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تــــــوسّــــــعـت جتــــــارة حــــــبـــــوب
الـكـبتـاجـون اخملـدّرة في الـشرق
األوسـط الى حــــد كـــبــــيـــر خالل
ـاضي مـحـقـقـة خـمـسـة الـعـام ا
مليارات دوالر مـا يرتّب مخاطر
صـحــيــة وأمــنــيــة مــتـزايــدة في
ـنـطـقـة فيـمـا اعـتـقـلت الـقوات ا
االمــــني مــــتـــهــــمـــ بــــتـــجـــارة
اخملدرات والدكـة العشـائرية في

بــعــد ضـبط بــحـوزتـه كـمــيـة من
مادة الكـرستـال اخملدرة  وتمت
عـمـليـة إلـقـاء الـقبـض عن طريق
ارسة أمنـية باالشتراك تنفيـذ 
مـع مـفــارز عــمـلــيــات بــغـداد في
منـطـقة الـسـيديـة) ولفت الى ان
(قوة من الـلواء الـسادس الـفرقة
الــثــانـيــة شـرطــة احتــاديـة وعن
ـارســة أمـنــيـة طـريق تــنـفــيــذ 
بـاالشــتـراك مع مـفــارز عـمـلـيـات
بغـداد في منـطقـة  حي اجلهاد 

الــــقـت الــــقــــبض عــــلـى مــــتــــهم
بالقـتصل) واضاف ان (قوة من
الـلواء اخلـامس الـفـرقـة الثـانـية
شـرطـة احتــاديـة بـاالشـتـراك مع
مـفـرزة مـن شـعـبـة اسـتـخـبـارات
الـفـوج األول ومـفـرزة من مـكـتب
مــكــافــحــة إجــرام الــكــاظــمــيـة 
تـمــكـنت من إلـقــاء الـقـبض عـلى
) مـبيـنـا ان (قوة مـتهـمـ اثنـ
من الـــلـــواء الــســـادس الـــفـــرقــة
الــثــانـيــة شـرطــة احتــاديـة وعن

ـملكة الـعربية الـسعودية لها وا
ستهـلك. بحسب التـقرير الذي ا
رجح ان (الـــكـــمــيـــة الـــفــعـــلـــيــة
ّ ضـبـطـهـا هي لـلـحـبـوب الـتي 
أعلى بكـثير وال تـشكل إال جزءاً
صـغـيراً فـقط من الـكـمـيـات التي
يتـمّ إنتـاجهـا). ويـظهـر رصد أن
(وتـــــيـــــرة ضـــــبط شـــــحـــــنـــــات
الكبتاجون تتواصل خالل العام
اجلـاري بـوتــيـرة أبـطـأ مـقـارنـة
ــاضي ويــعـود ذلك مع الــعــام ا
غالـباً إلى ضـبط شحنـة قيـاسية
في آذار  2021مــــؤلــــفــــة من 94
مـــلــيـــون حــبـــة في مـــالــيـــزيــا).
فأن سوريا تعد عهد  وبحسب ا
ــادة قـبل ــصـدر األبـرز لــتـلك ا ا
اندالع احلـرب عام  ?2011إال أن
الــنـزاع جــعل تـصـنــيـعـهــا أكـثـر
رواجـاً واسـتـخـدامـاً وتـصـديـراً.
وبــــــاتـت قــــــيـــــــمــــــة صــــــادرات
الــكــبـــتــاغــون تـــفــوق بــأشــواط
الـصــادرات الـشـرعــيـة مـا جـعل
سـوريـا تـصـنّف عـلى أنـهـا دولة
مخـدرات. ويوثّق الـتقـرير (كيف
أن أفرادا من عائلـة األسد وكبار
أركـــان نـــظـــامه يـــشـــاركـــون في
تـصنـيع الـكبـتـاجون وتـهـريبه)
واشــــار الـى ان (الــــعــــقــــوبــــات
ـفـروضة عـلى الـنـظام الـدوليـة ا
خـالل ســـنـــوات الــنـــزاع جتـــعل
احلكومة السورية تستخدم هذه
التجارة كوسيلة للبقاء سياسياً
واقتصاديـاً) بحسب قوله. وتقع
بــــعض مـــــنــــشــــآت صـــــنــــاعــــة
الكـبتـاجون الـصغـيرة في لـبنان
الــذي يــعـد أســاســاً ثــالث مـورد
ـغـرب لــنـبـتـة احلـشـيــشـة بـعـد ا
وأفـغانـسـتـان.وأورد التـقـرير أن
ــثــابــة امــتــداد (لــبــنــان يــعــد 
لــتـجـارة الـكـبــتـاجـون الـسـوريـة
ونقـطة عـبور رئـيسـة لتـدفقاته)
وبـحــسب الــتــقـريــر تــسـتــفــيـد
شــخـصـيـات مــرتـبـطـة بــالـنـظـام
السوري من مـجموعات مـسلّحة
مــتـنــوعـة تــنـشـط عـلى األراضي
الـــســـوريـــة لـــتـــنـــظـــيم جتـــارة

الكبتاجون.

الفـقراء). وكـان البـزاز قد اغاث
في اول ايـام الــشـهــر الـفــضـيل
عائلة ابو عصماء من االعظمية
خـالل احلـــــــلـــــــقـــــــة االولـى من
ــنـحــهــا خـمــسـ الــبـرنــامج 
مــلــيــون ديــنــار لــعالج زوجــته
ــصـابــة بـالــســرطـان وتــأمـ ا
مـعـيـشـته وعــائـلـته الـتي تـضم
ثـالث بـــــــنــــــات فـــــــضال عـــــــلى
الـزوجــة.وشــكـر ابــو عـصــمـاء
الــبـزاز الغـاثـته لــهم قـائال(فـقط
هــو بـالــدنـيــا يـســاعـد الــفـقــيـر
وفي الـيـوم الـثـاني واحملـتـاج )
من رمـضـان مـنح الـبـزاز عـائـلة

من الكـاظمـية  50ملـيون ديـنار
ووفــر له اداء الـعـمــرة ونـفـقـات
الـعالج والـتــكـفل بــبـدل ايـجـار
خــــمس ســـــنــــوات وذلك خالل
مداخـلة هاتفـية مع رب الـعائلة
واطن هاشم علي (ابو احمد) ا
الـــذي زاره الـــبـــرنـــامج  حـــيث
يـــســـكـن في شـــقـــة ايـــجـــار مع
زوجـــته وابــنه  ومــصــدر رزقه
الـــوحــيـــد هـــو راتب الــرعـــايــة
االجـتـمـاعـيـة وشـكـر ابـو احـمد
اغـاثـة الـبـزاز لـعـائـلـته واصـفـاً
ايـــاه بـ (رئـــيـس جـــمــــهـــوريـــة

الفقراء).

هـو اعـتـداء عـلى (هـذا االعـتــداء 
) مــؤكـدا ان ــهـنــدســ جــمــيع ا
ــدان لـــيس فــقط (هـــذا الــعــمـل ا
جتـاوز علـى القـانـون والـدسـتور
ا اسلوب واحلريات العـامة وا
ـــصــادرة حـــريـــة الــرأي يـــســـعـ 
والـتــعـبــيـر احلــر من أطـراف لم
ترق لها نتائج انتخابات النقابة
 وحتاول عرقلة مسير اإلصالح
وهــذا مـا يــتــنـافى مـع الـقــوانـ
واحلـــريــات ومـــفــهـــوم الــتــداول
الـســلــمي لــلــســلــطــة) مــطــالــبـا
الـرئـاسـات بـ (بـتـوفـيـر احلـمـايـة
الـالزمــة لــلــنــقــابــة واعــضــائــهـا
ومــنــتــســبــيــهــا) ودعــا الــبــيـان
األجــهـزة األمــنـيـة الـى (مـتــابـعـة
ـقصـرين ومحاسـبتهم اجلناة وا
ـــة لــــعـــدم تـــكـــرار هـــذه اجلـــر
ن تسول له نفسه ليكونوا عبرة 
االعـتداء عـلى األبـريـاء ) مـشددا
عــلى (ضــرورة تــكــاتف اجلــهـود
واجـهة ـستـويـات  علـى جمـيع ا
التـطرف واإلرهـاب ونـبذ الـعنف
والتعـصب ونشـر ثقافـة االعتدال
ـشــتـرك والــتـســامح والـعــيش ا
بــــاعــــتــــبــــارهــــا صــــمــــام أمــــان
لـلـمـجـتـمـعـات وللـشـعـوب في كل
مــكــان) مـجــددا تــأكــيـده (اغالق
مـقـار الـنــقـابـة  اسـتـنـكـارا لـهـذا
الــــعـــمل اجلـــبــــان ونـــدعـــو الى
تـنــظـيم وقـفــة احـتـجــاجـيـة أمـام
ـقــر الـعــام وفـروع الـنــقـابـة في ا

احملافظات كافة). 

بــــالــــقــــرب من مــــركــــز شــــرطــــة
الــراشـــديــة) وأضـــاف (ال نــعــلم
سبب الـعـداء او االستـهداف لـنا
وذهـبنـا الى مـركـز الشـرطـة لرفع
دعــــوى عــــلـى الـــشــــخـص الـــذي
اسـتـهـدفــنـا). فـيـمـا قـررت نـقـابـة
ــهـنــدسـ الــعـراقــيـ  اغالق ا
مقارها احتجاجا على استهداف
رئــيس فـــرع ديــالى فــيــمــا دعت
الـرئـاسـات الـى تـوفـيـر احلـمـايـة
ـنـتـسـبي الـنـقـابـة.وذكـر الالزمـة 
بـــيـــان تـــلـــقـــتـه (الـــزمـــان) امس
(تابعنا بقلق شديد ما تعرض له
رئيـس فرع ديـالى حـس مـحـمد
حــــســن من هـــــجــــوم بـــــعــــبــــوة
استهدفت منزله) مستنكرا (هذا
الــفـــعل االجـــرامي) واضــاف ان

ــــشـــاريع ابــــرام االتـــفــــاقـــات وا
وتـــــوقــــيـــــعــــهـــــا كــــونـه خــــارج
صالحـــيـــاتــهـــا) وتــابع ان (دور
الـنــائب تـشــريـعي يـنــطـوي عـلى
الرقـابـة والتـشـريع لكن ولألسف
مــجـلس الــنــواب مـعــطل بــسـبب
الــعـنــاد الـســيـاسي مــا يـتــسـبب
بـخــروج كـثـيـر مـن األمـور نـطـاق
القـانون) ورهن حـسن (انفـراجة
ـــوقف االنـــســـداد الـــســيـــاسي 
الــتــيــار الـصــدري) ومــضى الى
ـان يــعـمل الــقـول (لــو كـان الــبــر
بشكل جيد وصحيح وسليم دون
عـــراقــيل الســـتــطــاع مـــحــاســبــة
احلــــــــــــــكـــــــــــــومــــــــــــــة مـن خـالل
االســـتـــجـــوابـــات).بـــدوره  أكـــد
عـــضــو إئـــتالف دولــة الـــقــانــون
مــحــمــد الــزيــادي وجــود بـوادر
الجــتــمــاع قــيـادات الــتــنــســيـقي
والـتـيـار.وقـال في تـصـريح امس
(ال نــسـتــبـعــد اجـتــمـاع االطـراف
الـســيـاسـيـة والســيـمـا ان هـنـاك
بوادر جللوس قيادات التنسيقي
والـــتــيــار لـــلــتــوصـل النــفــراجــة
لـلـوضع الـراهن).وتـعـرض ثالثـة
نواب من حتالـف انقاذ وطن الى
مـحــاولـة اغــتـيـال. وقــال الـنـائب
مـــحـــمـــد فـــاضل الــــدلـــيـــمي انه
(وخـالل حــــضــــورنــــا مع نــــواب
اخــرين الى بــطــولــة رمــضــانــيـة
لكرة القدم في منطقة الراشدية 
تعرضنـا الى اطالق نار مباشر)
مــبــيـنــا ان (االســتــهــداف حـصل
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توقع خبـير امـني  تزايد الـتوتر
وعــدم االســتــقـرار نــتــيــجــة عـدم
تـصارعـة على توصل االحـزاب ا
الــســـلـــطـــة الـى حــلـــول تـــســـهم
بانـفراجة الـوضع القـائم محذرا
تفـاقم االزمة الراهـنة واسـتخدام
السالح الغراض سـياسـية. وقال
ـتــقـاعـد عـمـاد الـلــواء الـبـحـري ا
علو لـ (الزمان) امس ان (القوات
االمنية على اهـبة االستعداد الي
حتـــدي امــنـي تــنـــفــذه داعش او
اجلـمـاعــات الـتي حتـاول زعـزعـة
االســــتـــقـــرار ولـــكن تـــداعـــيـــات
العملية السـياسية وعد التوصل
الى اتفـاق بـشأن انـتخـاب رئيس
ــا سـيـؤدي الى اجلـمــهـوريـة  
تــــفــــاقم االزمــــة وقــــد يــــدفع الى
اســــتــــخــــدام الـــسـالح الغـــراض
ســـيــاســـيـــة) وتــابع ان (تـــزايــد
الــتـــوتــر في الــبـالد واســتــمــرار
االسـتــهـدافــات سـيـعــطي رسـائل
سـلبـيـة بعـد قـدرة احلكـومـة على
ضــــــبـط االوضـــــــاع وضـــــــمــــــان
االســــــتــــــقـــــــرار). وربط اإلطــــــار
الـتـنـســيـقي انـفـراجـة االنـسـداد
ـــوقـف الـــتــــيـــار الـــســــيـــاسـي 
الصدري. وقال النائب عن االطار
مـــحــــمــــد حـــسـن إن (حـــكــــومـــة
تـــصـــريـف األعــمـــال يـــحـق لـــهــا
ــيـزانـيـة الـتــصـرف في قــضـيـة ا
الـتـشغـيـلـيـة  لكـنه ال يـجـوز لـها
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بالعـالقات ب الـبلـدين. من جهة
اخـرى  ســجــلت وزارة الـصــحـة
امس   280اصــابــة بــفــايــروس
كـورونـا مـقـابل شـفاء  699حـالة
وبــواقع حـــالــة وفــاة واحــدة في
ــوقف الــوبـائي بــابل. واوضح ا
الـــيـــومي الــذي اطـــلـــعت عـــلــيه
(الــــــــــزمــــــــــان) امـس ان (عـــــــــدد
الــفــحــوصــات اخملــتــبــريـة الــتي
اجرتـهـا الوزارة لـعيـنـات مشـتبه
اصابتـها بالـفايروس بـلغت اكثر
من ســـتــة االف  حـــيث  رصــد
اصـابة  280بـكـورونـا في عـموم

احملافظات).
 مـــؤكــدا ان (الـــشــفـــاء بــلغ 699
حالة وبواقع حالة وفاة واحدة)
واشـار الى ان (اكـثر من  16الف
شــخص تــلــقى جـرعــات الــلــقـاح
ــــضـــــاد في مـــــراكـــــز الــــوزارة ا

نتشرة ببغداد واحملافظات). ا

السـفر إلى الـعراق لـيتم اخـتيار
مــوقـع الــلــجــنــة األقــرب لــطــالب
الــــتـــصــــريح ثـم كـــتــــابـــة وصف
مـخـتـصـر لـلـطـلب مـرفـقـاً صورة
من الـهــويـة الـوطـنــيـة أو بـطـاقـة
ــوذج األســـرة لــلـــمـــرافــقـــ و
ــوقع ــتـــوفــر في ا الــتـــصــريح ا
اإللـــكـــتـــروني مـع إثــبـــات ســـكن
معـتمـد من عمدة احلـي في خانة
ـتـاحة ـرفـقات حـسب الـصـيغ ا ا
ــوقع ثم تــقــد الــطـلب). عــلى ا
إثـــر تـــنـــامي وتـــأتـي اخلـــطـــوة 
الـعالقـات الـسعـوديـة ـ الـعـراقـية
بـــشـــكل كـــبـــيــرة اخـالل االعــوام
ـاضـيـة وزيـارات مـتـبـادلـة ب ا
مسـؤولي الـبلـدين في ظل إنـشاء
اجملـلـس الـتـنــسـيـقي الــسـعـودي
الــعـراقـي عـام  2017 الــذي عـزز
فــــرص الــــتـــــبــــادل الــــتــــجــــاري
ــشـــتــرك لالرتــقــاء والـــتــعــاون ا
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ادرجـت مـــــديــــــريـــــة اجلـــــوازات
خــدمـــة تــصــاريح الـــســعــوديـــة 
الـسفـر إلى الـعـراق ضـمن خـدمة
تـــواصـل عـــلى مـــنـــصـــة أبـــشــر
ستفيدين من دون تسهيالً على ا
احلــاجـة إلى مــراجـعــة مـقــارّهـا
ـوضحة عند والتقيـد بالشروط ا
ـديـريـة تـنـفـيـذ اخلـدمـة.وذكـرت ا
ــــــــكن في بــــــــيـــــــان امـس أنه (
الـوصــول لـلـخـدمــة عـبـر حـسـاب
ـــســتــفــيــد في مــنــصــة أبــشــر ا
واخـــتــيـــار خــدمـــات من قـــائــمــة
خـــــدمـــــاتي وحتـــــديـــــد قـــــطــــاع
اجلــــوازات ثم خــــدمــــة تــــواصل
وتقد طـلب جديد وحتـديد نوع
الـطــلب خـدمــة تـصـاريح الــسـفـر
ستثناة وصوالً إلى إلى الدول ا
اختيار اخلـدمة الفرعـية تصريح
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ـواطـنـ لــتـرمـيم وتـأهـيل او وا
بـنــاء الـدور الــسـكــنـيـة .واوضح
ــكـتب االعـالمي لـلــمــصـرف في ا
بــيــان تــلــقـتـه (الـزمــان) امس ان
(مـدة تـسـديـد قرض  50مـلـيـونا
تصل الى  10سـنـوات و بـفـائدة
ئـة وتابع ان (مـنح القرض  5با
يـــكــون بــدفــعـــة واحــدة لــغــرض
الـتـرمـيم وتـأهـيل او بـنـاء الـدور
ـواطـن الى السـكـنيـة) داعـياً ا
ــــصف الـى مـــراجــــعـــة فـــروع (ا
ـصرف في بـغـداد واحملـافـظات ا
لـالطـالع عــــــــلـى الـــــــــضـــــــــوابط
والــتــعــلــيــمــات والــتــقــد عــلى
حـدد مــصـرف الــقـرض). بــدوره 
الــرشــيــد مــبــلغ قــروض تـرمــيم
الـوحـدات الـسـكـنـيـة التـي تمـنح
لــلــمــوظــفــ بــدون كــفــيـل.وقـال
صرف في بيان تـلقته (الزمان) ا
امـس انه (تــــقـــرر الــــغـــاء شـــرط
الكـفيل لقـروض ترمـيم الوحدات
الـسكـنـية الـتي تـمنح لـلـموظـف

صرف) وطـنة رواتـبهم لـدى ا ا
ـبـلغ احملدد 40 واشـار الى ان (ا
مــلـيـون ديــنـار تـمــنح لـلــراغـبـ
بــتــرمــيم وحــداتــهم الــســكــنــيــة
ـئـة) وتابع وبنـسـبة فـائدة  5با
ان (الــتــقــد يــكــون عــبــر فـروع

صرف).   ا
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الكـرة الـعـراقي أي بـيـان حتى اآلن بـخـصـوص هـذه األحداث في وقت
طـالب عــدد من اخملـتـصــ بـالـشــأن الـكـروي احملــلي جلـنـة االنــضـبـاط
بالـتدخل وإصـدار عقـوبات رادعـة لـلحـد من هذه الـظاهـرة التي تـكررت

وسم اجلاري. أكثر من مرة في ا
باراة وقال مـصدر ان (جلـنة االنـضبـاط تنـتظـر وصول تـقريـر مشـرف ا

وطاقم التحكيم لفتح حتقيق موسع).
وأضــاف ان (تــكــرار هــذه احلــاالت الــبــعــيــدة عن الــســلــوك الــريــاضي
باريات العب  ثـالي سيؤثر عـلى عمليـة احتضان بـعض ا والتـشجيع ا
ـمـتاز واحتـاد الـكرة سـتـكون له وقـفـة جادة بـإصـدار قرارات الدوري ا
حـازمـة مــشـابــهـة لـلــقـرارات الـتـي صـدرت بـعــد أحـداث مــبـاراة أربـيل

وسم). والشرطة في بداية ا
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أثارت أعـمال الـشغب الـتي رافقت مـباراة نـفط الوسط والـشرطـة ضمن
ـمتـاز والـتي أقيـمت في مـلعب الـنجف الـدولي ضـجة واسـعة الدوري ا
ـظاهـر السـلبـية ب األوسـاط الريـاضيـة في العـراق نتـيـجة عـودة هذه ا
صلحة مجـددا. وعقب نهاية مـباراة نفط الوسط والـشرطة والتي انتـهت 
األول بهـدف لهـدف  والتي جرت في وقت متـأخر من اول امس االثن
ـبـاراة لـلتـعـبـير عن اجـتـاح قسـم من جمـاهـيـر الفـريق الـضـيف مـلعب ا
غــضـبــهم جتـاه نــتـيـجــة الـلــقـاء في وقت ردت بــعض جـمــاهـيــر الـفـريق
ـرافـقـ لفـريق الـشـرطـة بـيـنـما ـسـتـضيف بـالـتـهـجم عـلى اإلداريـ ا ا
لعب إلى التـحطيم رغم أن مـلعب النـجف الدولي يعد تعـرضت مقاعـد ا
العب احلـديـثـة االفـتـتـاح. ولم يـصـدر من أطـراف الـلـقـاء او احتاد مـن ا
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مــنح رئــيس مــجـمــوعـة االعالم
ـسـتـقل االسـتـاذ سـعـد الـبـزاز ا
عــائـلــة مــوصــلــيـة 12 مــلــيـون
ديــنـار العــانـتـهــا عـلـى تـلــبـيـة
ـعـيـشـة الـيـومـيـة. مـتـطـلـبـات ا
جــــاء ذلـك بــــعـــد زيــــارة فــــريق
بـرنامج (عـلى نـياتـكم تـرزقون)
الـذي تـعـرضه قـنـاة (الـشـرقـية)
لعائـلة (ابو محمـد) الذي يعمل
ــــوصل حــــمـــاال فـي اســـواق ا
يـعــيل من عــمــله عـائــلــته الـتي
تـــــضـم زوجـــــتـه وثالثـــــة اوالد
ويـــســـكن في بـــيت وابـــنـــتـــ 
فيـما يـشـكو احـد ابـنائه ايـجـار
ـــة بـــعــد من اعـــاقـــة مــســـتـــد

تعرضه حلادث.  
ومنح الـبرنامج الـعائلـة بايعاز
مـن الــبــزاز مــبــلغ  12 مــلــيــون
ديـــنــــار وعـــجـــلــــة (ســـتـــوتـــة)
لـيــسـتـخـدمــهـا ابـو مــحـمـد في
عـملـه بدال من عـربـته اخلشـبـية
ـواطن مبادرة اليـدوية.وشـكر ا
الــــبـــزاز واصـــفـــا ايـــاه بـ(ابـــو

