف: 176).
ــنـطق الــيـوم يــدعـونـا الــعـقل وا
لكي نعمل مـعا يدا بيـد ملتزم
بــدســتــور كـــتــبــنـــاه وشــرعــنــاه
واستفتـينا عـليه شعبـنا معا ان
نحتكم الـيه دون انتقائـية او نية

وجتــويـــعــهم وتــدمــيــر الــزراعــة
والـصـنـاعــة والـسـيـاحـة واوصل
بـــالــعـــراق الى حـــافــة الـــهــاويــة
والـدمار احملـقـقـ الـيـوم اصبح
الدينار العـراقي  ضعيفا هزيال
مـهــزوزا مـقــابل الـدوالر بـقــيـمـة
تتـراوح بحــــــوالي 1470  دينار
لــــلـــدوالر الـــواحــــد في الـــســـوق
وبــقــيــمــة 1450 تـــبــعــا لـــقــيــمــة
ـــركـــزي الــــصـــرف فـي الـــبـــنـك ا
الـعــراقي ; اي ان قـيـمــة الـديـنـار
الـعــراقي انـخـفــضت بـنــسـبـة مـا
يـقــارب الـثالث االف واربـعــمـائـة
ــئــة ان صـحت ــئـة  3379  بـا بـا

تواضعة?!  حساباتي ا
بعد توقيع اتفـاقية احلادي عشر
من اذار ومـنـح الـكـوردســتـانـيـ
ـشـروعـة الـبـعض من حـقـوقـهم ا
ــركــزي الــعـراقي اصــدر الــبـنك ا
عــمـلـة نــقـديــة بـقــيـمـة 250 فـلس
وهي مسـكوكـة تذكـارية قـانونـية
ـنــاسـبــة الـذكــرى االولى لـيـوم
الــسالم فـي الــعــراق ســنــة 1971
ــركـزي وجــاء في بــيـان الــبــنك ا

سكوكة :  آنذاك حول ا
ـسـكــوكـة مـصـنـوعـة مادة 1 ان ا

من مـــــعـــــدن الـــــنـــــيـــــكل
اخلــــــــــــــالـص

(وَتِـلْكَ الْـأَمْـثَالُ نَـضْـرِبُـهَـا لِـلـنَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ) (21 احلشر)

حـــــيــــنـــــمـــــا وَقَّعَ قـــــائـــــد االمــــة
ال الـــكــردســـتــانـــيــة اجلـــنــرال ا
مــصــطــفى (الــبــارزانـي اخلــالـد)
بـاركة طيب الـله ثـراه بأنـامـله ا
الـتي امـسـكـت الـقـلم بـثـقـة وعـزم
كبـيرين كـامـساكـها بـلجـام فرسه
وبـنــدقـيـته  اتــفـاقـيـة 11/اذار /
ـسـؤولـ في بـغداد 1970   مع ا
بــــعـــد ثـــورة حـقٍ وســـؤدد دامت
لــقــرابـــة عــقــد من الــزمن وســاد
الـسالم والـتــفـاهم ربـوع الـعـراق
من كـــوردســتـــانه الى فــيـــحــائه
انــتــعـش االقــتــصــاد واصــبــحت
قيمة الـدينار الـعراقي سنة 1973
تـــقـــدر ب 39.3 دوالر لـــلــــديـــنـــار
الــعـــراقي الــواحــد ولـــكن وبــعــد
نــقض صــدام لــلـسـالم واشـعــاله
للـحـرب وتـنازله اخملـجل اجلـبان
عن ارض الـوطن مقـابل انـتـصار
ســيــاسـي وعــســكــري مــؤقت في
ـــشــؤومــة اتـــفــاقــيـــة اجلــزائــر ا
ســــنة 1975 وبعـدها امـعانه في
حمالت الـتطهـير الـعرقي بـالضد
من ابـنـاء شـعـبه بـكل مـكـوناتـهم
ودخوله حروبا ال طـائل منها مع
جــيـران الــعـراق والــعـالم بــرمـته
ادت الى تــدمـــيــر الــوطن وبــنــاه
الـتـحـتيـة وتـقـتـيل ابـنـاء الـشعب
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اربيل 

عـــدة لــثـــقب األنــبـــوب الــرئـــيــسي
ـوجـود في داخله. وسـحب الـغاز ا
وخـالل الـــربـــيـع ســـتُـــســــتـــخـــرج
الـصـخـرة وتُـقـطّع بـعنـايـة لـتـمـك

فرق علمية مختلفة من درسها.
يـــكــتــسي مــوقـع اســتــخــراج هــذه
العينة أهمية خاصة للباحث ألنه
شهد انهيارا للتربة. ونظرا إلى أن
ـطر ال يهـطل على القـمر وال نفهم ا
حـــقــا ســـبب حـــصــول انـــهــيــارات

للتربة. 