ـمـارسات طـريق تـنـفيـذ احـدى ا
األمـنـية في مـنـطـقـة حي الـعامل
باالشـتـراك مع مفـرزة من شعـبة
استـخبـارات الفوج الـثاني  من
إلقاء الـقبض عـلى متهم يـستقل
دراجة نارية بـعد ضبط بحوزته
 114غرامـا من مـادة الكـريسـتال
اخملــــدرة) مـــؤكـــدا ان (قـــوة من
الـــلــواء الــثــاني الــفــرقــة األولى
شرطة احتادية  اعتقلت خمسة
ــــة الـــدكـــة مـــتـــهــــمـــ بــــجـــر
العشائرية في منطقة الفضيلية
وضـبط بـحـوزتـهم اسـلـحـة غـيـر
مـــرخــــصــــة). الى ذلك  اظــــهـــر
تــقـريـر جــديـد صـادر عن مــعـهـد
نـيـو اليـنـز لالبـحـاث الى تـورط
أفــــراد مـن عــــائــــلـــــة الــــرئــــيس
الــســوري بــشـــار األســد وكــبــار
أركان نـظـامه وحزب لـبـناني في
تـصــنــيع حــبــوب الـكــبــتــاجـون
وتهريبـها. ويرسم التـقرير الذي
الـذي يــتـخـذ من ـعــهـد  نــشـره ا
صورة مـقلـقة واشنـطن مقـرا له 
عن تــــأثـــيـــر ازدهــــار صـــنـــاعـــة
ـنـطـقـة. وجاء الـكـبـتـاجـون في ا
في التقرير الـذي أعده الباحثان
كـــــارولـــــ روز والــــكـــــســـــنــــدر
ســــــــــودرهــــــــــولـم أنّ (جتـــــــــارة
الــــكـــبـــتــــاجـــون بـــاتـت تـــشـــكل
اقـتصـاداً غـير مـشـروع متـسارع
الــــنــــمــــو فـي الــــشــــرق األوسط
ومــــنـــطـــقــــة الـــبـــحــــر األبـــيض
توسط استنادا الى احتساب ا
قيمة مضبـوطات كبيرة وحدها
تُـقـدّر الـقـيـمة احملـتـمـلـة لـتـجارة
الـتــجـزئــة عـام  2021بـأكــثـر من
 5,7مـليـار دوالر). ويـشـكل الرقم
قـفــزة كـبـيــرة بـنـحـو  3,5مـلـيـار
دوالر مقـارنة بـعام   ?2020وأنه
يعكس فـقط قيمـة سعر الـتجزئة
للـحبـوب التي جـرت مصـادرتها
ــاضـي الــتي حـــددهــا الــعـــام ا
الـتـقـريـر بـأكـثـر من  420مـلـيون
حــبــة. ولم تــفــصـح الـعــديــد من
الـدول عن الــقــيــمـة اإلجــمــالــيـة
لـلـمــواد الـتي جـرت مـصـادرتـهـا
نتج الرئيس التي تُعدّ سوريـا ا

عماد علو 

بـــغـــداد . وقـــال بـــيـــان تـــلـــقـــته
(الـــــزمــــــان) امـس انه ( ضــــــمن
ــســـتــمــرة اجلــهـــود األمــنـــيــة ا
لقـطـعات الـشـرطة االحتـادية في
ــهم مـالحــقــة اجملـرمــ وتــقــد
لـلــعـدالـة  ألـقـت قـوة من الـلـواء
الـسـابع الـفـرقـة الـثـانـيـة شـرطـة
احتـاديــة بـاالشـتــراك مع مـفـرزة
من شـعــبـة اسـتـخـبـارات الـفـوج
الثـالث ومـفرزة من اسـتخـبارات
وامن بغداد  القـبض على متهم
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ـواطـنـ ـركـزي  ا حث الـبـنـك ا
سكوكات على شراء السبائك وا
صارف الذهـبية عـبر مـراجعـة ا
احلـكــومـيـة واالهـلــيـة في بـغـداد
واحملــافــظـــات. وقــال الــبــنك انه
ــواطــنــ مــراجــعــة (بـــإمــكــان ا
ـصــارف احلـكــومـيـة واألهــلـيـة ا
ـسـكـوكـات لـشـراء  الـسـبـائك وا
الـذهــبـيـة بـاالسـعــار الـرسـمـيـة)
واضاف ان (مسـكوكـة وزنها 15
غرامـا تبلغ قـيمـتها 1,513,000
ومـــــســــــكــــــوكـــــة  22 غــــــرامـــــا
قيمتها  2,218,500 اما سبيكة
 5 غــــرامـــات يــــبــــلغ ســــعــــرهـــا
 476,000 و  10غــــــــــرامــــــــــات
 941,250و 15 غــــــــــــــرامـــــــــــــا
 1,415,000و 20 غـــــــــــرامــــــــــا
 1,897,250و 25 غـــــــــــرامــــــــــا

 2,381,250و50
غـرامـا4,766,500 ). كـمــا اعـلن
ــــنــــصـــة الــــبـــنـك  عن جنــــاح ا
اإللــــكـــــتــــرونــــيـــــة خلــــطــــابــــات
الـضـمــان.وذكـر الـبـيـان ان (آلـيـة
إصـدار خـطــابـات الـضـمـان عـبـر
ــنــصـة اإللــكـتــرونــيـة أســهـمت ا
بـــزيــــادة جـــديـــة لـــلــــمـــقـــاولـــ
ـشاريع تـعاقـدين في تـنفـيذ ا وا
ـؤسـسـات احلـكـومـية وحـمـاية ا
من الــــتـــعــــاقـــد مـع الـــشــــركـــات
الوهـميـة واحلد من قـدرتهـا على
ــراد ــشـــاريع ا الـــوصــول إلـى ا
تــنــفــيــذهــا) داعــيــاً مــؤســسـات
الــدولـــة والــقــطــاع اخلــاص إلى

(االسـتـمـرار في مـتـابـعـة مـنـصـة
خــطـابــات الـضــمـان لــلـتــأكـد من
الـيـة وصحـة صدور أي الءة ا ا
ــــصـــارف خــــطـــاب صــــادر عن ا
الـعـامـلــة في الـعـراق) وتـابع ان
(مــنـــصــة خـــطــابـــات الــضـــمــان
أجنزت إصـدار أكـثر من  30ألف
خطاب تتجاوز قيمتها  9ترليون
ديـنــار خالل عـام  (2021مـؤكـداً
(جنـاح ســتـراتـيــجـيــة الـبـنك في
تنظـيم إصدار خـطابات الـضمان
ـسـتـفـيدة وزيـادة ثـقة اجلـهـات ا
مـن اخلـــطـــابــــات الـــصـــادرة عن
ـصــارف الـتي تــخـضع لــرقـابـة ا
ـركـزي) الفـتا الى ان وتـفتـيش ا
ــنــصــة اإللــكــتــرونــيـة (إنــشــاء ا
لــتــســجــيل خــطـابــات الــضــمـان
ـرخصة ـصارف ا الصادرة عن ا
لــصـالح الــقـطـاعــات احلـكــومـيـة
واخلــاصــة يــأتي ضــمن جــهـود
ـصرفي البـنك لـتطـويـر العـمل ا
وتــنـظــيم آلــيــة إصـدار وجتــديـد
خــطــابــات الــضــمــان بــنـاءً عــلى
ـقــدمـة من األفـراد الـضــمـانــات ا
والشركات والتصنيف االئتماني
ـصـدّرة واحلـد من لـلـمـصـارف ا
عـمــلـيـات االحــتـيـال والــتـزويـر).
فيـما قرر مـصرف الـرافدين منح
 50مــلــيــون ديــنـار لــلــمــوظــفـ
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توقع متـنبىء جـوي  ان تشهد
ســــمـــاء الــــعــــراق في يـــوم 16
اجلـــــاري ظـــــاهـــــرة الـــــقـــــمـــــر
الزهري.وكتب صادق عطية في
صفحته عـلى فيسبوك امس ان
(تـســمـيــة  الـقــمـر بــالـوردي او
الزهري تعود الى حلول الربيع
وهـذا يـعـنى أن القـمـر سـيـبدو
أكـبـر وأكثـر سـطوعـاً في سـماء
الليل) وتابع ان (هذه الظاهرة
حتـدث عـنـدمـا يـقع الـقـمـر عـلى
اجلــانب اآلخــر من األرض مـثل
ـا يـعـنى أن وجـهه الـشــمس 
سـيكـون مـضاء بـالـكامل وأكـثر
رجـحت ). من جـانـبـهـا  إشـراقـاً
الـهيـئة الـعامـة لالنواء اجلـوية
والـــرصــد الــزلــزالـي الــتــابــعــة

لــوزارة الـنــقل  انـخــفـاضـاً في
درجــات احلــرارة بــدءاً من يـوم

غد اخلميس. 
وذكــر بــيــان لــلــهـــيــئــة تــلــقــته
(الزمان) امس ان (طـقس اليوم
االربـعاء سـيكـون غائـماً جـزئياً
ــــنــــطـــقــــتــــ الـــوســــطى في ا
والـشــمـالـيـة  بــيـنـمــا سـيـكـون
ـنطـقـة اجلنـوبـية الـطـقس في ا
صحـواً مع بعض الـغيـوم  أما
درجات احلرارة فسترتفع قليالً
عن اليوم السابق) واضاف ان
(طــــقس يــــوم غـــــد اخلــــمــــيس
ســـيـــكـــون صـــحـــواً مع بـــعض
الــغــيـوم أمــا درجــات احلـرارة
فـسـتـنــخـفض قـلــيالً عن الـيـوم
الـسـابق في االقـسـام الـوسـطى
والــشــمــالـيــة فــيـمــا ســتــرتـفع

جنوبا). 
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مــشــيــراً إلى أن (الــهــدف مـن األعــمـال
أظــــهــــار الـــشــــارع بــــالــــشـــكـل الالئق
ــسـاهــمــة في حتــسـ واجلــمــيل  وا
ساحات اخلضراء . البيئة وزيادة ا
الفــتــاً) إلى أن (الـبــلـديــة تــقـوم بــغـرز

وزراعة أكثر من الف شتلة متنوعة).
ووجه احملـــافظ الـــبــلــديـــة بــتـــوســعــة
حـوض الزراعة في اجلـزرات الوسطية
لـلشـارع  ومتابـعة طـبقات (الـسبيس)

فـيــهـا ومـد مـنـظـومـة الـسـقي . مـشـدداً
عــــلى الــــقــــول ان (تــــأهـــيـل اجلـــزرات
الـوسطـية بالـشكل الـفني والـهندسي 
بــالــتـزامن مع تــأهــيل الـشــوارع لــيـتم
زراعـتها بـسهولـة وسرعة اإلنـتهاء من

األعمال).
مـن جهـة أخرى أعـلنت وزارة الـزراعة
عن الـتوجه للتعاقد على منظومات ري
حـديـثـة مع تـركـيـا والـسـعـوديـة فـيـمـا

من جــانــبه قـال الــنـائب عن مــحـافــظـة
ديــالى  رعـد الــدهـلــكي لــ ( الـزمـان ) 
إنّ  ( نـواب ديـالى نـاقـشـوا مع مـديري
ائية والزراعـية أزمة اجلفاف ـوارد ا ا
ـــيـــاه في احملـــافـــظـــة وســـبل وشـحّ ا
ائية مـواجهتـها لتأمـ االحتياجـات ا
األســاســيـة )  مــؤكــدا  أنّ  ( مــشـاكل
ــيـاه في ديـالـى تـعـود لــقـلـة إيـرادات ا
نــــهــــر دجــــلــــة واألنــــهــــار واجلــــداول
ـتشـاطئة مع اجلـانب اإليراني وعدم ا
ــائــيــة وفق مــنح الــعــراق حــصــصه ا
ـعـمـول ـواثــيق واألعـراف الـدولـيـة ا ا
ــانــيـاً من بــهــا) . وأكــد أنّ  ( وفـداً بــر
وارد ديـالى وبـالـتـنـسـيق مـع وزارة ا
ـائـيـة واحلـكـومـة العـراقـيـة سـيـقوم ا
بـزيـارة دول اجلوار والـتـفاوض مـعـها
ـائــيـة وفق حــيـال حــصص الـعــراق ا
مـــبـــدأ تـــقــاسـم الــضـــرر واســـتـــنــاداً
لـلـقـوانـ واألعـراف اخلـاصـة بـأزمات

ائية ) . وارد ا اجلفاف وشح ا
وأشـرف محافظ النجف األشرف ماجد
الــوائـلي عــلى أعـمــال زراعـة اجلـزرات
الــوسـطــيـة  لــشـارع قــنـبـر فـي شـمـال

احملافظة .
وأوضـح الوائـلي اشـرافه (عـلى أعـمال
مــديــريــة بــلـديــة الــنــجف احملــافــظـة 
لـزراعـة اجلـزرات الـوسـطـيـة في شارع
قـنـبر  الـذي يبـلغ طوله 5 كـم بشتالت

متنوعة).
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(الــزمـان) مـرسالً حتـيـاته الى رئـيس
ــسـتـقل األسـتـاذ مــجـمـوعـة االعالم ا
سـعد الـبزاز. وحتـولت اجللـسة التي
أعــقــبت مـأدبــة اإلفــطـار الـى مـنــصـة
السـتذكار مواقف الـصحفي الذي بدأ
هـنية عام 1956 فـي بغداد حـياته ا
ومــــســــتـــمــــراً في كــــفـــاحـه في بالط
صـاحبـة اجلاللة  حـتى االن محـققاً
هـنته زاولـة صحـفي  رقـماً قـيـاسيـاً 
دون انـقطـاع.  وكان حسـ قد اسهم
في تـأسـيس وكـالـة االنـباء الـعـراقـية
عـام 1959 وتـبـوأ مـسـؤولـيـات عدة
صـحـف بـيـنـهـا مـجـلـة الف بـاء الـتي

موسكو 
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ئة كشفت عن منح قروض بفائدة 5 با
ــنـظــومـات. وقــال وكـيل لــشـراء تــلك ا
الــوزارة مــهـدي ســهــر اجلــبـوري في
تـصـريح امس ان (تـعرض الـعراق ألي
سـنة جـفاف أو قلـة إيرادات مائـية فأن
اخلـطة الزراعية الصيـفية سوف تتأثر
بـذلك) مبيناً أن (هناك تـوجهاً للتعاقد
عــلى شــراء تــقــنــيــات ري حــديـثــة من

تركيا والسعودية).
Íd «  UOMIð

وأضــاف أن (لـقـاء جــرى مع الـســفـيـر
الــتـركي فـي مـقــر الـوزارة بــخـصـوص
عــقـد شـراكــة وجتـهـيــز وزارة الـزراعـة
ـا حتـتـاجه من تقـنـيات الـري) الفـتاً
الـى أن (قـرار مــجــلس الــوزراء لــلــعـام
2022 شجع على شراء تقنيات الري).
رة واوضـح أن (هناك قروضاً سيقدم 
ن يــشــتـــري مــنــظــومــات ري واحـــدة 
ـئـة). مـوضـحاً أن حـديـثـة بـفـائدة 5بـا
ـــتــــقـــدمـــة (الــــعـــراق من الــــبـــلــــدان ا
ـياه اجلوفية لكن بـاستخدام اآلبار وا
وارد الـتـريث الـذي حـصل مـن وزارة ا
ـــائـــيـــة في مـــنع اســـتـــخـــدام اآلبــار ا
لـلزراعة كـان له اثر سلبي عـلى القطاع

الزراعي).
ــائــيـة ــوارد ا واشــار الى ان (وزارة ا
أوصـت بـــالـــتـــريث فـي مـــنح اجـــازات

ناطق الزراعية). لآلبار با
الـى ذلك عـقـــدَ وكـيل وزارة الــصـنــاعـة
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يـعتـزم االحتاد األوربي فرض عـقوبات
تـطال النـفط والفحم على عـلى روسيا 
خـلفيـة حربهـا في أوكرانيا في وقت 
تــــخــــشى بــــعـض الــــدول تــــداعــــيـــات
اقـــتـــصـــاديــــة مـــحـــتـــمـــلـــة من جـــراء
تحدة ذلك.ويـنظر االحتاد والـواليات ا
حــالـيــا في مـزيــد من الــعـقــوبـات ضـد
روسيا في أعقاب تقارير تتهم القوات
الــروسـيــة بـجـرائم حــرب إثـر الــعـثـور
عـلى عـشـرات اجلثث في مـنـاطق كانت

قواتها تسيطر عليها قرب كييف.
ويـتعرض األوربيـون لضغوط من أجل
اســتــهــداف قــطــاع الــطــاقــة احلــيــوي
ـوسكـو وقطع عـائداتـها الـضخـمة من
مـبـيـعـات الـغـاز والـنـفط والـفـحم الـتي
تـساهم في تمـويل نفقـاتها العـسكرية.
وقــال مـفــوض الــشـؤون االقــتـصــاديـة

نـفـكر بـهدوء في تـأثيـرهـا علـينـا). وقد
يــتــنــبى وزراء اخلــارجـيــة األوربــيـون
احلــزمـة األخــيـرة من الــعـقــوبـات إمـا
عـلـى هـامش اجـتـمـاعـات حـلف شـمـال
األطــلـسـي أو مـجــمـوعــة الـســبع الـتي
تـنعقـد اليوم االربعـاء او غدا اخلميس
 أو في االجـتمـاعات االعتـياديـة مطلع

قبل.  األسبوع ا
ويـتـوسط الـعـراق واربـع دول عـربـية 
إلجـــراء مــــبـــاحـــثـــات مـع اجلـــانـــبـــ
الــروسي واالوكــرانـي  لـلــتــوصل إلى
ــــــا يـــــضـــــمن عـــــودة حـل لألزمـــــة  

االستقرار وإنهاء احلرب القائمة. 
 «—ËUA  bIŽ

وقــال بــيــان تـلــقــته (الــزمـان) امس ان
(وزراء خــارجـيـة الـعـراق فـؤاد حـسـ
واجلــزائـر واالردن والـســودان ومـصـر
فـضال عن االمـ العـام جلـامعـة الدول
الـعربية بدأوا اول امس االثن زيارة
لــعـــقــد مـــشــاورات مع إلـى مــوســكـــو 
اجلـانـب الـروسي تـتـبـعـهـا زيـارة إلى
الــعـاصـمــة الـبــولـنـديــة وارسـو لــلـقـاء
الــــــطـــــرف األوكــــــراني) واضـــــاف ان
واقف (الـزيـارة تـهدف الى االسـتـمـاع 
وانـشـغـاالت الـطـرفـ عـلى ضـوء آخـر
الـتطـورات األمنـية والسـياسـية لألزمة

في أوكرانيا). 
وكــــان حــــســـ قــــد أطــــلع  ســــفـــراء
مــجـمــوعـة الــدول الـســبع عـلـى خـطـة
اجلــامـعـة الـعـربـيــة لـتـهـدئـة األوضـاع
ووقـف إطالق الـــــنــــار بـــــ روســـــيــــا
وأوكــرانـيـا. وذكــر الـبـيــان ان (الـوزيـر
اســــتـــعــــرض لـــســــفـــراء اجملــــمـــوعـــة
ــعــتــمــدين لــدى الــعــراق تــفــاصــيل ا

مـراجعـة سـريـعـة لـلـتـاريخ هـنــــاك في كل حتـول تـكمـن فتـرة مـشـوهـة غـيـر مـنـظورة
وبـعـدهـا الــنـهـوض نـتـغـنى دائـمــا بـحـضـارة وادي الـرافـدين ولـكن ال
نـبــحث عن الـفــتــــــــرة األنــتـقـالــيـة بــ أكـد وســومـر وبـابل
وآشـــــــــــور وغـيـرهــا مـؤكـد لـم تـكن ورديــة وتـفـوح مــنـهـا
أقـول مــازلـنـا فـي حتـول إنــتـقـالـي والـقـادم جـمــيع الــروائح

أفضل.

قـدوة حسـنة جلـيل كامل أو اكـثر من
الــصـحـفـيــ . وسـرد الـزمالء حـسن
الـعـاني وشـامـل عـبـد الـقـادر وعـكاب
سالم الطاهر وزيد احللي وطه جزاع
وعـبـد الـسـتـار الـبـيـضـاني وخـضـير
احلــــمــــيــــري قـــصــــصــــاً أطــــلت من
ذاكـرتـهم عن االبوة الـصحـفيـة جليل
مــحــسن حــســ وأســلــوب تــعـامــله
الـــتــربــوي الــصــادق مـــعــهم. وكــتب
حـسـ في مجـموعـة واتـساب ايـضاً
قـائالً امس (انـتـهزت فـرصـة وجودي
فـي مدينة النجف االشرف فزرت فرع
ـناسبة نـقابة الـصحفيـ وهنأتهم 

عـــمل فـــيـــهـــا نـــحــو 20 عـــامـــاً قــبل
احتجابها في نيسان 2003.
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ــــأدبــــة وأشـــــاد احلــــطــــاب راعـي ا
سـيرة الـصحـفيـة حلسـ معـبراً بـا
عن سـعادته في تـلبـية دعـوته وقبول
جــلـــوسه الى نــخــبـــة من صــحــفــيي

انية. العراق وسط أجواء ا
وحتــدث عـدد من الـصـحـفـيـ الـذين
رافـقوا حس في سـنوات عطائه عن
هنية اخللق الرفيع ونكران الذات وا
الـعـاليـة واالنـضـباط في الـعـمل التي
يـتحلى بـها احملتـفى به بحيث صار
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اصــدر االحتــاد احملــلي لــلــجــمــعــيــات
الــفالحـيــة في  مــحـافـظــة ديـالى  اول
تـقــريـر عن حـجم احملـاصـيل الـزراعـيـة

ستوردة في اسواق احملافظة. ا
وقـال رئـيــس االحتاد رعـد الـتـــــمـيمي
كـننـا القـول بان لــ (الـزمـان )  انه ( 
جــمـيع اخلــضـر والـفــواكه في اسـواق
ديــالى هي مــسـتــوردة وبــنـســبـة 100
ــئـة في حـدث غـيـر مـسـبـوق واالول بـا

من نوعه بعد 2003).
واضـــــاف ان  (ديــــالـى تــــأتـي ضــــمن
احملـــافــظـــات الــزراعـــيــة الـــتي حتــقق
اكـتــفـاء ذاتي من احملـاصـيل الـزراعـيـة
ســنــويــا لــكن بــعــد فــاجــعــة اجلــفــاف
وحــــرمــــانـــهــــا من 3 مــــواسم خلــــطط
الـزراعية انتـهى االنتاج احمللي وباتت
ستـورد بنسبة تـعتمد اسواقـها على ا

كاملة) . 
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واشـــــار الى ان ( مــــا يـــــحــــدث مــــؤلم
وســتـكـون عــواقـبه وخـيــمـة جـدا عـلى
ــتــوسط وســيـخــلق االمــد الــقــريب وا
انـــتــكــاســات ســـلــبــيـــة في اجتــاهــات
مـختلفة الفتا الى ان الزراعة تستقطب
ـــئــــة من االيــــادي الـــعــــامـــلـــة 50 بــــا
وانـهيارهـا ستودي الى ستـونامي فقر

وبطالة غير مسبوقة في ديالى ) . 
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عـلى مـدى أربع دورات اصـطف فـيـهــا سـابـقـوك مع احلـكـومـة لـيـتـقـاذفـوا كـرة نـفط
سؤول فيـما أنتج حالة الشعب خـارج أرضه وأنتج هذا السلـوك السياسي غـير ا
"االنكـشـاف الـغـذائي" لـشعب أرض الـسـواد. الـيـوم وأنت تـنظـر في مـشـروع قـانون
ُــمـول بـالـريع ُـقـتــرح من احلـكـومـة وا "الـدعـم الـطـار لألمن الــغـذائي والـتـنــمـيـة" ا
الـنـفـطي يُريـد الـشـعب مـنك أن تـكـون حَكَـمَـا نـزيـها فـي نزا الته اخلـاسـرة مـعـها:  
" كـمــفـهـوم وإجــراء تـنـفــيـذي مع مــفـهـومي "األمن" 1- ال يـســتـقــيم "الـدعم الــطـار
و"التنمـية" ألن الطار صفة عاجلة ومؤقتة وراهنة وعمليا ته بينما األمن والتنمية ,
ـستقبـلي واالستراتيـجي ودائما يأتي ومـة والتطلع ا ـتأني والد صفات للـتخطيط ا
تـنـاقضـة بـنتـائج مُـضرة إمـا ألسـباب عـدم الـدراية أو ـنهـجي لـلمـفـاهـيم ا اخلـلط ا

لدوافع نفعية ضيقة  !
وجبة للمشروع في تشـخيص مُسببات فقدان األمن الغذائي 2- أخطأت األسـباب ا
ـية الـطارئـة وهذا تـضلـيل كبـير ألن هـذا الفـقدان هـو حالة بربـطهـا بالـتطـورات العا
تـاريخيـة مُزمنة مـنذ عشرين عـاما كمُـنتج محلي بـامتيـاز وهذا اخلطأ سـيتسبب في
ُـعـلن لـلـقـانـون (حتـقـيق األمن) وهـو أمـر سـيـؤدي ال مـحالـة إلى تـضـيـيع الـغـرض ا

ضياع اجلهود واألموال واآلمال         !
ـشـروع إلى إضـاعـة "دم األمن" ب ُـتـبنـاة في ا 3- سـيـقود تـوزيع أمـوال الـدعم ا
..الخ) وهو أمر سَيُخفض من قيمة تحوط ديون وا تلكئ وا تـوقف وا قبائل (ا
ـشروع (الـبـطاقـة الـتمـويـنيـة شراء وسـائل حتـقيـق األمن نفـسه ومـنهـا مـا ذكرهـا ا
) وتكوين خزين استراتيجي محصولي احلـنطة والرز وتسديد مستحقات الفالح

وطني للمواد الغذائية األساسية    !
4- ال تـوجـد حــاجـة اآلن ولـسـنـوات قــادمـة لالقـتـراض لـتــمـويل الـدعم ألن األمـوال
اليـة (بسبب فـرق سعر تـصدير الـنفط عمـا هو مُقرر الـفائضـة في حسابـات وزارة ا
ا سَيُزيده وازنـات) كافية لذلك وألن االقتراض ال يُحقق األمن الغذائي وإ له في ا

ضيقا وحدّة وتبعية!
الية تعديل شروع التي تُتيح لوزير ا 5- يجب حذف مادة ا
نفقات الـدعم بزيادتهـا ألنها ستـفتح مغارة تنـظيميـة عميقة
ومُظلمة ورطبة الجتهاد شخصي ومؤسسي غير مدروس!
ُـعـلن لتُـغطي ... احـصـر أيهـا اخلامس الـقـانون بـغرضه ا

عُرّي أرضنا الفاضح ... بالسنابل .
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فـي أجـواء رمــضــانــيــة تــشع تــفـاؤالً
احـتـفـت (الـزمان)  – طـبـعـة الـعـراق
وسط حـضور قامات صحفية عراقية
دعــاهـا عـضـو مـجـلـس أمـنـاء شـبـكـة
أدبة االعـالم العراقي عالء احلطاب 
ـة بـالـصـحـفي اخملـضرم إفـطـار كـر
ــقــيم فـي بــيـروت مــحــسن حــســ ا

. ويزور بغداد حالياً
وقـدم رئـيـس الـتـحـريـر درع (الـزمان)
الـتـذكاري مـشـفوعـاً بـباقـة زهور الى
احملــتــفـى به مــؤكــداً عــلــو مــكــانــته
هـني. وشكر حس وسـمو تاريخه ا
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ــسـائي عــزيـزتي حــواء..طـاب مــسـاؤكِ بــكل خـيــر وحب وقــوة..مع فـنــجـان قــهـوتك ا
اسـتــرخي وازيــحي عن كــاهــلكِ ألم الــنـهــار واســتـمــعي لــذاتك ... اســتـمــعي جــيـداً
,فكـلماتـها صادقـة.. انصتي الى نـبضات ..استـمعي الى كل كلـمة تنـطق بها حواسكِ
قلبكِ ,وامعـني النظر في جمال عينيكِ ,واحذري كـل احلذرمن صراخ مجتمعك ِ الذي

ال يريد بك اال الهاوية . 
عيشي حياتكِ فأنتِ حرة ولكِ حق احلياة بأذن سماوي منزل من الله تعالى.

التتنـازلي عن حقوقكِ.. فلك احلقوق ذاتـها اسوة بآدم ..فانت وآدم سواء في احلقوق
اال مـا إسـتـثـنــاه الـله تـعـالى في الـشــرع. اطـلـبي مـاتـشــائـ فـلك عـلى آدم احلق في
ال. ارفضي آدم..فلك احلق كل احلق في االنفـاق ..اطلبي ياحواء فانت شريكة في ا
الـرفض والقـبول عـند الزواج,ال تـوافقي اجبـاراً وافقي الجلك ,وارفـضي الجلك,فـهذا
طريـقكِ..وان استـوحشتـيه عودي وال تـكملي,فالـدروب امامكِ كثـيرة ..والله تـعالى هو
الـعـاطي الــوهـاب.  تـعـلـمـي وادرسي واطـمـعي في طــلب الـعـلم فـهــو حق من حـقـوقك
وفــرض عـلـيك كــمـسـلــمـة ..تـعــلـمي الجـلك ,الجل ابــنـائك,اطــلـبي الـعــلم ولـو كـان في

ظلمة. ..وال تستصعبي السفر,فانها رحلة مثمرة ونور الجل دروبك ا الص
ـال اعــمـلي واســنـدي ذاتـكِ اوال.. واسـرتكِ ثــانـيــاً..التــعـمــلي الجل ا
فـــقط,بل الجـــلـكِ انت الجل كـــيـــانـك وكـــريـــركِ..الجل اســـمك
وشـخصـيـتك. واحذري,فانـت انسـان له حـقـوق لـست مـجرد
كائن عـليه واجبـات. كوني انتِ.. الجلكِ انتِ.. لروحكِ انتِ..
لـسعادتكِ انتِ .. كوني امراة حذرة ,وتـذكري دوماً..اجلميع

. سيرحل ولن يبق معكِ اال انتِ
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بـعـد غـزو الـكـويت من قـبل اجلـيش الـعـراقي في  2/8/1990تـغـيرت شـكل و مالمح
خريـطة الـعالم من حـيث كيفـية تـعامل الـدول مع بعضـها الـبعض. حـدث التغـييـر بعد
أيـام من الـغـزو  الن كـان البـعـض مع الـغـزو والـبعـض اآلخـر أي األكـثريـة ضـد ذلك
يـة الثـانيـة  دولة حتتـل دولة أخـرى عضو الـغزو  الـذي كان األول بـعد احلـرب العـا
تـحدة. قبل دخـول اجليش الـعراقي الكـويت في أغسطس  ? 1990كانت في األ ا
هناك حـرب كالمية ب اجلانبـ  لكن لم يتوقع أحد أن تنـتهي هذه احلرب الكالمية
بـدخول الـقوات الـعراقـية إلـى ذلك البـلد الـصغـير احلـجم والـسكـان  ولكن األهم من
ذلك وقــبل تـلـك األحـداث بــعـامــ وبـعــد انـتــهـاء احلــرب مع ايـران هــاجـمت الــقـوات
ـا أدى إلى مـشاكل الـعـراقـية  مـواقع لـقـوات البـيـشمـركـة في مـنطـقـة (خواكـورك)  
عسكـرية في صفوف القوات العراقيـة الن في حرب ثماني سنوات مع إيران وضعها
سيء للغـاية  في ايام االخيرة للحرب في (مثلث خواكورك) الشهيرة خاطب الرئيس
مـسعود بـارزاني البيـشمركـة وقال في خطـابه الشهيـر إذا استمـرت القوات الـعراقية
بسبب انهيار الوضع بهذه الهـجمات ومقاومة قوات الـبيشمركة لـلرد على الهجمـات 
االقتصـادي العراقي و تراكم الديون من جراء احلرب سيتغير الوضع بعد عام ! 
بـعد عـام من تـلك اخلـطاب تـغيـرت الوضع و اسـتـمرت أحـداث ذلك الغـزو وأحداثه
حـتى الـوقت احلـاضر قـبـله وقـعت حرب أخـرى في اواخـر اذار عام  2003وانـتهت
في  9أبــريل نـيـســان من نـفس الــعـام سـقط الــنـظـام في بــغـداد وحل مـحــله الـنـظـام
احلالي لكن مع هـذا لم يتغير الـوضع كثيرًا عمـا كان عليه قبل ربيع  ? 2003فاآلن
الوضع السـياسي مـنهار تـماما ورغم عـدم وجود حـصار إال أن الوضع االقـتصادي
سـارت من سئ  إلى األسـوأ  بـغض النـظـر عن تـدهـور الوضع االجـتـمـاعي وحدوث
ـا في ذلك الـفسـاد االداري وانـعـدام الثـقـة ب حـاالت غريـبـة في جـميع اجملـاالت  
اجلمـيع..بـغض النـظـر عمـا قـيل وقيل  سـيـبقى خـطـاب الرئـيس بـارزاني في مـلحـمة
(خواكورك ) حديثًا مهمًا للتاريخ  وخطبه و واحاديثه  في أكثر من مناسبة تثبت أن
بارزاني سياسي محنك ينظر بعيدًا وليس سياسيًا عاطفيًا. لكن من
نـــاحــيـــة أخــرى  نـــرى الــيـــوم الــكـــثــيـــر من الـــســيـــاســيــ
والـشخـصيات الـعاطـفيـة والضـعيفـة على الـساحـة يتـحدثون
دون أي نوع من االتساق في كلماتهم. إنهم ال يتطلعون إلى

ستقبلية. أي نوع من التوقعات والقراءات ا

»UD(« ¡öŽ w öŽù« UN U √ —UD ≈ WÐœQ  l  ÎUM «eð

وتـدفـقت الـذكـريـات فـي مـنـاخ اخوي
مـــــهــــني دافـئ) وأضــــاف (حـــــلــــقت
الــذكــريــات وبــعـض جتــارب الـرواد
وبــعـض مــا ســمــعــنــاه كــان مــثــيــراً
ونـســمـعه لـلـمـرة األولى ويـقـيـنـاً ان
الـشـباب الـذي حضـروا قد اسـتمـعوا
ا يؤكد بـاهتمام وحتـدث أبو عالء 
تــمـتــعه بـذاكـرة حــيـة واحلــمـد لـله)
وقـــال الــــطـــاهـــر (كـــانـت لي كـــلـــمـــة
أوضــحت فـيـهــا جـانـبــاً من الـوقـائع
ذات الـصلة بتسميتي رئيساً لتحرير
ـرسـوم جــمـهـوري مــجـلـة ألف بــاء 

صدر قبل نهاية عام 1981).

احـتـفالـهم بعـيد الـصـحافـة النـجفـية
الــتي انــتـمـي الـيــهــا بـاعــتــبـاري من
ـــشــخـــاب الــتــابـــعــة الى مـــوالــيــد ا
الــنــجف) كــمـا كــتب شــاكـراً شــبــكـة
ـــثـالً بـــشـــخص االعـالم الـــعـــراقي 
احلـطـاب والـزمالء الـذين لـبـوا دعوة
مـــأدبــة اإلفــطـــار وحــضـــروا لــقــاءه
مـتـمـنـيـاً للـجـمـيع ولـلـعـراق احلـبيب

اخلير والبركة.
وفـي أعقـاب ذلك كـتب عـكاب الـطـاهر
(وعـــنـــد انــتـــهـــاء اإلفــطـــار جـــمــعت
ـــدعـــوين طـــاولــة أخـــرى وحتــدث ا
ــدعـوين احملــتــفى به والــعـديــد من ا

أدبة افطار اخلطاب Ÿ—œ∫  رئيس التحرير يقدم درع (الزمان) التذكاري للصحفي محسن حس وسط حضور مدعوين 

ــعـادن لـشـؤون الـتــخـطـيط يـوسـف وا
ُدراء مـحمـد جاسـم اِجتـماعاً حضرهُ ا
الـعــامـ لـدوائـر الـفـنــيـة والـقـانـونـيـة
واإلسـتثمـارات في مقر الـوزارة مُعاون
مُــديـر عـام الــشـركـة الــعـامـة لــصـنـاعـة
سؤول األسمدة الشمالية وعدد من ا
ـــقــر الــوزارة في الـــدائــرة الـــفــنـــيــة 
ــذكــــورة ومُـــمــثـــلــ من والـــشــركـــة ا
ُناقشة إعادة ُستثـمرة وذلك  الـشركة ا
تـأهيل الـبُنى التـحتيـة للشـركـة . وقال
بــــيـــــان تــــلــــقــــتـه (الــــزمــــان) امس ان
(االِجـــتــــمـــاع نـــاقش الــــواقع احلـــالي
ُـتــخـذة إلعـادة لــلـشـركــة واإلجـراءات ا
تـأهـيـلهـا وإعـمارهـا بـعـدَ ماحلق فـيـها
مـن دمـــار وتـــخـــريب بـــســـبب أحـــداث
عـصـابـات داعـش اإلجـرامـيـة واآللـيات
ُــمــكـــنــة لإلســراع في إعــادة تــأهــيل ا
الـشركة وحتريك عجلة العمل واإلنتاج
ُبـرمة فـيـها من خِالل عـقـود الشـراكـة ا
حــيث وجهَ الـوكـيل الـشــركـة بـتـشـكـيل
جلـنــة مُـشـتـركـة من الـوزارة والـشـركـة
ـواد ُـسـتـثـمـرة لـتـحـديـد ا والـشــركـة ا
الـتي يُمـكن اإلستـفادة مـنهـا في تأهيل
اخلــطــوط اإلنـتــاجــيــة وخِالل مُـدة ١٥
ُــعـدات يــومــاً بــاإلضـافــة إلى شــطب ا
الـتـي تـعـرضت لـلـدمـار بـسـبب أضـرار
احلــرب وإرسـالـهـا بـكـتـاب رسـمي إلى
الــدائــرة الــفـنــيــة في الــوزارة إلتــخـاذ

اإلجراءات الالزمة بصددهـا).
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استـنادا للـصالحيـات لوزيـر الزراعة
بـفــتح ومـنـع االسـتـيــراد وفي ضـوء
نتج  احمللي  واستنادا وفرة وشح ا
الى اجتمـاع اللجـنة اخلمـاسية التي
نـاقــشت  انـخـفـاض االنــتـاج لـبـعض
ـواطن احملـاصـيل الـتي يـحـتـاجـهـا ا
في قــوته الــيــومـي مع حــلــول شــهـر
رمـــضـــان أكـــد  الـــنـــاطـق الـــرســـمي
لـــلــوزارة حــمـــيــد الــنـــايف حــصــول
مـوافــقـة وزيـر الـزراعــة مـحـمـد كـر
اخلـفـاجي  عـلى الـسـمـاح بـأسـتـيراد
احملـــاصــيل الــزراعــيــة الــطــمــاطــمــة
والبطـاطا والبـاذجنان واخليار ومن

نافذ احلدودية). كافة ا

مــوضـحــاً في بـيــان تـلــقـته الــزمـان)
امس أن (ذلك جاء نتـيجة النـخفاض
انــتــاجــهــا مــحــلــيـا وبــالــتــزامن مع
ـا يـتـطـلب حـلـول شـهـر رمـضـان  
ـنع ــسـتــهـلك الــيــومي  و حــمـايــة ا
ارتـفـاع اسـعـارها و تـسـتـمـر عـمـلـية
االسـتــيـراد حلـ وفـرتـهــا مـحـلـيـا)
مـــبــيـــنــا أن (ســـيــاســـة الــوزارة هي
ـــنــتج احملــلـي من جــانب حـــمــايــة ا
ـسـتـهــلك من جـانب اخـر وحـمـايــة ا
ومـن  خالل  تـــطـــبـــيق الـــروزنـــامـــة
الـــزراعـــيــة  فـــضال عن الـــبــيـــانــات
الواردة من مـديريـات الزراعـة والتي
ــنــتج تـــبــ مــدى وفــرة اوشـــحــة ا

الزراعي احمللي).

UI¡∫ وزير اخلارجية خالل لقاءه شفراء مجموعة السبع

ــــــالـــــيـــــة فـي االحتـــــاد فــــــالـــــديس وا
دومـبروفسكيس عـلى هامش محادثات
مـع وزراء أوربيـ في لوكـمسـبورغ (ال
لـكن هناك بالفعل أريـد استباق األمور 
ــكن فـعــله في مــبــاحـثــات بــشـأن مــا 
قـطـاعـات الـطاقـة مـثل الـفـحم والـنفط)
ـبـاحــثـات بـهــذا الـشـأن واضــاف ان (ا
وبالنسبة للمفوضية األوربية مـستمرة

سألة بالتأكيد مطروحة).  فإن ا
إن الـغـاز ال يـزال ـانـيـا  فـيـمـا  قـالت أ
غـير مطـروح لغايـة اآلن نظرا ألهـميته
بـالنـسبـة لالقتـصاد األوربي في الوقت
احلـاضر بينمـا أشارت النمسا إلى أن
ــــــكن أن تــــــكـــــون واردات الــــــفـــــحـم 
ــال الــنــمــسـاوي خــيــارا.وقــال وزيــر ا
مــاغـنـوس بـرونـر (ســنـنـاقش إمـدادات
الـفحم) واشار الى انه (يجب أن نكون
دائـما حذرين في مسألة العقوبات وأن
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زارع العراقية œUBŠ∫ مزارعون يحصدون محصول البطاطا في احدى ا

ـرتقبـة له إلى موسكو وأبـعاد زيارته ا
ووارســــو) واشــــار الى ان (الــــزيـــارة
تـأتي ضمن مجموعـة االتصال العربية
ــســتــوى الــوزاري لــلــجــامــعــة عــلى ا
ـشـاورات ـتـابـعـة وإجـراء ا الـعـربـيـة 
واالتـــــصــــاالت الالزمـــــة مع األطــــراف
ـعـنـيـة بـاألزمـة الـروسـيـة األوكـرانـية ا
ـسـاهـمـة في إيـجـاد احلـلـول بـهــدف ا
الـدبــلـومـاسـيـة لالزمـة وإنـهـاء احلـرب

القائمة).
تـهـدف  وتــابع ان (مـبــادرة اجلـامـعــة 
إلـى االســــتــــمــــاع لــــكل األطــــراف ذات
الـعالقة وتـبادل وجـهات الـنظـروصوالً
إلـى حل يـهــدف إلى الــتـهــدئــة وضـبط
ــا الــنـــفس وإيــقــاف إطالق الــنــار و
يـكـفل عـودة االسـتـقـرار وإنـهـاء االزمـة
اإلنــسـانــيَّـة الــقـائــمـة) مــؤكـد (حـرص
الـعراق على إنهاء احلرب بأسرع وقت

كن).
 مــبـيــنـا ان (مــوقف بــغـداد في اتــخـاذ
احلـيــاد يـنـسـجم مع أحـكـام الـدسـتـور
وهـو ال يـعـني الـوقـوف مـع جـهـة ضد
جــهــة أخــرى) مــشــددا عــلى (أهــمــيَـة
احترام مباد القانون الدولي وميثاق
ـسـاعي الـهـادفة ـتـحـدة ودعم ا األ ا
إلى إنـهـاء التـوتر وتـشـجيع كل جـهود

الوساطة في هذا اإلطار). 
وكـانت اجلامعـة العربيـة قد اعلنت في
ان مــجــمــوعــة االتــصــال وقـت ســابق 
سـتوى الـوزاري بشأن الـعربـية عـلى ا
ســتــتــوجه إلى األزمــة فـي أوكــرانــيــا 
مـوسـكو إلجـراء مبـاحثـات مع اجلانب
الـروسي بـشأن سـبل الـتوصل إلى حل

لهذه األزمة.
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رفعت مالكات الـفنيـة والهنـدسية في
ـواني العـراق  أكثر الشركـة العـامة 
من 60  ركـيــزة وصـبــة كـونــكـريــتـيـة
باإلضافـة إلى خمس جنـائب مختـلفة
ـــعــقل االوزان من أرصـــفــة مــيـــنــاء ا

 . القد
وقال بيـان تلقـته الزمـان امس (نعمل
وفق خـــطــة مـــدروســة لـــرفع جـــمــيع
ائي) .فيما رور ا االنقاض لتسهيل ا
ــواني نــقل الــبــيــان عن مــديــر عـام ا
فرحـان محـيسن الـفرطـوسي قوله ان
(مالكــات قــسم االنــقــاذ الــبـحــري في
الرافعـة حمـرين استـطاعـوا رفع اكثر
ركيـزة مع صـبات كـونـكريـتـية من 60 
وخمس جـنائب تـبلغ اوزانـها من 60
الى 85 طن من واجـهـة رصـيـفي 3 و
عـقل)  الفتاً ان (العمل 4 في ميناء ا
الحـية مسـتمـر في جـميع الـقـنوات ا
وواجهـات األرصـفـة وجـعلـهـا خـالـية

تــمـامــا من الــغــوارق). وتـفــقــد وزيـر
الـنـقـل نـاصـر حــسـ بـنـدر الــشـبـلي
شـاريع النقل ـيدانـية  خالل جولته ا
في مــحــافــظــة الــبــصــرة الــفــيــحــاء
االثـنـ الــطـريق الـرابط بــ مـيـنـاء
الــفــاو الــكــبـــيــر والــطــريق الــســريع
بـــأجتـــاه صـــفـــوان مـــروراً بــالـــنـــفق
غمور حيث يبلغ طول هذا الطريق ا
ـرين بكل 63 كيـلو مـتراً ويـكون ذا 
أجتـــاه ويــــبـــلـغ عـــرضه 28 مـــتـــراً
ويحـتوي عـلى مـجسـرين االول فوق
طريق أم قصـر السريع والـثاني فوق
طريق صفـوان والذي يربط مع اخلط
السـريع يـرافـقه في جـولـته تـلك عدد
من أعضاء مجلس النواب ومدير عام
ـواني فــرحـان الــفـرطـوسـي ومـديـر ا
عــام الــنــقل الــبــحـري مــحــيي الــدين
االمــارة ومـديــر الــسـلــطــة الـبــحــريـة
لالطالع عـن كــثـب عــلـى آلــيـــة ســـيــر
الـعـمل والـوقوف عـلـى نسـب االجناز

ــتـحــقــقه فــيه. وقــدم  الــشـبــلي الى ا
(احلـضــور شـرحــاً مــفـصالً جملــريـات
العمل في مشاريع ميناء الفاو الكبير
دد الزمـنيـة لتنـفيـذها وعرض اهم وا
ــعـوقــات الــتي تـعــتـرض ـشــاكل وا ا

. أنسيابية سير العمل مبيناً
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ان وزارة الـنـقل تـسـعى ألعـداد خـطط
ـشـاريع لـتـقــلـيص فــتـرة إنــــــــشــاء ا
والـــــتي البـــــد ان تـــــطـــــبق بـــــأحــــدث
ــيـة والــتي تـواكب ـواصــفـات الــعـا ا
الــتــطــورات احلــاصــلــة في مــشــاريع
ــتــقــدمــة لــلــنــهــوض بــواقع الــدول ا
اخلـــدمـــات الــتـي تــقـــدمـــهـــا الــوزارة

للمواطن) .
وأكد (أهمـية تكـاتف اجلهود من أجل
أظهار موانئنا بأبهى صورة وجعلها
أيضـاً أمـاكن سـيـاحيـة بـاالضـافة الى
ـا يــعـزز من خـدمــاتــهـا الــتـجــاريــة 

ايراداتها لدعم االقتصاد احمللي).
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ـشـاتل الـزراعـيـة اقـر عـدد من اصــحـاب ا
ـوصل  بوجـود اقـبال كـبـير من ـدينـة ا
االهــــالي عــــلى  الــــشــــتـالت واالشــــجـــار
ـوسم جديد وسمـية لغـرض الشروع   ا
ــثــمــرة يــتـم فــيه زراعــة تــلك االشــجــار ا
لغرض االستفادة منها  واشار عدد منهم
في احـاديث لـ (الزمـان ) بـضـرورة وجود
دعم مناسب من الدوائر  اخلدمية لغرض
اطالق حــمالت  لـلـبــدء بـزراعــة االشـجـار
ـثــمـرة في مــواقع تـلك الـدوائــر لـغـرض ا
ــا تــنـتــجه تــلك االشــجـار االســتــفـادة  
تـوخاة جـراء تغـيير فضال عن فـائدتـها ا
ــنـاخ وابــعــاد اجلـفــاف الــذي تـوسم به ا
ـــوصل في غـــضــون الـــســنــوات طـــقس ا