عـلى األرجح بكميـات صغيرة جدا
لـتحـليـلهـا بفـضل تقـنيـات القـياس
الـطيفي الـتي أصبحت فائـقة الدقة

في السنوات األخيرة.
فـي مـطـلع شــبـاط/فـبــرايـر سُـحب
أنـبـوب احلمـايـة اخلارجي أوالً من
دون أن يــكـشف عـن وجـود أي غـاز
قــمـري مــا يـؤشــر إلى أن الـعــيـنـة
الــتي كـان يـحـويـهـا بــقـيت مـغـلـقـة
بـإحكام. ثم في  23 شـباط/فـبراير
بــدأت عـمـلـيـة تـمــتـد عـلى أسـابـيع

بـرنامج أبولو. وأخذت الـعينة عبر
غـرس أنـبـوب طوله  35سـنـتيـمـترا
وعــرضه أربـعـة سـنــتـيـمـتـرات في
تربة وادي توروس-ليترو القمري.
وهـــذه أول عــيــنـــة تُــفـــتح من بــ
الـعينت الـوحيدت اللـت أغلقتا
فــراغــيًــا عــلى ســطح الــقــمــر. وقـد
حتــــــوي عــــــلى غــــــازات أو مـــــواد
ـاء وثـاني أكـسـيد مـتـطـايـرة مثل ا
الـكربون.والـهدف من هذه الـتجربة
ـوجودة اسـتـخراج هـذه الـغازات ا

قــسم عــلـوم الــكـواكـب في الـنــاسـا
لـوري غـلـيـز أن الـوكالـة األمـيـركـية
كـانت تعلم أن العلم والـتكنولوجيا
سـيـتـطـوران مـا سـيـتـيح لـلـعـلـماء
ــواد بــطــرق جــديــدة لــلــرد درس ا
ـسـتـقـبل. جُـمـعت عـلى تـسـاؤالت ا
ـسـماة  73001 عـلى هـذه الـعـينـة ا
ي الفـضاء يـوجـ سيـرنان يـد عـا
وهـــاريــســون شـــمــيت فـي كــانــون
األول/ديـسمبر   1972 خـالل مهمة
ــــهـــام ضــــمن أبــــولـــو 17  آخــــر ا

{ واشـــنـــطن (أ ف ب)  –جـــمـــعت
مهمات أبولو  2196 عينة صخرية
مـن الــقـمــر فـي اجملــمــوع غــيـر أن
وكـالـة الـفـضـاء األمـيـركـيـة (نـاسـا)
بـدأت لـلـتـو بـفـتح إحـدى آخـر هذه
الـعـيـنـات بـعد خـمـسـ عـامـا على
جـــلــبـــهــا إلـى األرض. وخالل هــذا
الـوقت كـلـه  اإلبقـاء عـلى بـعض
األنـابـيب مـغـلـقـة بـإحـكـام لـدرسـها
بــعـد سـنـوات طــويـلـة بــاسـتـخـدام
أحـدث التقنـيات. وأوضحت مديرة
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وتـــزن  15 غراما.
مادة  2

يـتضـمن وجـهـهـا عـلى رسم بارز
حلـمـامـة الـسالم في االعـلى وفي
مــنــقــارهــا غــصن زيــتـون وعــلى
خـنجـر كـردي في اجلـهة الـيـمنى
وسيف عربي في اجلهة اليسرى
وهمـا في غمـديـهمـا وفي الوسط
ـيالدي  11 اذار 1970 الــتـاريـخ ا
في االسفل مـنـظر جلـبال الـعراق
ومجرى الرافدين مع سنابل قمح
عــلى اجلـانــبـ ويــحـتــوي ظـهـر
ـــــســـــكـــــوكــــــة عـــــلى عـــــبـــــارة ا
(اجلـــمــهــوريـــة الــعـــراقــيــة ) في
االعــــــلـى ورسم لـــــــورقــــــة تـــــــبغ
مــتـقــاطـعــة مع سـنــبـلــة قـمح في
االســـــــفل وفـي الــــــوسـط دائــــــرة
صـغـيرة كـتب فـيـهــا الـفـئـة  250
فــــلــــســــا وفـي اســــفل الــــدائــــرة
التاريخان  1391 هجري و 1971

ميالدي ". 
واليوم وبعد اكثر من نصف قرن
من الـزمن هـنـالك من لم يـتـعض
ـــــاضـي الـــــقــــــريب مـن دروس ا
فـالــعـراق ان ارتـاح فــأنه يـرتـاح
مـن كــوردســـتـــانه الى فـــيـــحــائه
وبـعــكـسه فــأنه لن يــرتـاح ابـداً
وهــنـــالك من يـــريــد ان يــكــون
حــال اربـــيل كــالـــبــصــرة
ولــيس ان يــصــطــلح
حــال الـــبــصــرة

مصطفى البارزاني
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