السابقة .
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وقـــال مـــردان حــاجـم  ان االهــالـي بــداوا
ثمرة يقتنـون اعداد كبيرة من االشـجار ا
الـــتي يــــوافق مــــثل هـــذه االيــــام الـــبـــدء
بــزراعـــتــهــا مـــثل اشــجـــار الــعـــنــجــاص
والكمثـرى والتفاح  وغـيرها من االشجار
اخلاصة بـالفاكـهة  لغـرض االستفادة من
ـناطـقهم  اضـافة لالسـتفادة جمـاليـتها 
ـــكن تـــلك االشـــجـــار من تــغـــيـــيــر ــا 
دينة اجلفاف الذي توسمت به مناخات ا
ـاضـية  في غـضـون الـسـنوات الـقـلـيـلـة ا
وافصح مردان عن نـسبة مـبيعـات يجري
االن االقــبــال عــلــيـهــا من جــانب االهــالي
داعــيـا  الـدوائــر اخلـدمــيـة في احملــافـظـة
ــنــاطق حلــذو حــذو االهــالي لــتــحــويل ا
ــقـفـرة واخلـالــيـة من الــتـشـجـيــر لـقـطع ا
ــديـنــة واالسـهـام خـضــراء العـادة وهج ا
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بتبديد اجلفاف الـذي طال اجوائها  فيما
قال مـفيـد عبد الـرحمن  ان نـسبـة االقبال
ـوصل عـلى االشـجـار من اهـالي مـديـنـة ا
اخلاصة بالفاكهة اضافة لشتالت االزهار
الـتي عـادة مـا تـرد من اجلـارة تـركيـا  في
نـسـبـة اقـبال كـبـيـرة  مـشـيـرا بـان اسـعار
ـرتـفع تـلك الـشـتالت عـادة مـا يـوصف بـا
كونـهـا  تسـتورد من اجلـارة تـركيـا  فيـما
قـــال ان  جتـــذيـــر الــشـــتالت في مـــديـــنــة
ـوصل عـلى غـرار الـتـجـربـة الـتـركـيـة لم ا
يعـد موجودا بـسبب قـلة اخلبـرة  وغياب
ـتــلــكـون ـن  ــهــنــدسـ الــزراعــيـ  ا
الـقدرة عـلى انـتـاج بذور جـديـدة تـمكـنـها

من احلصـول على نـوعيـة ازهار تـضاهي
سـتورد خصوصا بشكلهـا ما يردنا من ا
وان عـملـية الـتجـذيـر تمـكنـنـا من التـحكم
ــســتـورد ــا يــرد من ا بــاالســعــار خالفـا 
والــذي عــادة مـا يــكــون ذو سـعــر مــرتـفع
بـالـنسـبـة لـلنـقل وتـعـريفـة الـنـقل الواردة
ــنــتج والــطــرق الـــتي يــســلـــكــهــا هـــذا ا
وصل  فـيما قال عاصم ـدينة ا للوصول 
ـديــنـة حــمــد  ان  مـوسم الــربــيع عــادة 
ــوصل يـشـهــد اقـبــاال كـبـيــرا من اهـالي ا
ــشــاتل ــوصل عـــلى ارتــيـــاد ا مـــديــنـــة ا
وابـتـيـاع كـمـيـات كـبـيـرة من اصـاصـيص
االزهـار والـشـتالت الــغـريـبـة الـتي اسـهم

بتلك الـكثافة وجـود الشتالت الـتركية من
اشجـار ونبـاتات بـاتت تسـهم  بان تـكون
شاتل الـزراعية على نـسبة اقبـال كبيرة ا
ويـلتـفت الـيـهـا  مشـيـرا بـعـدم وجود دعم
حكـومي لتـيـسيـير مـثل تلك الـشتالت  او
االشـجـار لـغرض تـوزيـعـهـا عـلى الـدوائر
اخلدمية التي تـمثل واجهاتهـا ومداخلها
ـراجع لها واطن ا اماكن يـتشائم مـنهـا ا
فـيـمـا لـو  الـتـفـتت الى تـزيـ واجـهـاتـها
بتـلك النبـاتات واالشجـار فحـتما سـتلفت
ـراجــعـ الن الــيـهــا االنــتـبــاه وجتــذب ا
يــشـــعــروا بـــان مـــعــامـــلــتـــهم ســـتــواجه
ــرور عـلـى مـوظــفـيــهـا انــسـيــابــيـة في  ا

وإذا حتــقق ذلك .. لن يــبــقى - بــإذن
الـلـه - في رمـضــان أيــة سـلــبــيـات ال
ــوائـــد وال تــســـكع في اســراف فـي ا
األسـواق . فـكـانت غـالـبـيـة االجـابات
كــالـتــالي (بــصــراحـة نــتــحـمـل نـحن
مـعـشـر الـنــسـاء اإلسـراف من جـمـيع
ـراة سيـدة الـبـيت التي النـواحي فـا
والـتي قـد عـودت افـراد بـيـدهـا األمــر
اسرتـهـا عـلى هذا الـنـمط من الـعيش
حتى لو طلب الزوج مـنها أن تمد له
ــطـيــبـات فــلـهـا ان سـفــرة عـامــرة بـا
حـتى يـعـتـادوا تـقـتـصـد فـي اإلعـداد

على هذا النمط فهذا شهر عبادة ).
واطن وائل شـهيد  77 عامـا يقول ا
( نتفق جمـيعا على ان شـهر رمضان
ـــان وراحـــة هـــو شـــهـــر طـــاعـــة وا
صحـيـة وجـسـدية البـدانـنـا وفي هذا
الـــشــــهـــر نـــحــــرص عـــلى ان نــــقـــيم
الــصــلـــوات وفــرض دعــائـم الــشــهــر
الـفـضــيل عـسى الــله ان يـتـقــبل مـنـا
ا جنـد انفسنا الصيام والطـاعة فطا
نعـاني من مـشكـلـة عويـصـة وبدل ان
نـبــحث عن احلـل جتـدنــا نــبـحث عن
ــســؤول كـي نــلــقي الـــلــوم عــلــيه ) ا
ويضيف ان( الزواج هـو رباط يجمع
بـ اثـنــ ثم يـتـفــرع لـيـكــبـر الـعـدد
ويتـكاثـر لتـتكـون اسرة كل فـرد فيـها
مسـؤول عن واجـبـاته داخل اجملـتمع
 فــبــكل بــســاطـة كـل فــرد مـنــا داخل
اسرته مـسؤول عن هـذا االسراف في
شـهـر رمـضـان.فـأرجو ان نـقـف وقـفة
تأمل وننظر الى احملـتاج والفقراء
ـعـوزين واجملـتـمـعات الـتـي تعـاني ا
ومن ثم نـعـرف قـدر اسـرافـنـا وقـيـمـة
كل فـلس نـصـرفه هـبـاء  وان نـبـتـعد
تــمــامــا عــلى نــشــر مــالــذ وطــاب من
اطـعـمــة ومـشـروبــات تـثـيـر حــفـيـظـة
ـــــســــــاكـــــ الــــــذين الــــــفـــــقــــــراء وا
اليسـتـطيـعـون شراء كـيلـو من الـلحم
والدجـاج خالل الشـهـر الكـر وجند
ان غـــــالــــبــــيـــــة مــــواقع الـــــتــــواصل
ـنـشـورات مـوائد االجـتـمـاعي تـعج 
االفـطـار ويـتـبـاهى فـيـهـا النـاشـر عن
الـوالئم والـعـزائم في مـوائـد االفـطار
فـهـذا مـحـرم عـلـى الـكـثـيـر النه يـثـيـر
احلـــالــة الـــنــفـــســيـــة لــدى الـــفــقــراء
ومــحــدودي الــدخل فــبــدال من نــقــدم
اليـة واالنسانية سـاعدات ا لهؤالء ا
نثيـرهم بوالئم رمضـان وهذا مايـثير
نفـسـيـتـهم وبالـتـالي نـسـال اين انتم
من شهـر رمضـان الكـر الذي امـرنا
الـله سـبـحـانـه وتـعـالى عن الـتـعـاون
ومــــســـاعــــدة الـــفــــقـــراء والــــعـــوائل
انـكم احملـتـاجه فـمـثل هـذه تـقـوي ا
ـتكم ويـتقـبل الـله صيـامكم في وعز
شهر رمـضان بدال من مـاتنشرون من
مـوائـد وعـزائم بــهـذا الـشـهـر الـكـر
الــذي تـتــضــاعف في اعــمــال اخلــيـر

ان ). واال
ـبـارك هــو الـشـهـر وشـهـر رمــضـان ا
ـسلـمون من بزوغ الذي يصـوم فيه ا
الـفـجـر حـتى غـروب الـشـمس ويـعـد

هـذا الشـهـر فـرصـة لـلـتأمـل والصالة
والعـبادة واالرتـقاء بـالنـفس والقـيام
بأعمال اخلير. فيما يلي بعض اآلثار
اإليـجابـيـة لـهـذا  الشـهـر عـلى صـحة
الـصــائم حـسب راي الــطـبــيب سـعـد
الـعـلي االخـصـائي في الـتـغـذية :اوال
يجب تـنظـيم الكـوليـستـرول الضار 
يـسـعى الـكـثـيـرون السـتـغالل فـرصـة
الصيام من أجل فـقدان بعض الوزن
لكن أثبـتت دراسة أخيـرة أن الصيام
يـؤثـر أيــضـاً عـلى مـســتـوى الـدهـون
ويــــؤدي إلـى انــــخــــفــــاض نــــســــبـــة
الكـوليـسـترول في الـدم. وهذا يـسهم
في احلد من خطر اإلصابـة بالنوبات
القلبية والـسكتات الدمـاغية وغيرها

من األمراض.
ــثل كــمــا يـــجب كــبح الــشـــهــيــة .. 
الـصـيـام في شـهـر رمـضـان مـنـعـطـفا
مـهـمـاً وإيـجـابــيـاً في حـيـاة الـصـائم
وصـــحــة جـــهــازه الـــهـــضــمي إذ أن
اعـتـيـاد اجلـسم عــلى تـنـاول كـمـيـات
ــــنح اجلــــهـــاز أقل مـن الـــطــــعــــام 
الهـضمي فـرصة لالسـتراحـة ويؤدي
ــعـــدة بـــشـــكل إلى تـــقـــلص حـــجـم ا
كن تدريـجي واحلـد من الـشهـيـة و
أن يـكــون له نـتــائج أفـضل مـن أكـثـر
أنواع احلـميـات الـغذائـية فـعالـية. و
يــــفــــيــــد الــــصـــــيــــام في اســــتــــهالك
احتيـاطيـات الدهون ويـنظف اجلسم
ـكن أن من الـسـمـوم الــضـارة الـتي 
تـتــواجـد فـي الـتــراكـمــات الـدهــنـيـة.
وهـكـذا يـبـدأ اجلــسم بـالـتـخـلص من
السموم بشكل طبيعي نتيجة التغير
الــــذي يـــطــــرأ عــــلى عــــمل اجلــــهـــاز
الهضـمي على مدار الـشهر مـا يتيح
لــلــصـــائم فــرصــة مـــواصــلــة اتــبــاع
أســـــلـــــوب حــــــيـــــاة صـــــحي بـــــعـــــد
رمـضـان.كــمـا يـعــد الـصـيــام وسـيـلـة
فـعالـة إلعـادة شـحن الـدمـاغ وتـعـزيز
ـو وتـطـور خاليـا دمـاغـيـة جـديدة
وشــحــذ الـــقــدرة عــلى االســـتــجــابــة
للـمـعـلـومات من الـعـالم احملـيط. كـما
تــشــيــر الــدراســات إلى أن الــصــيــام

œ«u  ezU  ≠ œ«bG

عادة مـا يـتبـادل األزواج فيـمـا بيـنهم
ـسئـولـيـة عن اإلسراف االتهـامـات بـا
والـتــبــذيـر الــذي يــرافق الـكــثــيـر من
مـوائـد اإلفــطـار خالل شــهـر رمـضـان
بـارك. ويـلـقي الزوج بـالالئـمـة على ا
الـزوجـة الــتي تـقع مـســؤولـيـة إعـداد
ــائـدة ســفـرة الــفــطـوروالــســحـور وا
علـيـهـا بـالدرجـة األولى فـيـمـا حتمّل
الــزوجــة  عــلى الــزوج الــذي يــطــلب
ــخـــتــلف ـــائـــدة  مـــنــهـــا أن تــمأل ا
أصناف الطعام والشراب واحللويات
وغــيــرهــا. وبــ هــذا االتــهــام وذاك
تتزايد مـشكلة (اإلسـراف) على موائد
رمـضـان في وقت تــكـون فـيه األسـرة
أحـــوج مــــا يـــكــــون إلى االقــــتـــصـــاد
والتـرشـيد واإلحـسـاس بـاآلخرين من

. ساك الفقراء وا
قال الـله تـعـالى: ( كُلُـواْ وَاشْـرَبُواْ وَالَ

.( تُسْرِفُواْ إِنَّهُ الَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِ
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ويـــــبـــــقى االســـــراف في الـــــفـــــطــــور
والسـحـور عـادة مـذمومـة ومـرفـوضة
وتــواجه انـــتــقـــادات االهل واالقــارب
ـعـارف واالهـم انـهـا عــادات تـثـيـر وا
حفـيظـة الفـقـراء الذين اليـستـطيـعون
ــشــرب عـلـى مــائـدة ــاكل وا تــنــوع ا
االفـطـار وبـالتـالي حـتـى رجال الـدين
ـرجــعـيـات رفــضـوا هـذا الــسـلـوك وا
الذي حتاول الكثـير من العوائل نشر
مـاحتـمـله مـوائـد الـفـطـور والـسـحور
عــلى مــواقع الــتــواصل االجــتــمــاعي
مايـثـيـر الـفقـراء من الـعـوائل االخرى
والــتي التــســتــطــيع ان تــمال مــوائــد
االفطـار ربع مـاحتـمـله الـعـوائل التي
حتــرص عــلى نــشــر مــالـذ وطــاب من
مــوائـــد الــفـــطــور والـــســحـــور الــتي
غالـبتـها تذهـب الى النـفايات دون ان
يــعــلــمــوا ان هــذا حــرام فــيــعــد رمي
مــاتـبــقى من الــطــعــام في الــفـضالت
اســـراف من دون مـــراعـــاة الـــعـــوائل
الـفـقـيـرة واحملـدودة الـدخل في شـهـر

رمضان الفضيل.
 ( الــزمـان ) اســتــطــلـعـت بـعض اراء
ــواطــنــ عن االســراف في مــوائــد ا

الــفـطــور والــســحـور ونــشــرهــا عـلى
مواقع التواصل االجتماعي .

ــواطـن ابــو لـــيث 76عــامـــا يـــقــول ا
(رمـضـان كـر وكل عـام والـعـراقـي
بــالف خــيـر ويــعــيــده عـلــيــنــا وعـلى
ـسـلـمـ اجـمـعـ وفي هـذا الـشـهر ا
اعتـادت العـوائل البـغداديـة التـسوق
ــشـرب ـاكل وا من مـالــذ وطــاب من ا
واعــــدادهــــا فـي مــــوائــــد الــــفــــطــــور
والـســحـور  وانــا شــخـصــيـا ارفض
ــاكل الــتـــســوق عـن حــاجـــتــنـــا من ا
ــشـرب اوال نــبــتــعــد عن االسـراف وا
فـــــهـــــو حــــــرام وواالهم ان النـــــبـــــذر
ـصــروفـات رمــضـان الـتـي نـحـرص
عـلى االقـتـصـاد في ظـروفـنـا احلـالـية
وان خير الزاد ماقل وكـثر طعمه فهو
مــبــارك ) ويــضــيف ( لــقــد حــرصــنــا
كعـوائل بـغداديـة ان نـتبـادل اصـناف
ـشــروبـات الـتي تـخص ـاكـوالت وا ا
مـائـدة الـفـطـور فـعـنـدما نـقـدم صـحن
الـشـوربــة جلـارنـا فــتـاتـيــنـا صـحـون
ـــــتـــــنـــــوعـــــة كـــــالـــــرز ـــــاكـــــوالت ا ا
واخلـــــــضـــــــروات والـــــــشـــــــوربـــــــات
واحلـلــويـات لـتــمـتال مـائــدة االفـطـار
وهـذه عــادة تــتـمــسك بــهـا عــوائـلــنـا
يـسورة لتـمتـزج العـوائل الفـقيـرة وا
احلـال لـتـؤكــد ان الـعـائـلــة الـعـراقـيـة
عـمومـا والـبـغـدادية خـصـوصـا حـالة
واحــدة تـتــقــاسم الــرزق مع اجلــمـيع
وخاصـة انـنـا في هـذا الشـهـر الـكر
ــتـــاز بــالـــرحــمـــة والــبـــركــة الـــذي 
ر واخليرواليوم نواجه ونتحدى ما
عــلـى عــراقـــنــا من هـــمــوم ومـــشــاكل
اقـتــصـاديـة وســيـاســيـة ونـواجــهـهـا
بــالــتـــعــاون مع اجلــمـــيع لــنــؤكــد ان
شـهـررمـضـان هـو اعـظم الـشـهـور في

التعاون والرحمة مع اجلميع ). 
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سؤول وسالنـا اكثر من مـواطن من ا
عن اإلسـراف والــتـبـذيــر الـذي يـرافق
ـاذا يـلـقى كل فرد موائـد رمـضان ? و
الــلــوم عــلى اآلخــر..ويــتـحــدثــون عن
مشكـلة االسراف . بل لـيتوقـفوا قليالً
ويفـهـموا حـقـيقـة شـهر الـصـيام وإذا
اسـتـدعى األمـر يــتـدارسـوا فـرضـيـته

يـجعل الـدمـاغ أكـثـر قـدرة علـى حتمل
اإلجـهـاد والـتـأقـلم مع الـتـغـيـيـر كـمـا
ـــزاج والـــذاكــرة ـــكن أن يـــحـــسن ا

والقدرة على التعلم.
ويضـيف الـعـلي ( الـيـكم الـسـبل التي
حتــــــسن الـــــصــــــحـــــة خـالل شـــــهـــــر
رمــضـان..تــنــاول فــطـور صــحي  من
ــمــارسـات ــهم أن يــتـبع الــصــائم ا ا
بارك الصحـية خالل شـهر رمضـان ا
ــاء وتـنـاول فـيــبـدأ إفــطـاره بــشـرب ا
ثالث حــبــات تــمــر لـتــوفــيــر الــطــاقـة
السريـعة لـلجـسم قبل البـدء بالـوجبة
الـرئــيـسـيــة ثم يـنــتـقل بــعـد ذلك إلى
طبق الشوربة الذي يعد أفضل خيار
لــبــدء وجــبـــة اإلفــطــار ألنــهــا غــنــيــة
بـــالـــســـوائل. إلـى جـــانب ذلك يـــجب
قلي احلد من تناول الطعام الدسم وا
ـلح والـسـكـر واإلكثـار من والـغـني بـا
اخلـضار الـورقـيـة واخـتـيـار األسـماك
والــلــحـوم قــلــيــلــة الــدهن واحلــبـوب
الــكــامــلـة والــرز األســمــر والــبــاســتـا
ــهم تــنـاول الــسـمــراء. كــمــا أنه من ا
الــطــعــام بــرويــة واالهــتـمــام بــحــجم
احلصص فذلك يـساعد عـلى حتس
نع زيادة الوزن.  عملية الهضم و
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تنـاول وجـبة سـحور صـحـية..اذ تـعد
وجبة الـسحور الـوجبـة األكثر أهـمية
في يوم الـصائم لـذلك يجب أن تـكون
متـوازنة وحتـتوي عـلى أطـعمـة غنـية
ــواد الــغــذائـــيــة مــثل الــشــوفــان بــا
واجلــــبــــنــــة والــــلــــبـــنــــة والــــفــــواكه

واخلضروات. 
وتـعــد األطــعـمــة ذات مـؤشــر الـســكـر
ـنـخـفض مـثل الـشـوفـان والـكـيـنـوا ا
وخــبـــز احلــبـــوب الــكـــامــلـــة والــلــ
واحلـــمص من اخلـــيـــارات اجلـــيـــدة
ألنــهـا تــزود اجلــسم بــالـطــاقــة بـبطء
ـهم احلـد من خالل الـنـهـار. كمـا من ا
استهالك الشاي والقهوة واإلكثار من
ــــــاء واحلـــــلـــــيـب والـــــلـــــ شـــــرب ا
والعصائر الطـازجة فذلك يساعد في
احلــفــاظ عـــلى نــســبـــة الــســوائل في

اجلـسم خالل فـتـرة الـصـيـام.احلـفـاظ
على نـسبـة السـوائل في اجلسم  من
الطبيعي أن يـعاني اجلسم من بعض
اجلــفـــاف خالل الـــصــيـــام وهــذا مــا
يسـبب الـصـداع وعـدم التـركـيـز. لكن
يــجـب عــلى الـــصــائـم احلــرص خالل
ـــمـــتـــدة بـــ اإلفـــطــار الـــســـاعـــات ا
والـســحــور عـلى تــخـفــيف اســتـهالك
شـروبات الـغـازية ألنـها القـهـوة أو ا
تـدر الـبـول وتـسـبب اجلـفـاف وشرب
كـمـيـات كـبيـرة مـن السـوائـل األخرى
ـــاء أو الــشـــاي اخلــفــيف دون مــثل ا
ـكن إضــافـة حــلــيب أو ســكـر. كــمــا 
أيــضـاً إضــافــة شـرائـح الـلــيــمـون أو
أوراق النعناع األخضر للمساعدة في
عمـليـة الهـضم وتـخلـيص اجلسم من
ارسـة الريـاضـة باعـتدال السـمـوم. 
كن أن يؤدي الصيام وما يصاحبه
من جــفــاف إلى الــشــعــور بــاخلــمــول
هم والكـسل خالل رمـضان. لـكن من ا
الـــســـعي لـــلـــحــفـــاظ عـــلى الـــنـــشــاط
ــارســة الــريـــاضــة بــاعــتــدال مع و
ضرورة االنتـباه إلى شرب الـكثير من
الـسـوائل فـذلك يـسـاعـد في احلـد من
ـنح اجلسم الـقوة ويـتيح اإلرهاق و
هم أيضاً فرصة خلسارة الوزن. من ا
ــمــارســة ــنــاسب  اخــتــيــار الــوقت ا
الريـاضة قـبل الـسحـور أو بعـد بضع
ســاعــات من اإلفـــطــار ولــيس أثــنــاء
ـــكن أن ســـاعـــات الـــصــــوم ألن ذلك 
يؤدي إلى اجلفاف. االلـتزام بالعادات
الــصــحــيـــة واالبــتــعــاد عن الــعــادات

الضارة ).
يـعــد شــهـر رمــضـان فــرصـة حملــاربـة
اإلدمـان عـلـى الـسـكــر أو الـتـدخـ أو
ــكن لـــلــصــائم مع غــيــرهـــا حــيث 
الـقـلـيل مـن قـوة اإلرادة االبـتـعـاد عن
مـثل هـذه األمـور خـالل فـتـرة مـا بـعـد

اإلفطار. 
كمـا يـعد الـشهـر الـكر فـرصـة للـبدء
ــمـارســة الــعــادات الـصــحــيــة مـثل
ــــاء اإلكـــــثـــــار مـن اخلـــــضـــــروات وا

ارسة الرياضة بانتظام). و
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ـوصل ذائـقة مـؤكـدا بان الهـالي مـديـنـة ا
كــبـــيــرة ورغـــبـــة بــالـــتــشـــجــيـــر والــولع
ـديــنـة بــالـنــبـاتــات خــصـوصــا وان في ا
ــشـاتل يـجـذب اصـحـاب شـارع خـاص بـا
ديـنة لـغرض زيـارتهم اتل فـيه اهـالي ا ا
عـروضات وابتـيـاع ما يـغريـهم في تـلك ا
ـشــاتل  كـمـا ان الـتـي تـوضع امـام تــلك ا
اســعـار تـلك الــنـبــاتـات واالشـجــار تـبـدو
مــقـبـولــة نـوعـا مــا  ويـسـيــرة عـلى جـيب
ـــتع نــــاظـــريه بــــتـــلك ــــواطن  فـي ان  ا
ـشاتل ـعروضـات الـتي تـعـرضهـا تـلك ا ا
وجـودة فيـها  فـيما من خالل النـباتـات ا
وصل اكد صفـوان غني  على ان مـدينة ا
معـروفـة منـذ عـقود بـغابـاتـها الـتي كانت
ــدن جتـــذب الــســـيــاح لالســـتــقـــرار في ا
السـياحـيـة التي انـشئت بـالقـرب من هذه
ـرور احلـروب واالزمـات الـغـابـات  ولـكن 
مــا اسـهـم بـفــقـدان تــلك الــثــروة من قـطع

لالشجار وتبديد ثروة كبيرة  .
5M «u*« dO A

فــلــذلك عـلى احلــكــومـة احملــلــيـة الــعـودة
ــواطــنــ عــلى  اعـادة زرع لــتــشــجـيع  ا
االشجـار وتـعويض الـنـقص احلاصل في
ــوصل او االســهـام من اشــجـار غــابـات ا
ـيـة ــؤسـسـات االكـاد ـدارس وا جـانب ا
لـلــشــروع بــحــمـلــة لــلــتــشــجـيــر من اجل
تـــعـــويض مـــا  فـــقـــدانه مـن االشـــجــار
ـواطــنـ الـتـجـا خـصــوصـا وان بـعض ا
خالل حـقـبـة سـيـطـرة تنـظـيم داعش عـلى
قـطع تـلك االشـجـار لالسـتـفـادة مـنـهـا في
ادة الـرئيـسية الطـهو بـعد ان  فقـدان ا
وهـي مــادة الـــغــاز الـــتي تـــســتـــخــدم في

طابخ .. ا
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(من ال يخجل ال شرف له).. 
مقولة لفيلسوف معاصر 

فماذا تقول عن 
حاكم سرق أموال 

الشعب ويصوم رمضان ?!
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بغداد

ـا عنده الـكثيـر من الناس يـريد شـراء دار او قطعـة أرض وقد جمع الـعنده و
من أجل ذلك وحتى ال تكون ضحية لعمليات النصب واالحتيال والتزوير فأن
هـنالك مـجـمـوعة الـنـصـائح الـتي يجـب اتبـاعـهـا قبل وبـعـد تـنـظيم عـقـد الـبيع

والشراء. 
ستطاع على عدم التعامل مع السماسرة  او الوكالء او أوال.  احـرص قدر ا
عقـب وإذ لم جتد سبيالً غـير ذلك فعليك إخـتيار أناس ثقة في الـوسطاءاو ا

التعامل.
ثـانيا.  حاول جاهدا ان تلتقي بالبائع وجها لوجه وان تتأكد من مستمسكاته

الرسمية.
ثـالـثـا.  أطـلب مـن الـبـائع سـنــداً دائـمـيـاً حـديــثـاً لـلـعـقــار وطـابق اسم الـبـائع
ـوجود بالـسنـد مع مسـتمسـكاته الـرسمـية وتأكـد أيضـا من ان السـند خال ا

من اي اشاره حجز او عدم تصرف او اي مالحظه أخرى.
رابـعا. حـاول أن تذهب مع الـبائع إلى مـديرية الـتسـجيل الـعقـاري للـتاكد من
وجـود اضـبـارة الــعـقـار  صـحــيـحـة وسـلـيــمـة وخـالـيــة من اي شـائـبـة او اي

مالحظة على غالفها. 
شـاهدة العـقار بالـواقع وتأكد من مطـابقة مـساحته الـواقيعة خـامسا. اذهب 
ـثـبـتـة بـالـسنـد سـواء عـن طريـق مـساح او عـن طـريق مـطـابـقة ـسـاحـة ا مع ا

وجودة بالطابو.  ساحة في السند مع اخلارطة ا احلدود وا
ـنـطقـة ان كـانت هـنالـك مشـكـلة او سـادسا. اسـأل جـيـران العـقـار ومـختـار ا

ماشبة على العقار او صاحبة. 
سـابـعــا. نـظم عــقـد الــبـيع والــشـراء في مــكـتب مــحـامي واحــرص عـلى ذكـر
ساحة واالسماء الـصحيحة والعناوين ـبلغ وا الـتفاصيل كافة فيه من حيث ا

وبحضور شهود يوقعون على العقد.
ـا أدفع عـربـونـًا للـبـائع ـبـلغ عـنـد تـوقـيع الـعـقـد وإ ثـامـنـا.  ال تـسـلم كـامل ا

والباقي عند االعتراف في الطابو. 
ستطاع الى نقل ملكية العقار  بالطابو تاسعا. بعد توقيع العقد أسرع قدر ا

. عقب سواء بنفسك او عن طريق توكيل محام واحذر من ا
عـاشرا . اذا كان البائـعون مجموعـة من الورثة  تأكد من
وجـود قــسـام شــرعي او نـظــامي جلـمــيع الـورثـة وان

أحدهم غير محجوب او محذوف من القسام .
هـذه هي أهم النـصائـــح الـواجب تباعـها عـند شراء

عقار .

{ محام وخبير قضائي

 —UI  ¡«d  b d  s* `zUB

اجـتهادات قانونية وسياسية وحتى فلسـفية تطرح هنا ويتم تداولها هناك عن
ـارسـة صالحـيـات حـكـومـة تــصـريف االعـمـال  والـفـتـرة الــتي يـجـوز لـهـا 

مهامها.
في الـعراق جتاوزنـا االشهر اخلـمس ونحن في حكـومة تصـريف اعمال رغم
ـمـكن ان تـتولى ان اغـلب دسـاتيـر الـعـالم نصت عـلى ان هـذه احلـكـومة من ا

مهامها االدارية لثالثة اشهر كحد اقصى.
ـسـلـة الـتي نـشـرت قـوانـيـنـهـا حـول العـالم ونـحن  بـلـد الـقوانـ واصـحـاب ا
ـواد القـانـونيـة التي حتـدد صالحـيات هـذه احلكـومة يـصعب لـدينـا تـفسـير ا
والـتي تـقع ب حـكم مـنـتـهي واخر يـولـد من جـديـد لذلـك يقـال : يـكـون حكم
الـدولة افضل ان كان عندهـا القليل من القـوان وهذه القوانـ تتم مراعاتها

بصرامة. 
تـفاديا للـفراغ في السـلطة ومؤسـساتهـا دخلنا الى حـكومة تـصريف االعمال
والـتي من واجبهـا اتخاذ قـرارات ادارية مسـتعجـلة لضـمان استمـرارية عمل

الدولة. 
غير ان اغلب قوان هذه احلكومة حتى االن ال ترتقي الى وصفها

فـهي تـتـعـامل مع الـقـوانـ بـصالحـيـات تـامـة بـتـعـيـيـنـات جـديـدة وتـكـلـيـفـات
سوول ولم تراعي العنوان احلقيقي لها .

وبـعد سؤال وحتـري اهل االختـصاص تـأكد لي ان قرارات حـكومـة تصريف
االعـمــال حـتى االن غـيــر قـانـونــيـة لــذلك كـان ال بـد لي
ولـلـجـمـيع ان يـقـفـوا امـام هـذه الـقـرارات خـصـوصـا
انـها ال ترتقي الى مستوى معيشة الفرد العراقي او
الى وضــعه الــصـحي واالنــســاني.من يـســتــطـيع ان
يحاسب حكومة تصريف االعمال ومن يراقب عملها

ان ام القضاء?!?. هل هو البر

-1-
من الـصعب على عُشّاق السلـطة أنْ يتخذوا قراراً بـانهاء عالقاتهم بها  ذلك
ـال والنـفوذ واألمـر والنـهي ماال يـرون مثـيله وهم أنـها تـوّفر لـهم من اجلاه وا

في خارجها .
ناصب العليا قليلة للغاية ..!! انّ اإلقاالت كثيرة ولكنّ االستقاالت من ا

-2-
ومن هـذه االستقـاالت النـادرة استقـالة (أحـمد بن عمـار بن شادي الـبصري)
ـعــتـصم الـعــبـاسي-  فـقــد اتـخـذ قــراره بـاالسـتـعــفـاء عن الـوزارة - وزيـر ا

والرحيل الى مكة جملاورة البيت احلرام .
ويـبـدو أنَّ األمر قـد تَمَّ مِنْ دُونِ أنْ يـكون الـوزيـر (ابن عـمار) قـد ارتـكب عمالً
ـعـتصم الـى منـحه صـلـةً كان مـقـدارها ـعتـصم بـدلـيل مبـادرة ا أغـضب به ا

عشرة آالف دينار  وهي صلة متميّزة .
ـعتصم دفع له عـشرين ألف ديـنار ليـوزعها في مـكة بشـرط أنْ يعطي ثم انّ ا

الهاشمي والقرشي واالنصار فقط .
وح قال له (ابن عمار) :

عـتصم خمسة ه بسبب حرمانه من الـصلة دفع له ا انّ هـناك مَنْ سيتولى ذَمـَّ
آالف دينار لتفريقها في غير اولئك الذين اشترط عليه صلتهم .

وكان أهل مكة يقولون :
(ما رأينا مثل عام ابن عمّار) 

وذهبت مثال .
-3-

ـن كـنـا وحـ نــقـارن مَنْ تـوّلـى الـسـلــطـة في الـعــراق بـعـد  9/ 2003/4 
ـعـتـصم  ال جند نـعـرفهـم بالـتـدين وحـسن الـسـيـرة وب (ابـن عمـار) وزيـر ا

فيهم مَنْ طابت نفسه باعتزال السلطة هذا أوالً 
ولم جنـد فيهم مَنْ يحمل هَمّ توزيع األموال ال على الهاشمي وال على غيرهم

من العراقي احملاويج  هذا ثانيا 
ـعـتصم عـلـيهم وذلك يـعـني تفـوق (ابن عـمـار) وزير ا
في أخالقــيـته وأنــســانـيــته فـهم فـي مـرتــبـةٍ أدنى من

وزراء السالط العباسي .
وتلك حتسب عليهم وال حتسب لهم .
فارقات العجيبة حقا ..!! ن ا وانها 

UD—∫ عائلة تلتئم على مائدة االفطار «

Y∫ امرأة فقيرة تبحث عن الطعام في مكب النفايات
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ـا في ذلك الوطنيـة واخلاصة ذات اخلبـرة في تنفيذ ؤسـسات احملليـة واالجنبية  شـركة باشنـيفت الدوليـة تدعو كافة الـشركات وا
رخصة للعمل حسب القـوان العراقية و / او مرخصة في بـلدها ولديها شهادة اداء أعمال ناقـصة وا وضوع ا ماثلة  اخلدمـات ا
ناقصة تكاليف ناقصة الـعامة العامة بطريـقة التحليل الفني والتـجاري وسيتحمل الفائـز با اثلة في العراق للـمشاركة في هذه ا

نشر جميع االعالنات  في ثالث صحف يومية عراقية.
وقع اإللكتروني التالي الحق األخرى) على ا لحق  7.1وا ناقصة (ا باد التوجيهية إلجراءات ا ناقصة وا لالطالع على وثائق ا

 http://zakupki.rosneft.ru/node/684329

ناقصة من قبل شركة باشنيفت الدولية بي. في. يتم تنظيم ا
ركزي اجلديد  فندق قصر كورال عنوان مكتب شركة باشنيفت الدولية : العراق  بغداد  –اجلادرية  حي اجلامعة  منطقة البنك ا

 محلة ٩١٥ زقاق ١٠ دار ١٥
007-916-3510261, zaytsevav2@bashneft.ru   shashkovsn@bashneft.ru ;  vasi-  :الــــهــــاتـف والــــبــــريــــد االلــــكــــتــــروني

levds@bashneft.ru  ;
شتريات : الكسندر زايتسيف    ;اسم الزبون : شركة باشـنيفت الدولية بي. في. ناقصات وا اسم مسؤول ا

مكـان وتاريخ تـقد العـطاءات : مـكتب شـركة بـاشنيـفت الدولـية في بـغداد  ٢٥ نـيسـان ٢٠٢٢ من الساعـة التـاسعـة صبـاحا وحتى
الساعة الـثانية عشر ظهرا بتوقيت بغداد.

مكـان وتاريخ فتـح العطـاءات : العراق  بـغداد   مكـتب شركة بـاشنيـفت الدوليـة في بغداد ٢٥ نـيسان ٢٠٢٢  الـساعة الــثانيـة عشر
والنصف ظهرا بتوقيت بغداد.

شارك .  ذكور اعاله وسيتم كذلك ارسالها بالبريد االلكتروني جلميع ا وقع ا ناقصة على نفس ا سيتم نشر نتائج ا
فترة دراسة العطاءات (٣ - ٤) اسابيع من تاريخ فتح العطاءات.

BASHNEFT INTERNATIONAL B.V. announces a public Re-Tender (3rd announcement) closing date

for provision of Bashneft International B.V. Iraqi Branch 2022 Accounting & Tax Compliance Services

in the Republic of Iraq
 

Bashneft International B.V. is inviting Iraqi and foreign companies including national and private, having similar experience
by nature to the subject of the Tender, which are allowed by the legislation of Iraq and/or by their country of certification to
provide their services in Iraq, to submit their bids and participate in this public tender, which based on bidders qualification
by technical and commercial analysis. The winning Bidder shall bear the costs of publishing the announcements in (3) daily
Iraqi newspapers.
Tender documentation and the guidelines of the tendering procedure (Annex 7.1 and other Annexes) can be found on the
website http://zakupki.rosneft.ru/node/684329

This tender is organized by Bashneft International B.V.
Bashneft Address: Iraq, Baghdad, Al Jadriya, Coral Palace Hotel, District 915 – Street 10 – House 15. 
E-mail & Tel.: 007-916-3510261, zaytsevav2@bashneft.ru, vasilevds@bashneft.ru, shashkovsn@bashneft.ru.
Customer's Name: Bashneft International B.V.; Tendering Manager: Aleksander Zaytsev.
Bids acceptance deadline & place: Bashneft Office in Baghdad, 25th April 2022, from 09:00 am to 12:00 pm (Baghdad time,
GMT+3).
Bids opening date and place: Iraq, Baghdad 25th April 2022, 12:30 pm (Baghdad time, GMT+3).
Notification on the Tender results will be published on the above-mentioned website and will be e-mailed to the participants.
Expected period for reviewing participants' bids is 3-4 weeks after bids opening date.
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قاولـ والشركات من ذوى اخلـبرة واالختـصاص لالشتراك في تـدعو دائرة الـشؤون الهـندسية في ديـوان الوقف السـني / منطقـة سبع أبكـار ا
رتـضى/ النساف/ الـفلوجة) بكـلفة تخمـينية وقدرهـا (٦٦٠٫٥١١٫٠٠٠) (ستمائة وسـتون مليون وخـمسمائة مـناقصة (هدم وأعـادة بناء جامع ا
ـذكورة أعاله لـغـرض شراء شـاريع في الـدائـرة ا ـوازنة ( االسـتـثـماريـة). راجـ مـراجعـة قـسم ا واحـد عشـر الف ديـنـار) فقط مـحـسوبـة عـلى ا
العطاءات مقابل مبـلغ (٢٥٠٫٠٠٠) (مائتان وخمسون الف دينار) غيـر قابل للرد مع استالم استمارة معلـومات لطالبي العطاءات وان آخر موعد
بينه أدناه ويـتحمل من ترسو ـستمسكـات ا صـادف ( ٢٠٢٢/٤/٢٧) على أن يستصـحب طالب العطاء ا لتـقد العطاءات هـو يوم  (االربعاء)  ا
ناقصة دون تعويض مقدمي العطاءات ناقصة أجور نشر اإلعالن علماً أن الدائرة غير ملزمـة بقبول أوطأ العطاءات ولها احلق بإلغاء ا عليه ا
ها في صندوق الـعطاءات لدى سكرتيـر اللجنة في دائرة الـشؤون الهندسية في ناقصـة. وتوضع العطاءات عند تـقد ويعاد ثـمن شراء وثائق ا

ناقصة و اسم العمل وتاريخ الغلق). الديوان (مدرج عليها اسم الشركة ورقم ا
  www.handasieya.com      وقع االلكتروني الرسمي لدائرة الشؤون الهندسية لالستفسار: زيارة ا

info@handaseya.com     أو مراسلتنا عبر البريد االلكتروني
طلوبة ستمسكات ا ا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١. تأمينات أولية بنسبة (٣ %) من مبلغ العطاء و البالغ ( ١٩٫٨١٥٫٣٣٠)  (تـسعة عشر مليون وثمنمـائة وخمسة عشر الف وثالثمائة وثالثون
ناقصة شـاركة في ا ؤسس لـلشركة ا فوض أو ا ديـر ا دينـار) يقدم على شكل صك مـصدق أو خطاب ضمان مـقدمة من قبل مقـدم العطاء أو ا

دة ستة أشهر . حصراً على أن يكون خطاب الضمان نافذ 
ناقصة نافذة لنهاية العام احلالى . ٢. براءة ذمة من هيئة الضرائب بعدم وجود مانع من االشتراك با

قاول رقم (١) لـسنة ٢٠١٥ وبدرجة ـقاول العراقـي نافذة صـادرة من وزارة التخطيط وفق تـعليمات تـسجيل وتصـنيف ا ٣. هـوية تسجيل ا
ناقصة. شاركة با وصنف تؤهله ا

ماثلة على ان تكون صادرة من اجلهات التعاقدية احلكومية. نجزة او االعمال ا ٤. تقد رسالة تعريفية للمقاول وتأييد باالعمال ا
قدمة. فوض للشركة ا ٥. جلب كتاب حجب البطاقة التموينية للمدير ا

ـقدم اهـميـة بـالغـة في مفـاضلـة ب قـاول بتـحديـد مدة تـنـفيـذ العـمل مع تقـد جـدول تقـدم العـمل (و سيـكون جلـدول تـقدم الـعمل ا ٦. يلـتـزم ا
العطاءات) .

داد أو بشكل سعرة و يتم تدوين أسعار العطاء با ٧. على مقدم العطاء أن يوقع استمارة تقد العطاء و على كل صفـحة من جداول الكميات ا
مطـبوع رقـماً وكـتـابة بـالديـنار الـعـراقي و ال يجـوز احلك أو الشـطب و كل تـصحـيح في األسعـار أو غـيرهـا يجب إعـادة كتـابـته رقمـاً و كتـابة و

التوقيع إزاءه .
٨. على مقدم العطاء تقد احلسابات اخلتامية مصادق عليها من محاسب قانوني الخر ثالث سنوات على ان تكون رابحة .

٩. على مقدم العطاء تقد شهادة تأسيس الشركة و محضر اجتماعها التأسيسي أو قرار التأسيس (مصدق بتاريخ حديث ال يتجاوز ٣ اشهر)
وتلتزم شركات القطاع العام بتقد نشاطها و نسخة من نظامها الداخلي.

صارف. تقدمة من احد ا الية للشركة ا ١٠. وجوب تقد كتاب يب الكفاءة ا
عد من قبل دائرتنا.  ١١. يلتزم مقدم العطاء تقد العطاء و فق استمارة تقد العطاء ا

١٢. قبل أجراء التعاقد يرجى تزويدنا بنسخ مصدقة من نشاط الشركة و نظامها الداخلي .
ـوعد الـنـهائي لـتـقد الـعطـاء وبـقيـمة (٣٣٠٫٢٥٥٫٥٠٠) ـاثل واحـد منـجز خالل اخـر عـشر سـنـوات قبل ا ١٣. على مـقـدم العـطاء تـقـد عمل 

ناقصة. (ثالثمائة وثالثون مليون ومائتان وخمسة وخمسون الف وخمسمائة دينار) والتي تمثل (٥٠%) من مبلغ ا
١٤. على مقـدم العطاء تـوفير الـسيولـة النقديـة البالـغة (٢٦٤٫٢٠٤٫٤٠٠) (مائتـان واربعة وسـتون ملـيون ومائتـان واربع الف واربعمـائة دينار)

ناقصة عند تقد العطاء. والتي تمثل (٤٠%) من مبلغ ا
١٥. على مـقدم العطاء تقـد العطاء في القسم الـرابع وفق ما ورد في الوثائق القيـاسية لعقود االشـغال وستعتمـد كمعايير للـتأهيل حيث تقدم

كتوبة بالعطاء بصيغة االعالن. ورقياً بعد ختمها باخلتم احلي اخلاص بالشركة مع بقية الوثائق ا
ـهـا في صنـدوق العـطـاءات لدى سـكرتـير الـلـجنـة في دائرة الـشؤون الـهـندسـية في الـديـوان (مدرج عـليـها رقم ١٦. توضع الـعـطاءات عـند تـقد

ناقصة واسم العمل). ا
 ١٧. سيهمل كل عطاء لم يتضمن الفقرات أعاله.

صادف (٢٠٢٢/٤/٢٠) .  ١٨ . سيتم عقد مؤتمر لالجابة على استفساراتكم يوم (االربعاء) ا

مالحظة: يتم استالم اخملططات من قسم التصاميم.
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قاولـ والشركات من ذوى اخلـبرة واالختـصاص لالشتراك في تـدعو دائرة الـشؤون الهـندسية في ديـوان الوقف السـني / منطقـة سبع أبكـار ا
مـنـاقصـة (تـأهـيل وأعـادة بنـاء جـامع أحلـس (رضي الـله عـنه) / االنـبـار / الصـقالويـة) بـكـلفـة تـخـميـنـيـة وقدرهـا (١٫٦٣٥٫٣٠١٫٠٠٠) (مـلـيار
شاريع في وازنة( االستـثمارية). راج مراجـعة القسم ا وستمـائة وخمسه وثالثون مـليون وثالثمائة وواحـد الف دينار) فقط محسـوبة على ا
ـذكورة أعاله لـغرض شـراء الـعطـاءات مقـابل مبـلغ (٥٠٠٫٠٠٠) (خمـسمـائة الف ديـنـار) غيـر قابل لـلرد مع اسـتالم استـمارة مـعلـومات الـدائرة ا
ستمسكات صادف ( ٢٠٢٢/٤/٢٧) على أن يـستصحب طالب العطاء ا لطالبي العطاءات وان آخر موعد لـتقد العطاءات هو يوم  (االربعاء)  ا
ناقصة ناقصة أجور نشر اإلعالن علمًا أن الدائرة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات ولها احلق بإلغاء ا بينه أدناه ويتحمل من ترسو عليه ا ا
هـا في صندوق العطـاءات لدى سكرتيـر اللجنة ناقصـة. وتوضع العطاءات عـند تقد دون تـعويض مقدمي العـطاءات ويعاد ثمن شـراء وثائق ا

ناقصة و اسم العمل وتاريخ الغلق). في دائرة الشؤون الهندسية في الديوان (مدرج عليها اسم الشركة ورقم ا
  www.handasieya.com      وقع االلكتروني الرسمي لدائرة الشؤون الهندسية لالستفسار: زيارة ا

info@handaseya.com     أو مراسلتنا عبر البريد االلكتروني
طلوبة ستمسكات ا ا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١. تأمينات أولية بنسبة (٣ %) من مبلغ العطاء و البالغ ( ٤٩٫٠٥٩٫٠٣٠)  (تسعه واربعون مـليون وتسعة وخمسون الف وثالثون دينار) يقدم
نـاقصة حصراً على شاركة في ا ؤسـس للشركـة ا فوض أو ا دير ا على شـكل صك مصدق أو خطاب ضـمان مقدمة من قـبل مقدم العطـاء أو ا

دة ستة أشهر . أن يكون خطاب الضمان نافذ 
ناقصة نافذة لنهاية العام احلالى . ٢. براءة ذمة من هيئة الضرائب بعدم وجود مانع من االشتراك با

قاول رقم (١) لـسنة ٢٠١٥ وبدرجة ـقاول العراقـي نافذة صـادرة من وزارة التخطيط وفق تـعليمات تـسجيل وتصـنيف ا ٣. هـوية تسجيل ا
ناقصة. شاركة با وصنف تؤهله ا

ماثلة على ان تكون صادرة من اجلهات التعاقدية احلكومية. نجزة او االعمال ا ٤. تقد رسالة تعريفية للمقاول وتأييد باالعمال ا
قدمة. فوض للشركة ا ٥. جلب كتاب حجب البطاقة التموينية للمدير ا

ـقدم اهـميـة بـالغـة في مفـاضلـة ب قـاول بتـحديـد مدة تـنـفيـذ العـمل مع تقـد جـدول تقـدم العـمل (و سيـكون جلـدول تـقدم الـعمل ا ٦. يلـتـزم ا
العطاءات) .

داد أو بشكل سعرة و يتم تدوين أسعار العطاء با ٧. على مقدم العطاء أن يوقع استمارة تقد العطاء و على كل صفـحة من جداول الكميات ا
مطـبوع رقـماً وكـتـابة بـالديـنار الـعـراقي و ال يجـوز احلك أو الشـطب و كل تـصحـيح في األسعـار أو غـيرهـا يجب إعـادة كتـابـته رقمـاً و كتـابة و

التوقيع إزاءه .
٨. على مقدم العطاء تقد احلسابات اخلتامية مصادق عليها من محاسب قانوني الخر ثالث سنوات على ان تكون رابحة .

٩. على مقدم العطاء تقد شهادة تأسيس الشركة و محضر اجتماعها التأسيسي أو قرار التأسيس (مصدق بتاريخ حديث ال يتجاوز ٣ اشهر)
وتلتزم شركات القطاع العام بتقد نشاطها و نسخة من نظامها الداخلي.

صارف. تقدمة من احد ا الية للشركة ا ١٠. وجوب تقد كتاب يب الكفاءة ا
عد من قبل دائرتنا.  ١١. يلتزم مقدم العطاء تقد العطاء و فق استمارة تقد العطاء ا

١٢. قبل أجراء التعاقد يرجى تزويدنا بنسخ مصدقة من نشاط الشركة و نظامها الداخلي .
ـوعد الـنـهائي لـتـقد الـعطـاء وبـقيـمة (٨١٧٫٦٥٠٫٥٠٠) ـاثل واحـد منـجز خالل اخـر عـشر سـنـوات قبل ا ١٣. على مـقـدم العـطاء تـقـد عمل 

ناقصة. ائة وسبعة عشر مليون وستمائة وخمسون الف وخمسمائة دينار) والتي تمثل (٥٠%) من مبلغ ا (ثما
١٤. على مقدم العطاء توفير السيولة النقدية البالغة (٦٥٤٫١٢٠٫٤٠٠) (ستمائة واربعه وخمسون مليون ومائة وعشرون الف واربعمائة دينار)

ناقصة عند تقد العطاء. والتي تمثل (٤٠%) من مبلغ ا
١٥. على مـقدم العطاء تقـد العطاء في القسم الـرابع وفق ما ورد في الوثائق القيـاسية لعقود االشـغال وستعتمـد كمعايير للـتأهيل حيث تقدم

كتوبة بالعطاء بصيغة االعالن. ورقياً بعد ختمها باخلتم احلي اخلاص بالشركة مع بقية الوثائق ا
ـهـا في صنـدوق العـطـاءات لدى سـكرتـير الـلـجنـة في دائرة الـشؤون الـهـندسـية في الـديـوان (مدرج عـليـها رقم ١٦. توضع الـعـطاءات عـند تـقد

ناقصة واسم العمل). ا
 ١٧. سيهمل كل عطاء لم يتضمن الفقرات أعاله.

صادف (٢٠٢٢/٤/٢٠) .  ١٨ . سيتم عقد مؤتمر لالجابة على استفساراتكم يوم (االربعاء) ا

مالحظة: يتم استالم اخملططات من قسم التصاميم.
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ـمثل القـانوني باقر دير الـعام لشـركة مصافي اجلـنوب /اضافـة لوظيفـته / وكيله ا قدم ا
رقم (٧١١٤) سجل ٣٦ في ٢٠٢٢/٣/١ والصـادر من كـاتب عدل ابـو الهـيل هـاشم االنـذار ا
رقمه٢٠٢٠/٨٦٥٧ البصـرة الصبـاحي والذي يتـضمن سبق وان  احـالة طلـبية الـشراء ا
واد كـهربائية مـختلفة رقم (٢٥) في ٢٠٢٠/١١/٤  ـوجب قرار االحالة ا بعهدة مـكتبكم 
١٤) اربعة عشر ٥٤٦ بلغ اجمالي قدره (٥٠٠ بينة في قرار االحالة و وحسب التفاصيل ا
مليون وخـمسمائة وستة واربـعون الف وخمسمائة دينـار عراقي وبفترة جتهيز (٣٠) يوم
طـلوبـة رغم تـبلـيغـكم بكـتب دائرة ـواد ا من تاريـخ التـبلـيغ باالحـالة اال انـكم لم جتـهزو ا
مـوكـلي بـاالعـداد (٦٥) في ٢٠٢٠/١٢/١٤ و (٣) ٢٠٢١/٢/٢ وعـلـيه نـسـيـر لـكم هـذا االنـذار
ـطلوبه خالل (١٥) يـوما من تـاريخ تبـليـغكم بـاالنذار وبخالفه واد ا طالـب فـيه جتهيـز ا
ـالية بحقكم سـيتم مقاضاتـكم امام احملاكم اخملتصة واتـخاذ كافة االجراءات الـقانونية وا
ولــدى ارسـال ورقـة االنـذار مـع ورقـتي الـتــبـلـيغ الى مــركـز شـرطـة االمــام عـلي اتـضح انك
ـنـطـقة بـريـهه لذا تـقـرر تـبلـيـغكم بـواسـطة مجـهـول محل االقـامـة وشـرح اجمللس الـبـلدي 
ـرافـعات ـادة (٢١) من قانـون ا الـصـحف الـيومـيـة اسـتـنادا لـلـفـقرة (١) والـفـقرة (٢) من ا

عدل.  دنية رقم  (٨٣) سنة  ١٩٦٩ ا ا
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ثنى وتاييد مختار احمللة. ديرية من شرح القائم بالتبليغ مركز شرطة حي ا لقد حتقق لهذه ا
ـكن اجراء الـتبـليغ علـيه واستـناداً لـلمادة (٢٧)  من قانون انك مجـهول مـحل االقامـة وليس لك مـوطن دائم او مؤقت او مـختار 
الـتنـفيـذ تقرر تـبلـيغك اعالنـا باحلـضور في مديـرية الـتنـفيذ بـغداد اجلـديدة خالل خـمسة عـشر يـوماً تـبدأ من اليـوم التـالي للـنشر

ديرية باجراءات التنفيذ اجلبري وفق القانون: عامالت التنفيذية بحضورك وفي حالة عدم حضورك ستباشر هذه ا باشرة ا
منفذ العدل
صالح عبد سلومي

ـتـضـمن ـرقم (١٥١ / ب/ ٢٠٢٢/٣/٢٣) في ٢٠٢٢٢/٣/٢٣ وا اوصـاف احملـرر: تــنـفـذ بـحـقك قـرار مـحـكـمـة بــداءة بـغـداد اجلـديـدة ا
صـاريف القـضائـية واتـعاب الـزامكم بـتأديـتكم لـلدائـنة (احالم صـادق حيـدر) مبـلغ قـدره (اربعـة وعشـرون الف دوالر) وحتمـيلـكم ا

احملاماة مبلغ وقدره خمسمائة الف دينار حكماً غيابيا قابالً لالعتراض واالستئناف والتمييز.
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شهدت مدينـة "القاهرة" حواراً معـرفياً ثقافيـاً فكرياً ضمّ كوكـبة من اخلبراء بدعوة من
ـتحـدة اإلقتـصاديـة واإلجتمـاعيـة لغـرب آسيا" (اإلسـكوا) بـهدف اسـتشراف "جلنة األ ا
.2045ويأتي مشـروع الرؤية العربية متزامناً مع مرور ستقبلية للعام  الرؤية الـعربية ا
تحدة ( .(1945وقـبل التوقف عند  100عام على تـأسيس جامعة الدول الـعربية واأل ا
ـناقـشات هـناك سـؤال يطـرح نفسـه بإحلاح: هل اخلـطوط الـعريـضة الـتي انصـبّت علـيها ا
? أم ـقبل سيـبقى العـالم العربي كمـا نعرفه قائـماً على مـا هو عليه خالل الـعقدين ونيّف ا
كن ا أكثـر من غيره معرّض لـتغييرات جـيوبوليتـيكية محـتملة? وهذه  أنه مـثل غيره ور
كن أن يـشهدهـا النظام أن تطـال بعض خرائـطه وتكويـناته تسـاوقاً مع احتـماالت عديـدة 
ـتـحدة الـدولي سـلبـاً أو إيـجـاباً ولـعلّ صـعـود الصـ  كـقـوة عظـمى مـنـافسـة لـلـواليات ا
ـستـقبلي قـد يؤدي إلى اصـطفـافات جديـدة ومحـاور دولية وحرب أوكـرانيا ودور روسـيا ا
تغيّرات الدولية وتوظيفها باالجتاه السليم الذي يخدم كن للعرب استثمار ا مختلفة.فهل 
رؤيـة عربية اسـتشرافـية? أم أن األمر يتـوقّف على الطريق الـذي سيختـارونه وذلك يحتاج
ي نـحـو قـطـبـيـة دولـية إلى تـوفّـر عـدد من الـعـوامل والـشـروط لإلسـتفـادة من الـتـوجه الـعـا
تـعـدديـة جـديـدة. وستـكـون مـثل هـذه الـرؤيـة فـاعلـة وحـيـويـة لـتـعزيـز ثـقـة اإلنـسـان الـعربي
كن أن تتوجّه إلى أصحاب القرار ستقـبل خصوصاً إذا توجّهت إليه مباشرة مثلما  با
ـكرّرة ـتـنـوّعـة وبلـغـة غـيـر تـقلـيـديـة فـلم تـعد اخلـطـابـات ا ـدني بـتـضاريـسه ا و اجملـتـمع ا
واإلسـتـعـادات اإلجـتـراريـة قادرة عـلـى حتـريك مـشـاعـر اإلنسـان الـعـربي وتـعـبـئـته بـسـبب
الـهموم الكـبيرة التي يعـيشها وحتطم الـكثير من اآلمـال التي كان يطمح إلـيها األمر الذي
ساواة" و يـحتـاج إلى تظـهيـر أهمـية "احلق في األمل" و "احلق في احلـرية" و "احلق فـي ا
"احلق في الـتـضــامن" و "احلق في الـسالم" و "احلق فـي مـواطـنـة مـتــكـافـئـة" و "احلق في
ـكن جتــاوز الـنـمـطـيـة الـتـسـامح" وهـذه وغــيـرهـا تـنـدرج فـي "احلق في الـتـنـمـيــة".فـكـيف 
اضية? ولعلّ ذلك ختـلف توجهاتـها في احلقبـة ا ـشاريع العربـية  التـقليديـة التي طبعت ا
ـفـكـرين و ـنـهج وهـو سـؤال الـنـهـضـة الـذي ظلّ يـتـردّد عـلى ألـسـنـة الـعـديـد من ا سـؤال ا
صلح الـعرب خالل قرن ونيّف من الزمن وهو سـؤال الثقافة والفـكر والتاريخ  واللغة ا
شتركة حتى وإن كان حتت شترك ألنه تعبيـر عن الهوية ا صير ا ـزاج وا واجلغرافية وا
ويـتطلّب مظلّـتها هـويّات فرعـية متـفاعلـة ومتداخـلة معـها تمـثّل التنـوّع في إطار الوحدة.
ذلك إحداث تـنمـية بشـرية شـاملـة ومستـدامة بـجميع حـقولـها وأيـة تنمـية حـقيقـية سـيكون
هـدفها حتـقيق الـعدالة والـرعاية اجملـتمـعية والـرفاه العـام عبر اقـتصـاديات حديـثة ومنـتجة
واجـهة الـتحـديات ومن خالل مـؤسسـات فاعـلـة وحيـوية وتـعاون وتـنسـيق واحتـاد جديـر 
اإلقليـمية والـدولية. كـما تتـطلب نهـوضاً بالـعلم ليس لـردم الفجـوة احلضاريـة فحسب بل
نشود بـأدوات وآليات ومبادرات وأوليات استـراتيجية كيما إلى جتاوزها لتحـقيق التقدم ا
وتكـمن أهـميـة مـثل هذا تـتـرك تأثـيـرهـا اإليجـابي عـلى حيـاة الـنـاس في العـالم الـعربي.
شروع الواعد في اإلسـهام ببلورة خريـطة جديدة وطريق واقعـية  قابلة للـتنفيذ ليس من ا
باب األحالم أو األمـنيـات بل باعـتمـاد مؤشـرات تقـوم على الـذكاء االصـطنـاعي واقتـصاد
بـادرات والـسـيـاسات بـشـكل مـبـاشر فـي ظلّ الطـور الـرابع لـلـثورة ـعـرفـة لقـيـاس أثـر ا ا
وتعتمـد الرؤية على مشتركات عربية جامعة أساسها الصـناعية وولوج الطور اخلامس.
ا فيه االمن اإلنساني فهومه الشامل اخلـارجي والداخلي  االستقرار والـسلم واألمن 
ـتد ليشـمل األمن الغذائي و الـذي يتجـاوز األمن العسـكري واألمن الوطـني والقومي بل 
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ـعـروف دولـياً ويـتـطلّـب ذلك حتقـيق مـبـادى الـعـدل و آلـيات الـعـدالـة ضـمن مـفـهومـهـا ا
عـايـيرهـا احلـقـوقيـة والـقـانونـيـة والـقضـائـية فـضالً عن الـعـدالـة االجتـمـاعيـة وتـقـليص و
رأة. واالمـن يـرتبـط باحلـقـوق فال أمـن حـقيـقي دون الـفـوارق الـطـبـقـيـة والـنـهـوض بـدور ا
الي واطن وحـكم القارون مثلما ال تنمية دون أمن وال أمن مع الفساد اإلداري وا كرامة ا
والسـياسي.وإذا كان األمن حـاجة إنـسانيـة حسب سـيجمـوند فرويـد ويتـقدّم على الـكرامة
سلحة فإنه يتجاوز أمن البلد وأمن النظام أحياناً في ظلّ األزمات واحلروب والنزاعات ا
كان واللغـة والشعب والوطن والهويّة والنظام ا يتخطّى ا تد إلى أمن الناس وأمـانهم  و
الـقانـوني والـثقـافـة واالقتـصـاد.من قـضايـا الـتي هدّدت األمن واألمـان في الـعقـود األربـعة
نصرمـة في العالم العربي هي التعصّب ووليده التطرّف وهذا األخير ح يصبح ونيّف ا
سلـوكـاً يـؤدي إلى الـعـنف وحـ يضـرب الـعـنف عـشـوائـياً يـصـيـيـر إرهـاباً وعـنـدمـا يـعـبر
احلـدود ويـهـدف خلـق الرعب والـهـلع في اجملـتـمع الدولي يـتـحـوّل إلى "إرهـاب دولي".لذلك
ينـبـغي االستـثمـار في اإلنـسان عـبر نـظـام تعـليـمي يـستـجيب حلـاجـات النـاس ويوسّع من
وارد له خيـاراتهم فـضالً عن إيالء البـحث العـلمي ما يـستـحقّه من اهـتمـام وتخـصيص ا
يزانـيات العسكـرية كما يـتطلّب األمر بنـية تكنـولوجية وتفـكير نقدي بدالً من الـتوجه إلى ا
ـة ـكن لألدوات الـقـد ـشـكالت الـقـائـمـة إذ ال  قـائم عـلى اإلبـتـكـار والـتـعـمـق في بـحث ا

واألفكار العتيقة بناء مجتمع عربي حر وآمن وعادل ومزدهر ومتنوّع ومتجدّد حضارياً.
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فـما حصل هـو سرقة حلصـانتها وهدم
لـبـنـاء العـماللـسيـاسي الـذي ذهبت من
اجـله ماليـ من قوافل الـشهـداء الذين
قابـر اجلمـاعية احـتضـنتـهم عشـرات ا
عـــلى مـــدى أربــعـــيــنـــعــامـــاً من احلــكم
الــبــعــثي.تــســلط الــيــوم االضـواء عــلى
الــتـيـار الــصـدري بـحــكم كـونه من نـال
ـقــاعـد لــكن يــبـدوا ان أكــبــر عـدد مـن ا
الـقياسات التي يـعتمدعلـيها التيار في
بــنـاء رؤاه لــلـدولــة ال تـتــفق تـمــامـاً مع
واقــعه فـالـتـحــالف الـثالثي والـذي هـو
ـتلك ثل  %44فـيه فـيـمـا جـزء مـنه و
(احلـلبـوسي والبارزاني)  %55الـباقية
مـا يـجـعله عـنـصر مـسـتـضعـفـا في هذه
ـعـادلـة كـمن ورط نفـسه في مـعـضـلة ا

اليسهل عليه اخلروج منها لوحده. 
الـــواقع بــ ان الــســـيــد الــصــدر الــذي

تــســلـيـط الـضــوء عـلــيــهـا أو الــوقـوف
ــرة بـــجــديــة عـــلى مــا حـــصل وهــذه ا
الـهـدف هو مـجـلس النـواب ضمـنـحمـلة
مــنـظـمــة جتـاه مـؤســسـات الـدولـة ومن

ضمنها مؤسسة التشريع. 
ــؤســســة الـوحــيــدة الــتي تــمـثل تــلك ا
صـوت الـشـعب الـعراقـي بكـافـة أطـيافه

انــتـهت جـلـسـة مــجـلس الـنـواب قـبل ان
تــبـدأ ودون انـعـقـاد واألســبـاب كـثـيـرة
ولــــكـن أهـــمــــهــــا هـــو "كــــســـر اإلرادات"
عـادلة السـياسيـة بعد ومـحاولـة تغيـيرا
ـاضي الـتي انــتـخـابـات تـشـرين األول ا
حــمـلت كـثــيـرا من عالمـات االســتـفـهـام
ـظلـمة دون وتـركت أسـرارها فـيالـغرف ا

م نـالـتحـالف الثـالثي والذي يـسعى إلى
تــشــكــيـلــهــا وتــثـبــيت الــضــمــانـات في
ضـــرورة أن يـــكــون تـــقــاسم الـــســلـــطــة
والـــدرجـــات اخلــاصـــة جـــمــيـــعـــهــا من
ـسـتـقـلـ حـصـراً وفـق آلـيـة واضـحة ا
وشــــفــــافـــة ومــــعـــروفــــة بـــنــــزاهــــتـــهم
واســتــقاللـيــتـهم عــلى أن تــراعى فـيــهـا
ئوية للمكونات وتمثيلها فيها النسبةا
وأن يــكـون رئـيس اجلـمـهـوريـة ورئـيس

عادلة. مجلس الوزراء خارج تلك ا
باشر من وأن يـتم ترشيـحهباالقتـراع ا
قــبل مــجــلس الــنــواب ومن ثم تــشــكـيل
حـكومة قويـة تكون قادة عـلى النهوض
والــتي بـــالـــواقع االقــتـــصــادي لـــلــبـالد
ســتــكــون أولـى اخلــطــوات الــضــروريـة
ـهـمـة في تـرسـيخ الـكـتـلـة األكـبر في وا

ان. البر

طـريق مسـدود بعد ان كان الـتوافق هو
ـعـادلـة الـسـيـاسـية ـوقـف في ا سـيـد ا
بـأن يكون رئاسة اجلـمهورية من حصة
االحتــادالـوطـني الـكــردسـتـاني وقـيـادة
ــــقــــراطي اإلقــــلــــيـم من حــــصــــة الــــد
الـكـردسـتاني ولـكن نـتـائج االنتـخـابات
األخـــــيـــــرة والـــــتـي جــــاءتـــــلـــــصـــــالح
ــا دعـاه ــقـراطي الــكـردســتـاني. الــد
لــرفض مـعـادلــة الـتـفـاهـمــات الـسـابـقـة
ومـحـاولـة فرض مـعـادلة جـديـد مبـنـية
عـلـيأسـاس تـلك النـتـائج ويتـطـلع فيـها
األخــيـر إلى االســتـحــواذ بـشــكل أكـبـر
ــنـــاصب اخملــصـــصــة لألكــراد عـــلى ا
والـتي مـنهـا منـصبـرئيس اجلـمهـورية.
احلـل األمـثل لـلـخـروج من هـذه احلـلـقة
ـطلوبة ـغلقة هـو إيجاد التـفاهمات ا ا
مـن أجل ضمان تشكيل احلكومة سواءً

كنه تمرير مرشح تلك  74مقعداً لم 
حـلـيفـه لرئـاسـة اجلمـهور “يـبـر أحـمد"
رغـمـمحـاوالته الـشديـدة في اسـتقـطاب
ـسـتـقـلـ ألنـه ببـسـاطـة قـد أسـتـخف ا
بـخـصومه من بـقيـة االحـزاب الشـيعـية
الـتي اصور انه قد كـسرها بـاالستقواء
بــحــلــفــائه اجلــدد. الــســنــة الـعــرب من
جـهتـهم كان الصـراع بيـنهم أخف وطأة
إذ اسـتـطاعـت تركـيا تـوحـيد الـسـنة في
حتـــالف واحـــد وأتــفق اجلـــمــيـع عــلى
ضـرورة التوحد وفض االشتباك بينهم
مـا جعل مـوقفـهم السـياسي يـنتهي إلى
تــــرشــــيح احلــــلـــبــــوسي وانــــتــــخـــابه
رئيساًجمللس النواب.األكراد من جهتهم
ـــثــلــون حـــلــقـــة الــوصل بــ كـــانــوا 
ــكـونــات لـكن اخلالفــات بـ االحتـاد ا
ــقـــراطي وصـــلت إلى الـــوطـــني والـــد
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عـنـدما يـتـعرض االقـتـصـاد الى ركود او إنـكـماش بـسـبب أحـداث تمـر بـها اجملـتـمعـات تـتوقف
وهـا ورقيهـا.وينـظر االقتـصاديـون إلى (الكسـاد العـظيم)عام 1929بـاعتباره احليـاة ويتاخـر 
بـيـنـما يـنـظـر جلـائحـة كـورونـا األكـثر احلدث االقـتـصـادي األكـثر كـارثـيـة في الـقـرن العـشـرين
مأساويـة في القـرن الواحـد والعشـرين وما بـ االكثـر كارثـية واالقسى مـأساويه يـتحـد العالم
وشواهد التـاريخ كثيرة بـدءا من خطة الكـساد العظيم باعـتماد خطـة للنهـوض النقاذ االقتصـاد
ـالي الزمة ـيـة الـثانـيـة ثم خـطـة االنـقـاذ ا في الـثالثـينـات الى خـطـة مـارشـال بـعـد احلرب الـعـا
ـا بعـد كـورونا.ونـستـشهـد بخـطة االنـقاذ لـلكـساد الـعظـيم عام  2008واخيـرا خطـة النـهوض 
 1929وهو(األطول واألعظم في تاريخ العالم احلديث حيث بدأ مع انهيار أسواق األسهم في
عـام  1929ولم يـنـته حـتى عام .(1939وخـطـة انقـاذه حتـقـقت مـن ثالثـة مـحـاور  االرتـكاز
عـيـار الـذهـبي) وتخـفـيض(قـيـمة عـليـهـا لـلخـروج من الـكـسـاد االقتـصـادي وهي(الـتـخـلي عن ا
العملة)والـلجوء الى(زيادة اإلنفاق احلكـومي على الوظائف وبرامج الرعـاية االجتماعية األخرى
وخصـوصـا برنـامج الـصـفقـة اجلـديدة في عـهـد الرئـيس األمـريكي روزفـيـلت واخيـرا اإلنـفاق
ـتحـدة والذي سـاعد عـلى خفض مـستـوى البـطالـة).اما خـطة العـسـكري الـكبـير في الـواليات ا
عـروفة ( رسميـا ببرنامج االنـتعاش األوروبي) هو شهـورة في الفكر االقـتصادي وا مـارشال ا
برنـامج اقـتـصادي وافـقت عـليه أمـريـكـا منـتـصف عام  1947لـتـشـجيع الـدول األوروبـيـة على
يـة الـثانـية ويـقضـي بدعم مـالي إلنـعاش االقـتـصادات األوروبـية بـعـد احلرب الـعـا العـمل مـعا
وأطلق عليه اسـم مشروع مارشال ألن وزير اخلـارجية األمريكي األسـبق جورج مارشال كان
أول من اقتـرحه) وكانت الـهيئـة التي اقـامتهـا حكـومات غرب أوروبـا لالشراف عـلى انفاق 13
مـليار دوالر أميـركي قد سميت(مـنظمة الـتعاون واالقتـصادي االوربي)وقد ساهـمت هذه اخلطة
ية الـثانـية.وبعـد تعرض االقـتصاد تسـبب بظـروف احلرب العـا عاجلـة الركود االقـتصـادي ا
الزمة الفقاعة عام  2008التي شكلت(صـدمة سلبية على جانب الطلب والتي  مواجهتها من
ـواجـهة ـاثـلة  الـيـة والنـقـديـة التـوسـعـية لـدعم اإلنـفـاق الكـلي)كـمـعاجلـة  خالل السـيـاسـات ا
ـالـيـة الـتي عـصـفت به قـبل عـام  2008حـيث تـمـكـنت الـدول من ان حتـد مـن االثار االزمـات ا
السـلبـية لـتلك االزمـات.وسرعـان ما أدرك خـبراء االقـتصـاد أن صدمـة عام 2008مـختـلفة عن
P.Krugman ــنـاسـبــة ذكـراهـا كــتب االقـتــصـادي احلـائــز عـلى جــائـزة نـوبل مـثـيـالتـهـا.و
نـاقـشـة حول أسـبـاب ونـتائج )مـقـال أنيق) ذكـر  فـيه مـدى (ضـآلة الـتـغـييـر الـذي طـرأ علـى ا
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فـفي ح أنـتجـت أزمة الـكسـاد العـظيم في ثالثـينـيات الـقرن الـعشـرين اقتـصاد  J.Keynesوأدى
لم تنتج أزمة الركود الركود التـضخمي في السبعـينيات إلى إنتاج مدرسة  M.Friedmanالنـقدية
ي في مقـتل واجلـسته في ـاثل).ولـكون اجلـائحـة اصابت االقـتصـاد العـا الـعظـيم أي حتول فـكري 
قعـر الركود لـعدد من االشهـر نهض االحتـاد االوربي بخطـة(النهـوض االقتصـادي) التي تعـد االكثر
ـا اكثر اهـمية من االعالن عن االحتـاد واعتمـاد اليورو كـعملـة موحدة. اهمـية في تاريخ االحتـاد ولر
واساس ذلك التعاون ينطلق من محور مهم قاعدته ان التغلب على الكساد االقتصادي الدولي بسبب
من أجل عمل كورونا(قائما على احلاجة إلى عمل دولي جماعي ينحي التنافسية جانبا لبعض الوقت
تعاوني ينهض باالقـتصاد الدولي). وبعد قمة(ماراثونية)استمرت خمسة أيام فيبروكسل توصل قادة
دول االحتـاد األوروبي الـ 27صـباح الـثالثاء 2021/7/20إلى اتـفاق عـلى(خـطة تـاريـخيـة لـلنـهوض
عركة الشرسة التي رحلة ما بعد جائحة كورونا)وتشير بعض تقارير القمة عن(انتهاء ا االقتصادي 
انيا من جـهة ثانيـة حول هذه اخلطة الـبالغة قـيمتها قتصـدة" من جهة وفرنـسا وأ دارت ب الـدول "ا
 750مليار يورو والـتي سيتم تمويلها للمرة األولى في تـاريخ التكتل بواسطة قرض جماعي تضاف
إلـيهـا مـيزانـيـة طـويلـة األمـد لالحتاد األوروبي ( (2027-2021بـقيـمة  1074مـليـار يـورو) إن هذه
تضررة بشدة من اخلطة الضـخمة التي توصل إليها االحتاد األوروبي من أجل إنـعاش اقتصاداته ا
ان مشترك في مستقبلها).لقد اقر كورونا(أظهرت أن دول التكتل الـ  27تمكنت من الـوقوف معا بإ
ـا يـشـير الـى أن(دول االحتاد االحتاد األوروبـي انشـاء صـنـدوق ضـخم لـلـتـعـافي من آثـاركـورونـا 
قادرة عـلى العمـل معا حـتى خالل أكبـر أزماتهـا فضال عن اسـتعـدادها لسـلك مسـارات جديدة في
واألمـر أكثر ظروف غـير معـتادة) يـعبـر احد االقـتصـادي عن هـذا االتفـاق إلى أن أوروبا (قـوة عمل
ا جعل إنه يتعلق بالعمال واألسر ووظائفها وصحتها وضمانها االجتماعي) كثيرا من مجرد أموال
ـستـقبل). ورغم انـنا نـعيش فـي قعر هـذا االتفـاق(حلظـة فارقـة في رحلـة أوروبا وسـينـطلق بـها إلى ا
الركـود االقتصـادي وهشاشة قـطاعاته لم يـضع متخـذي القرار خطـة نهوض بـاالقتصـاد العراقي ما
ا يـساعـدنـا القـول اننـا نسـير بـطريق عـشوائي غـير مـخطط يـترك واضحـة ومدروسـة  بعـد كورونـا
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بـتعبير أدق أن الفائـز انتخابيا هو من
جنــــــاوز خط اآلخــــــرين فـي الـــــعـــــرس
االنتخابي حلظة ظهور النتائج  وهذا
بـالتـحديد مـا ذهبت إليه الـفقرة األولى
ــادة ٧٦ من الــدســتــور الــنــافــذ  مـن ا
بـــكـــلف رئـــيس حـــيـث نــصـت عـــلى ان
اجلـمـهـوريـة  مرشح الـكـتـلـة النـيـابـية
االكـثر عـددا بتـشكـيل مجـلس الوزراء 
خـالل خـمــســة عــشــر يـومــا من تــاريخ
انـتــخـاب رئـيس اجلـمـهـوريـة  وقـصـد
ـشـرع الـكتـلـة  الـفائـزة لـلـتو ال الـكـتة ا
ــتـكـونـة من حتـالف كــتل بـعـد ظـهـور ا

النتائج .
ألن هـذه الـعـمـليـة سـتـفـقد االنـتـخـابات
مــضـمـونـهــا الـدسـتــوري والـقـانـوني 
والـقائـمة عـلى رأي األغلبـية احلـقيـقية
لـلمقترع  أثناء االنتخابات ال بعدها
ــثــال  فــفـي عــام ٢٠١٠ عــلى ســبــيل ا
وبـعـد أربـعـة أشـهـر تـقـريـبـا من تـاريخ
االنتخابات العراقية  جرت االنتخبات
تـحدة ففـاز فيها مـلكة ا الـنيابـية في ا
حـزب احملافـظ بـأغلـبيـة ال تمـكنه من
تــشـكــيل احلـكــومـة لــوحـده   رغم ذلك
ــا أن هــذا احلــزب فــاز بـاألغــلــبــيـة و
ــلــكـة لــلــوهـلــة األولى فــقــد تـوجــهت ا
ستر ديـفيد كاميـرون لتشكيل بـدعوة ا

من أولـى صفـات الـقواعـد الـدستـورية
أن تـكون قـواعد سـاميـة تصـلح ألجال
طـويـلة  أمـا األحكـام االنتـقالـية فـكان
ــشــرع الــعــراقـي أن يــتــركــهــا عــلـى ا
لـلـقـوان االعـتـيـادية  وبـالـعودة إلى
ــزمن مـــرض االنــســداد الــســـيــاسي ا
الــذي عــانت مــنه الــدورات الـتـي تـلت
انـتـخـابـات عـام ٢٠١٠  والـتـي جاءت
ـطلـوب سـياسـيا عـلى أثـر التـفـسيـر ا
ادة ٧٦ من انـذاك للفـقرة ( أوال ) من ا
ــسـلم به وفق الــدسـتــور . نـقــول إن ا
عـلم السياسة أو لدى الدارس للنظم
ـــــراد من وراء الـــــســـــيـــــاســــيـــــة أن ا
االنـتخـابات هـو معرفـة من هو الـفائز
بـهذه االنتـخابات حـال ظهور الـنتائج
ن حـصل لـلـتـو  أي أن الــفـوز يـكـون 
عــلـى أغــلــبــيــة اصـــوات الــنــاخــبــ

ؤسـف جـدا أن  تـصبـح احملـكـمة مـن ا
االحتــاديــة شــأنــهــا شــأن مــؤســســات
الـدولة األخرى  خـارج إطار مهـمتها 
أو ان تـصبح موضـعا للشـد السياسي
 خـاصـة وأنهـا مـؤسسـة قانـونـية لـها
بـطبـيعـة وظيفـتهـا مخرجـات سيـاسية
خــاصـــة فــيــمــا يــتــعــلـق في تــفــســيــر
الـــدســتــور  أو في مــســـألــة الــبت في
دســـتـــوريـــة الـــقـــوانـــ  وكـــان عـــلى
احملـــكــــمـــة الـــســـابـــقــــة أن ال تـــقع في
واد الدستور احملـظور عند تـفسيرهـا 
سـييـما وأنه ولد والدة قـيصـرية وعلى
ايـادي أغـلبـها لم تـكن ذات اختـصاص
وجــــاءت مـــواده مـــربـــكــــة ال تـــتـــصف
بــالـعـلــويـة الـدســتـوريـة وهــو دسـتـور
يـحتوي مـواد انتقـالية عـكس الطبـيعة
الـتي تتطـلبها الـدساتير الـرصينة  اذ

ـستـحق الفـائز لـنتـائج االنـتخـابات وا
وفـقا للتحالفات   أن تـفسير الدساتير
ــقــراطـي هــو أيــضــا فـي الــعــالم الـــد
تــصـــرف قــانــوني يــتـــصــدى له كــيــان
قــــانـــوني لـه من اخلـــبــــرة والـــكـــفـــاءة
ـكنه من ا  والـنـزاهة واالسـتقاللـيـة 
إصـدار أحكام ال تـمس جوهر الـقوان
ـا تـسـيـر وفق هـداهـا وتـعمـل على وا

حتقيق مضامينها.
 وهــــذا مـــا لم تــــوفق فــــيه احملــــكـــمـــة
االحتـاديـة الـسـابـقـة  وهـو عبء ثـقـيل
عــلى احملـكــمـة االحتــاديـة احلـالــيـة بل
وهـــو مــكـــمن االنــســـداد الــســـيــاسي 
واحلـل فيه أما أن نـذهب باجتاه إعادة

التفسير .
ان  أو أن يـتفق اجلـميع عـلى حل الـبر
وإجـراء انـتخـابـات بديـلـة يتـعـ على
ان الـبديل صـيـاغة دسـتور جـديد الـبـر
يـأخـذ بـالنـظـام الـرئـاسي النه صار من
ـناسـبة لـطبـيعـة شعب أجنع احلـلول ا
يــريـد فـيه لـلـرئــيس أن يـكـون مـسـؤوال
أمـامه مـسـؤولـيـة دسـتـوريـة مـبـاشرة 
اني احلالي بـعد أن أضاع النظـام البر
سـؤوليـة وضاعت معه فـرص حتديـد ا
كل فــرص الـتــقـدم في عــالم الـســيـاسـة

الترتيب  ....

ـالـكــيـة االولى فـي تـشـكــيل الــوزارة ا
عـــــام ٢٠٠٥ حــــ افـــــتـت بــــصـــــحــــة
الـتــحـالف بـعـد ظـهـور الـنـتـائج ألنـهـا
بـهـذا الـتـفـسـيـر قـد ابـتـعـدت كـليـا عن
عــمـا أسـتـقـر عـلـيـه الـفـقه الـدسـتـوري
والـقـائم عـلـى صـحة الـنـتـائـج األولـية
كن كـمـا وأنـها شـكـلت بذلـك سابـقـة 
لـلمـحكمـة االحتاديـة احلاليـة التراجع
ـا اســتـقـر عــلـيه عــنـهــا والـتــسـلـيـم 
ـــــقـــــراطـي  وأخـــــذ الــــــعـــــرف الــــــد
ــضـمــونـهــا الـقــانـون الــدسـتـوري 
وأخـــذت به كـل الــنـــظـــريــات فـي عــلم

السياسة .
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أن االنــتـخـاب تــصـرف قـانــوني يـقـوم
عـلى قـواعـد مسـتـمـدة من الدسـاتـير 
وان تــفـسـيـر الـدســاتـيـر في الـعـالم ال
يـــقـــوم عــلـى مــواقف أو ضـــغـــوطــات
ســـيــاســيــة أو حـــزبــيــة أو إيــحــاءات
شــخــصــيــة ألن الــتــحـالـف حتت قــبـة
ـان يـعني إلـدفع بـعـدم االعـتراف الـبـر
بــأصــوات أغـلــبـيــة الــنـاخــبـ  وأنه
ايـضـا يعـني حتالف اخلـاسرين  وان
مـــا يـــجـــري هـــذه األيـــام جــراء ذلـــكم
الـتـفـسـيـر يـشـيـر إلى تـشـوه في شـكل
ستـحق الفائـز وفقا الـتحـالفات بـ ا

احلــكــومــة بــاعـتــبــاره زعــيــمــا حلـزب
ـقـراطـية احملـافـظـ وهنـا تـألـقت الد
ا كـان حـزب احملافـظ انـيـة  و الـبـر
لــيس بــقـادر عــلى تــشــكـيل احلــكــومـة
لــوحـده فـقـد قـام بــالـتـحـالف مع حـزب
ـقراطيـ الذي فاز ب( الـلبرالـي الد
٥٧ ) مـقـعـدا  أي أن حتـالـفه جـاء بـعد
ــلــكــة بــتــشــكـيـل الـوزارة أن كــلــفــته ا
بــاعــتــبـــاره زعــيــمــا لــلــحــزب الــفــائــز
انـتخابيا وللتو  وهذا هو ما تعلمناه
ـيا في مـوضوع االنـتخـابات في أكـاد
ـتـتـبع لكل عـلم الـنـظم السـيـاسـية  وا
قراطي بجد بأم انـتخابات العالم الـد
عـيـنه أن الـفائـز ( لـلوهـلـة األولى ) هو
مـن يحق له رئـاسـة احلكـومـة وهو من

يـعمل على تشكيـلها  وهذا فعال ما 
األخــذ به في االنــتــخــابـات الــعــراقــيـة
االولـى لـعـام ٢٠٠٥  حــيث  تـكــلـيف
الـكي بتشكيل الوزارة الـسييد نوري ا
بـاعتباره زعيما (للكتلة الفائزة للوهلة
األولى ) كـتلـة التـحالف الـوطني أنذاك
 غـــيـــر أن مــا ذهـــبت إلـــيه احملـــكـــمــة
االحتــاديــة الـســابــقـة عــام ٢٠١٠ عــنـد
ادة ٧٦ تـفـسيـرها لـلـفقـرة االولى من ا
كـــان مــخــالـــفــا لـــذات الــقــاعـــدة الــتي
شرع وأشرف على تنفيذها اعـتمدها ا
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تعلن الشركة العـامة الدارة النقل اخلاص عن اجراء مزايدة علنيـة لتأجير اخلطوط ادناه في محافظة
(بابل) فـي اليوم (اخلـامس عشر) تـبدأ من الـيوم التـالي لنـشر االعالن وفق قـانون بيع وايـجار اموال

عدل.  الدولة رقم (٢١) لسنة ٢٠١٣ ا
كن احلصول عليها من قسم الشركة اعاله لقاء مبلغ (٥٠٠٠) دينار غير قابل للرد.  والشروط التي 
فـعلى الراغبـ احلضور في الـساعة احلاديـة عشر في قسم الـشركة في مـحافظة (بـابل) على ان يقدم
زايد كتـاب يؤيد براءة ذمته من الـضريبة مـعنون الى (الشركـة العامة الدارة الـنقل اخلاص) وهوية ا
وحـدة) وبطاقـة السكـن (النسخ االصـلية) ـدنية وشـهادة اجلـنسيـة او (البطـاقة الـوطنيـة ا االحوال ا
ويـدفع التأمـينات الـقانونـية البـالغة ٢٠ % مـضروبا في عـدد سن الـعقد بـصك مصدق ويـتحمل من
ـزايدة اجور خدمـة بنسبة ٢ % وكذلك يـتحمل الناكل فـرق البدل في عـدد سن العقد ترسـو عليه ا

زايدة في اليوم التالي. زايدة عطلة رسمية جتري ا وفي حالة مصادفة موعد ا

مدة االيجار سنة واحدة  .....  يدفع بدل االيجار قسط متساوي
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اسم العقار
خطوط مراب احملاويل/ ١٠ خطوط

الحظاتالتأمينات ا
اخلطوطو العاملة فقط (٧) خطوط

دارس التي كرست والقمـعية تلـك ا
مـفـاهـيـم الـسـلـطـة الـفـرديـة واحلـزب
الـواحـد وطـرق هـيـمـنتـه واندسـاسه
فـي كل مــــفـــــاصل الــــدولــــة وزراعــــة
الــــــعـــــيــــــون واآلذان فـي كـل دائـــــرة
ومـــدرســة ووحــدة عـــســكـــريــة عــلى
طريـقة جـمهوريـة جورج اورويل في
روايـته ( (1984حـتـى غـدت الــدولـة
برمتـها عبارة عن مـنظومـة كاميرات
دارس لـلـمـراقـبـة والـتـصـنت. هـذه ا
والـــغـــيـــوم الـــســـوداء الـــتـي ســادت
مــنــطــقــة الــشــرق االوسط وخــاصــة
كـونات الكـيـانات والـدول متـعـددة ا
الــديــنــيــة والــقــومــيــة مــثل الــعـراق
وســوريـا والــيــمن ولـبــنــان وتـركــيـا
وايـران ودول شـمـال افـريـقـيا حـيث
سادت ثقافة االقـصاء والتهميش بل
ـكـونات فـفي واالنـتـقـاص من تـلك ا
ســـوريـــا والــعـــراق أشـــاعت مـــعــظم
االنــظـمــة الــسـيــاسـيــة ومـفــاصـلــهـا
ـتنـفـذة ثقـافـة اقصـائـية وازدرائـية ا
ضــد مــكــونــات ديــنـــيــة ومــذهــبــيــة
وعرقـية وبـأشكـال مخـتلـفة ووسائل
متعددة باستثناء فترة قصيرة جداً

بـعـد تـولي مـعـارضي تـلك االنـظـمـة
دفـــــة احلــــكم وخــــاصــــة األحــــزاب
ـذهـبيـة الـتي عـاشت الـديـنـيـة أو ا
وتـرعرعت في ظـل وكنف مـجـمـوعة
عـتقـدات السيـاسية دارس وا من ا
ـعـروفــة خـاصـة في ومـنــهـاجـهــا ا
الـعـراق ابـتــداءً من مـدرسـة الـزعـيم
درسة ومقاومـته الشعـبية مـرورا 
الــبــعث وحــرسه الــقــومي وجــيـشه
ا أنـتجـته تلك الشـعبي وانـتهـاءً 
ـــــــــــدارس مــن جتـــــــــــارب يـــــــــــتـم ا
استنساخها اليوم بل واإلبداع في
ناهج ختـلف ا تطويـر أسالـيبهـا 
ـارسـات أنـظــمـتـهـا الـسـيـاسـيـة و

   يـعـتقـد الـكـثـيـر من شبـيـبـة الـيوم
خـــاصــة أولـــئك الـــذين شــهـــدوا مــا
سـمي بــالـربــيع الـعـربـي وقـبـله في
الــعــراق حــيــنــمــا ازاحت الــواليــات
تحدة نظـام الرئيس صدام حس ا
وحزبه عن دفة احلـكم وما تلى ذلك
في كل من ســوريـا والــيـمن ولـيــبـيـا
وكــثــيــر من بــلــدان الـشــرق االوسط
ذات الـتــعـدديـة الـقـومــيـة والـديـنـيـة
ـذهــبـيــة بـأن مـا حــصل في تـلك وا
البلدان من ازدياد وتيـرة العنصرية
والــطـائــفـيــة ومـا يــصـاحــبـهــمـا من
اقصـاء عـرقي وقـومي بشـكل مـفرط
رحـلة أي مرحـلة ما هو وليـد هذه ا

وحــــمــــقى وكـــذا احلــــال غــــربـــاً مع
ــصــالـــوة) كــمـــا كــانــوا (الـــدلــيـم وا
يــقــولـــونــهــا وإظـــهــارهم بـــالــبــخل
واحلـماقـة والـتخـلف.!    ومـا يـجري
الـيــوم في الـعـراق وســوريـا والـيـمن
ـــنـــاطق ولـــيـــبـــيــــا وحتـــديـــدا فـي ا
اخملــتــلـــطــة من عــمـــلــيــات تـــغــيــيــر
ــوغــرافـي عــرقي او مــذهــبي هــو د
استمـرار لذلك النـهج الذي مزق هذه
البلدان ومجـتمعاتهـا حيث التطرف
ــذهــبـي والــعــرقي الــذي الــديـــني وا
يسـاهم في إحـداث تمـزيق شـديد في
الـبـنـيـة اجملـتـمـعـيـة لـلـسـكـان ويـنـذر
بـخــطـر داهم يـضــعـنـا جـمــيـعـاً أمـام
مسؤولية تاريـخية ووطنية إزاء هذا
ـدمــر الـذي يُــشـيع الــتـمـزق الــنـهج ا
واالحـــتــراب بـل ويــشـــيع احــبـــاطــا
وانـتــكـاسـة خـطـيــرة لـدى مـسـاحـات
واســــعـــة مـن االهـــالـي في الــــتـــوجه
ــقــراطـي لــبــنــاء اجملـــتــمــعــات الــد

وانظمتها السياسية.
- رواية  1984التي كتبها الصحفي
George البـريـطـاني جورج اورويل

 Orwellفي عام 1949م.

االحــزمـــة الـــعـــنــصـــريـــة واســـقــاط
اجلنسيـة عن مئات االالف من الكرد
الـــســوريــ نـــاهــيك عـن اإلقــصــاء
واالنـــتــقــاص بــاســـتــخــدام وســائل
دعــائــيــة اجــتــمــاعــيــة تـزدري تــلك
ـــكـــونـــات بـــفـــيـض من الـــنـــكـــات ا
والــطـرائـف الـتي تــظــهـرهــا بــشـكلٍ
ســاخـــر أو مــنــتــقـص وتــشــكك في
أهـلـيتـهـا بل وتـهـيـنهـا في نـهـجـها
الديـني أو انتـمـائهـا العـرقي وحتى
االجــتـــمـــاعي ونـــتــذكـــر جـــمــيـــعــا
طــوفــانــات الــنــكــات والـقــصص أو
فبركة التي كانت أجهزة الطرائف ا
ؤسسـات تقوم اخملابرات وبـعض ا
بـنـسـجـها وإشـاعـتـهـا لـلـتـداول ب
األهـالي ولـيس بـبـعـيـد عن الـذاكرة
تـلك الــتي كـانت تـسـتــهـدف جـنـوبـاً
ــــعــــدان) وازدرائـــهم (الــــشـــروك وا
وإظــهـارهم بــأنـهم أُنــاس بـدائــيـون
وأجالف وشمـاالً الـكرد والـتركـمان
ـــســـيـــحـــيــــ عـــمـــومـــا الـــذين وا
ينتقـصون في آدميتـهم ومواطنتهم
ـــاط من الـــقـــصص والـــنـــكــات بـــأ
ــفـبــركـة الــتي تــظـهــرهم أغـبــيـاء ا

لكي الـعراقي وحتديداً من احلكم ا
فـي الـــســـنـــوات األولـى لـــتـــأســـيس
مـلكـة العـراقيـة والى حدٍ مـا فترة ا
أقـصر مـن حكم الـزعـيم عـبـد الـكر
قــاسم او نــور الــدين االتــاسي ومـا
عــداهــا ومــنــذ انــقــلب الــبــعــثــيــون
وحلفـائهم على الـنظام في كل من
دمــشق وبــغــداد حــكـم الــبــعــثــيـون
البالد مـنذ شـباط  1963في العراق
وحــتى إســقـاط هــيــكل حــكـمــهم في
نيسان  2003مع وجود فتـرة قلـقلة
ب  1963و  1968الــــتـي انــــقــــلب
فيها العوارف على احلرس القومي
لــكــنــهم لم يــخــتــلــفــوا في نــهـجــهم
السياسي عما سبقهم إال بالعناوين

واألسماء.
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كـونات األصغر  لقد مـورست ضد ا
ســـواءً كـــانت قــــومـــيـــة أو ديـــنـــيـــة
مذهـبية كل أنـواع االضطـهاد حيث
ـوغــرافي وســيـاسـة الــتـغــيـيــر الـد
ـــدن الـــتـــعـــريب فـي الـــعـــديـــد من ا
والــقـــرى الــكــرديــة في كــوردســتــان
العراق وما ماثلها في سوريا حيث

ــــفــــهــــوم الـــدارج لــــذا  وضــــمن ا
ـواطن  اليـحق لـلـمــعـارضـة لــدى ا
ألحـد  ان يطـالب جـزء من االحزاب
ستـقلـ  الذهاب الى او النـواب ا
ـــعــارضـــة  في الـــوقت الـــذي لم ا
ــعـارضــة كـحــقـوق تُــذكـر  كــلـمــة ا
وواجــــبـــات ال فـي الـــدســــتـــور وال
ان وال في اي النظام الداخلي للبر
قـــانـــون . اي بـــاخملــــتـــصـــر انـــهم
ـعــارضـة كــمـشـروع اليـؤمــنـون بــا
ـعارضة ا ا لتـصحـيح االداء  وإ
مــشـــروع البـــعــاد مـــجـــمـــوعــة من
شـاركـة في الـسلـطة  ـنـافسـ ا ا
وهـذا يــدُل ايـضـاً عـلى انَّ مـشـروع
ـقــراطـيـة في الــعـراق احـادي الـد
ــفــهـــوم وال يــقـــبل الــتـــصــحــيح ا

ويستمر مفهوم
 "الفوضى اخلالقة " هو السائد .
ـفــاهـيم ازدواجـيــة الـتــعـامـل مع ا
واطن سـترسخ خـيـبة اآلمل لـدى ا
ازاء مـــشـــروع الــعـــراق اجلـــديــد 
ــقـراطــيـتـه واحـزابه وتــقـاسم بـد
منافعه  لـذا ماال تقبـلونه ألنفسكم
 التـفـرضـوه عـلى غـيـركم   عـلـيـكم
ـفــاهـيم ذات أعـادة  الــنـظـر بــكل ا
ـقراطي كي ـشـروع الد الـصلـة با
يــتــسـنـى لــكم اخلــروج من بــودقـة
الـــتــحـــاصص الى فـــضـــاء احلــكم
ــقـراطـي الـشــامل  الــوطــني الــد
الـذي يــضـمن حــقـوق اجلــمـيع من
خالل تــكــامل االداء احلــكــومي مع
ـعـارضة الـسـلـطـة الـتـشـريـعـيـة وا

البناءة .
عـلى كل الــسـاســة ان يـعــمـلـوا من
اجل اصـدار تــشـريــعـات وقــوانـ
ـعارض حتـفظ حـقوق وواجـبـات ا
ــعــارض اطــار قــانــون كي يــجــد ا
يــــعــــمل من خـالله ويــــحـــمــــيه من
اخملــاطـر  ومــا دون ذلـك سـنــبــقى

بدائرة التخبط واالنقسام .

تـخـتــزل الـذاكـرة الـعــراقـيـة صـورة
ــعـــارضــة ســيـــئـــة عن مــفـــهـــوم  ا
وتُـفـسـرهـا  "بأنـهـا تُـمثل مـجـمـوعة
من االشخاص الـطامح بـالسلطة
ـــســتــعـــدين لــلــقـــتــال من اجل " وا
اسقـاط النـظام احلـاكم  واألستيالء

على مقاليد احلكم .
تـلك الـصـورة تـرسخت اكـثـر فـأكـثر
ـــعـــارضــة عـــنـــدمــا اســـتـــطـــاعت ا
العـراقيـة من استالم مـقالـيد احلكم
في الـعـراق بـعـد عـام ٢٠٠٣ خـاصة
وانـــهـم  هـــاجـــروا خــــارج الـــبـــلـــد
وعُذبـوا وقاتـلوا  وقُـتلوا  من اجل
اسـقــاط الـنـظـام  وبــالـنـتــيـجـة من
اســقط الـنـظـام واحـتلَّ الـعـراق هـو
شؤوم اجليش االمريكي وحتالفه ا
عارضة   ليُسلم السلطة الحزاب ا

بكل اطيافهم .
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وتـلك انـتــكـاسـة بــحق كل مـشـاريع
ُـضـحـيـة من اجل نـشر ـعـارضـة ا ا
ــفـاهــيم  والـقــيم الــتي تـتــبـنــاهـا ا

احزابهم .
ـعارضة بـعد عام عنـدما استـلمت ا
٢٠٠٣ مـــقــالــيـــد احلــكم  وفـــشــلت
لـفـتـرة ثـمـانـيـة عـشـر عـام من ادارة
الـــــدولـــــة وتـــــأمــــ عـــــيـش كــــر
واســتــقــرار لــلــمــواطن   عــززَّ ذلك
رسـومـة لـلمـعـارضة في الـصـورة ا
الـــذاكــرة الـــعــراقــيـــة .  بــأن رجــال
ـعـارضـة  هم طالب مـنـاصب وكل ا
شـعـارات الـتـغـيـيـر والـعـدالـة كانت
ســـبــــيل لـــلــــوصـــول لــــلـــمــــنـــصب
ــقــدرات .هــذا والــســيـــطــرة عــلى ا
ـكن ازاحــته من ذاكـرة ــفـهــوم ال ا
واطن الـعراقي  او تـغيره إال اذا ا
ـشروع تـرسـخت مفـاهـيم حقـيـقيـة 
قراطي عارضة ضـمن مشروع د ا
ـواطن حـقــيــقي يــحـقق لــلــوطن وا

مايصبوا اليه .
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الــوسط في الــشــوط االول بــهــدف
احمد عمار في مرماه د 34 قبل ان
يــنــتـظــر تــسع دقــائق عــلى بــدايـة
الـشوط الـثاني لـيـدرك التـعادل عن
طـريق احـمـد عـمار د54 الـذي كـفر
عن خــطــأ الـهــدف ويــعــوضه بــهـز

الـــلـــقـــاء الـــذي جــرى فـي الــنـــجف
لـيــتـقـدم اصــحـاب االرض لــلـمـوقع
الـرابع مـؤقـتـا قـبل ان يـبـقـى االخر
مــنـفــردا بــالــصـدارة بــســبب فـارق
الـنـقـاط التـي يتـمـتع بـهـا عن اقرب
مالحـــقـــيه الـــطــلـــبــة  17و تـــاخــر

ـة االخرى الـتـقـدم مـتـلـقـيـا الـهـز
نافسة. التي ستزيد من مشاكل ا
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وضــع نــــــــــــــــــــفــط الــــــــــــــــــــوســط
حــداالنـتـصـارات الــشـرطـة وحـقق
فـوزا مــثـيــرا بـهــدفـ لــواحـد في

ـســتـوى لالســتـمــرار في نـسج وا
ـوقف الـتاسع 33 الـنتـائج ودعم ا
واالبتعـاد عن جيرانه نـفط ميسان
مــا يــزيـد مـن رغـبــة الــلــعب بــقـوة
وبــاهــتــمـام لــبــلــوغ حـافــز الــفـوز

التحدي القائم بوجه الضيوف.
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وتــمــكن الــنـــجف من قــلب االمــور
حينما أنهى الـشوط االول متخلفا
بــهـدف اصــحـاب االرض د 22 عن
طــريق ولــيــد كــر قـبـل ان يـقــلب
ـصلـحته في خـمس دقائق االمور 
بـفـضل ثــنـائـيــة احملـتـرف ارنـست
تـيـري عــنـدمـا أدرك الــتـعـادل د65
وبعدها بخمس دقائق سجل هدف
الــتـقــدم والـفــوز والــعـودة بــكـامل
ـوقع الـنـفط الـنـقـاط قــبل الـتـقــدم 
الــســادس بـرصــيـد 40 في افـضل
نـتـيجـة ذهـابـا في االدوار األخـيرة
متجنبا اخلـسارة بفضل انتفاضة
التـشكيل والـتحضـير للـمهمـة عبر
مـدة تـوقف الـدوري الـتي سـاهمت
ـــنـــجـــز الـــذي ســر في حتـــقـــيق ا
جـمــهـوره الـكــبـيـر قــبل ان يـخـرج
الـنـفط بـاخلـسـارة الـثانـيـة تـوالـيا
بــعـــد الـــنــفـط لــيـــواجه حتـــديــات
وضــغــوط و قــبـلــهــا الــتــنـازل عن
مـوقـعه الـسـادس بـسـبب الـتـفريط
بـالنـتـيجـة بسـرعـة وهو الـذي كان
يبحث عن نقاطها قبل التخلي عن
ســـيـــطـــرته واخلـــروج عن مـــســار

لـتـعـزيـز مـوقعـهم الـثـاني اخـتـبارا
صعـبا عنـدما يحـلون ضيـوفا على
نـفط الــبـصــرة و الـتــطـلع إلى دعم
سـلـسـلـة الـنـجـاحـات اجلـيدة وذلك
بـتـحـقـيق الــفـوز الـسـادس تـوالـيـا
لــدعم في افــضل فــتـرات مــشــاركـة
ــواصــلــة الــتــألق وسط ــوسم و ا
سـعــادة جـمـهــورهم الـكـبــيـر الـذي
ينتظر ان تـظهر الصفـوف متكاملة
بـعدمـا اسـتعـدت في فـترة الـتوقف
ذكورة لدعم باراة ا خلطف نقاط ا
وقف وتوسيع الفارق مع الغر ا
اجلــويــة في فــتــرة غـيــابه احملــلي
لــلـمــشــاركـة بــدوري أبــطـال آســيـا
ـواجــهـة اجلـزيـرة عـنـدمــا يـخـرج 
اإلمــاراتي غــد اخلـمــيس مــا يـضع
الــــطالب امـــام خــــيـــار واحـــد هـــو
خوض اللقاء وخـطف كامل النقاط
قبل كل شي امام الكتيبة البصرية
الـتي شـهـدت تـغـيـر مـدربـهـا عـماد
ـاضي لــيـخــلـفه عـودة من الــدور ا
أســعـد عـبـد الـرزاق الـسـاعي الـذي
قـاد الـفـريق للـفـوز عـلى الديـوانـية
ذهـابا والـسعي لـتـحقـيق النـتيـجة
االهم في هـــذه االيــام واســـتــعــادة
ــــيـــدان و تــــوازن مــــنـــافــــســــات ا
لالسـتـفـادة مـنـهـا خـصـوصـا امـام
اجلماهيرية بعد التراجع الواضح
و اخـرهــا جتـرع خــسـارة الــنـجف
بــثالثــيــة بـعــدمــا تــقـدمه بــهــدفـ
وســـيــــكـــون عـــلــــيه تـــقـــد االداء
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ضـربَ حارس مرمى منـتخبـنا الوطني لـكرةِ الصـاالت زاهر مهدي مـثاالً بالوطـنيّة الـصادقة ورباطـة اجلأش بعد
ـوجودة في مـدينـةِ الـفجـيرة اإلمـاراتيـة رغم تلـقيه خـبر وفـاة والده نـتخب الـوطني ا أن قـررَ البـقاءَ مع بـعـثةِ وفـد ا
ـنتـخبَ تـنتـظـره غداً أولى مـباريـاته أمـام نظـيـره اإلماراتي في الـتـصفـياتِ ورفـضه الـعودة إلى أرض الـوطن ألن ا
ـنتـخب الوطـني لكـرةِ الصـاالت واجلـهاز الـفني واإلداري والـطبي والالعـبون اآلسيـويّة.وقـدمت رئاسـةُ بعـثـة وفد ا
ولى عز وجل أن نـتخب زاهر مهـدي لوفاة والده.سـائل ا واسـاة إلى حارسِ مرمى ا تعازيهـا احلارة وخالص ا

يتغمده بواسعِ رحمته ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
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بعد أن جنح في رفع لقب
ـــــــاســــــــتـــــــرز األول في ا
مــســيـرته ودخــول تـاريخ
ـفـتـوحـة بـطـولـة مـيـامي ا
الـتي ظلت مستـعصية على
اإلسـبان علـى مدار سنوات
حــقق العب الــتـنس الــشـاب
كـارلوس ألكاراز قفزة كبيرة
فـي مــســيــرته وحــجــز
لـــنـــفـــسـه مـــكـــانــا
ضــمن األفــضل

ــراكــز الـــعــراقي في الـــقــفـــز إلى ا
األولى في ترتيب الفرق.
يـــذكــــر أن بـــطـــولـــة
ـانـيـا الـدولـيـة أ
يـشـارك فـيـهـا
48 دولـــــــــة
مــــــــــــــــــن
مـخـتل
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انــطــلـقت مــنـافــســــات بـطــولـــة
ـــــبـــــارزة الـــــتي الـــــعـــــالـــم بـــــا
شـاركة تـسـتضـيفـها اإلمـارات 
120 دولــــــة مـن ضــــــمــــــنــــــهـــــا
الـــعـــراق.وقـــال رئــيـس االحتــاد
ركـزي للـمبـارزة زياد الـعـراقي ا
حــسن في تــصـريح صــحـفي إن
احتــــاد الـــلــعــبــة حــــرص عــلى
تـواجد العبينــا في هذا احملفــل
ــي مـــن أجــل كـــــســب الـــــعـــــا
اخلـبرة واالحـتــكـاك مع الـبلدان

نتخب العراقي للمبارزة U—“…∫ احدى منافسات ا

األحالم أصــبـحت كـبـيـرة واآلمـال تــضـاعـفت هـكـذا بـات
حـال فــريق بـرشـلـونــة في بـطـولـة الــدوري اإلسـبـاني هـذا
ـتـصـدر ريال وسـم بـالـرغم من أن الـفـارق بـيـنه وبـ ا ا

مدريد 12 نقطة كاملة.
باراة ويضع الـفريق الكـتالوني كل آمـاله على الـفوز في ا
ـؤجلة حتى يصل الفارق إلى 9 نـقاط وبعدها يبدأ في ا
الـدعــاء لـكـي يـســقط الـريــال وهـو يــدرك جـيــدًا إن سـقط
ـكن أن يـتكـرر نـفس الـسيـنـاريو في يـرجني في مـرة  ا

رات بعدها. الكثير من ا
لكي وال يعـني ذلك أن الضغوطـات ستكون عـلى الفريق ا
كنه وسم ألن هناك حـالة وحيدة فقـــــــط  حتى نـهاية ا
من خاللـهـا حـســـــم لـقب الـلـيـغا وهـي جتـنب اخلـسارة
ــرحــلـة فـي أصـعب 3 مــبـاريــات تــنــتــــــــظــره في هــذه ا
احلاسـمـة وذلك أمـام كالً من إشبـيـلـية أتـلـتـيكـو مـدريد
أوساسـونا عـلمًـا بأن هـــــــذه االختـبارات كـلهـا ستـكون
ــكـن الــقــول أن الــفــوز فـــيــهــا أو حــتى خــارج أرضه و
التـعادل عـلى أقل تقـدير سـوف يجـعله في مـأمن ويضمن

طاف. له لقب الليغا في نهاية ا
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متاز U—…∫ فريق الشرطة يتعرض الى خسارة من الوسط في الدوري ا
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عــــبـــــر العب فــــريـق ريــــثــــيــــروس
االيــطــالـي لــلــركـبـي عــثــمــان عــبـد
الـــسالم عـن ســـعــادتـه الــكـــبـــيــرة
ــنـــتــخب لـــدعــوتـه الى صــفـــوف ا
الـوطـني الـعـراقي من اجل تـمـثـيله

في بطولة غرب اسيا.
وقـال عبـد السـالم في بيـان الحتاد
الركبي إنه شـرف كبير لي بـتمثيل
بــلــدي في الــبــطــوالت اخلــارجــيـة
وفــرصـــة ايــضـــا لــنـــقل خـــبــراتي
لــزمالئـي الالعــبــ كـــون الــركــبي

لعبة جديدة في العراق.
?ولـفت الى انه يـسـعى الى تـمـثيل
الـعــراق خـيـرا ورفع اسم بـلـده في
الـــبـــطـــوالت الــــدولـــيـــة مع زمالئه
الالعـب  مـشيـدا بــاخلطـوة التي
عـمل بهـا االحتاد الـعـراقي للـركبي
بــاســتــدعـاء الالعــبــ احملــتــرفـ
ـــغــتـــربــ في اوروبـــا لــتـــنــصل ا

منتخب بالدهم.
وتــــابع ان احــــتـــرافـه في الـــدوري
االيطـالي للدرجـة الثانـية مع فريق
ريثـيروس يعـد نقـطة حتول كـبيرة

بالنسـبة له لكسـب اخلبرة واللعب
ـــيــــزين فــــضال عن مـع العـــبــــ 
ـعـروفـ في ـدربــ ا الــعـمل مع ا
ايطاليـا.يذكر أن بطـولة غرب آسيا

فئة 15 ستقام في ايران.
وفي سياق منفـصل حصد منتخب
ـعـاق الـعراق لـلـسـبـاحـة لـفـئـة ا

ـنــوعـة في ــيــدالـيــات ا عـددا من ا
انيا الدولية. بطولة أ

ونـال الـعـراق ذهـبـيـة سـبـاق  4في
100 فـردي مــنـوع لــلـســبـاحـ
قــاسم اخلـفـاجي ومــصـطـفى
عــــمــــاد وحــــســـ صــــاحب

ومصطفى هاشم.
فـيــمـا حـقـق الـسـبــاح قـاسم
اخلـفاجي مـيدالـيـة برونـزية
في مـــنــافـــســات 400 مـــتــر

حرة.
من جـــانــبه حــصـــد حــســ

ـيــدالـيـة الــذهـبـيـة في صـاحب ا
سباق  50مترا في سبـاحة الصدر
وبـرونـزية 50 مـتـرا في الـسـبـاحة

احلرة.
ــنــتــخب وبــهــذه الــنـــتــائج جنح ا
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تتـواصل اليوم االربـعاء مـواجهات
الـــدور الــســـادس والـــعــشـــرين من
ـمـتـاز بــاقـامـة مـبـاراتـ الـدوري ا
وفيها يـسعى زاخو الثامن 37 الى
تــوظـيف ظـروف الـلــقـاء مع ضـيـفه
الـــديــــوانـــيـــة الـــثــــامن عـــشـــر 18
بــــــاســـــتــــــغـالل عــــــامــــــلي االرض
واجلـمــهــور لــتــحـقــيق الــنــتــيــجـة
ـطــلـوبـة وكــسـر حـاالت الــتـعـادل ا
االي الزمـــته في اربـع مـــواجـــهــات
ــــــديـــــــنــــــة امــــــام مـــــــرتــــــ فـي ا
يـناءوالـشرطـة وذهبـا من النجف ا
واالمــانــة مــا يــضع االعــبــ حتت
الــــلـــعب بــــشـــعـــار الــــفـــوز وحـــده
وحتـــقــيـــقه حتت اي مـــســوغ كــان
واإلبــقـاء عــلى حـظـوظ الــفـريق في
الـدفـاع عن مـوقـعه من خالل عـكس
قـــدرات الــفـــرقــة في حـــسم االمــور
الــتي حتـتـاج احلــذر الـشـديـد والن
الــفـريـق سـبـق واهـدر الــكــثــيـر من
نـــقـــاط عــقـــر الـــدار امـــام اخــتالف
االمور امام العـد التنازلي لـلبطولة
ــهـمــة امـام الـديــوانـيـة في حـسم ا
الذي لم يجد بعد شيء يخسره في
تعـليق االمال عـلى ما تـبقى من مو
اجـــــهــــات عـــــلى امـل اخلــــروج من
مـنـطـقـة الـهـبـوط الـتي تـاخـر فـيـها

كثيرا .
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 وسيواجه الطالب الساع

امال في حتـقـيـق الـتـعـادل وهـو ما
ـنـاسب قبل ان حـصل في الـوقت ا
يدعم جهود التـشكيل الذي استمر
في الهجوم والسـيطرة على مسار
االمور وقلبها عـلى الشرطة بهدف
ـتصدر حسـ عبـد الرضـا وكان ا
بال حــيـلــة وظـهــر الــبطء الـشــديـد
عـــلـى حــــركـــة عــــنــــاصـــره وزادت
ساحات ب خطوطه التي فقدت ا
الـتــركـيـز و الـتي فـشـلت في ادارك
التـعادل النـها افـضل من اخلسارة
التي شوهت سجله بفضل التفوق
الـــواضح لــلـــوسط الــذي جنح في
هـمة بافـضل طريقـة وظهر إدارة ا
مـنـظـمـا دفـاعـيـا وهـجـومـا بـسـبب
ارتــبـــاك الـــشـــرطـــة وابـــفـــشل في
ـكثـف الصحاب مواجـهةالـضغط ا
ـلـعب االرض واالنـتـقــال بـسـرعــة 
الشرطة الذي ظل مسرحا لهم قبل
ان يـســتـغـلـوا الــفـرصـة بــتـحـقـيق
ــوسم الـــتي عــادت به نـــتــيــجـــة ا
وقـفه فى بداية للـواجهـة ويذكـر 
ـتـصـدر ـوسم وتـظـهـر خـسـارة ا ا
في ضـل تـــــراجـع نـــــتـــــائـــــجـه في
رحلة احلالية بالفوز اربع مرات ا
وتـعــادلـ وخــسـارة بــرصـيـد 67
فـيـمـا حـقق الــوسط الـفـوز مـرتـ
والتـعادل اربع مـرات وخسارة من
نـــوروز قــــبل ان يــــتــــوج ســـجــــله
بنـتيجـة الفوز عـلى الشرطـة التهم

شاركة. في ا

شباك الشرطة قبل ان يعزز الوسط
من تـقدمه بـهـدف ثان د  60وحسم
ــهـــمــة خالل ست دقـــائق وظــهــر ا
الـــــــــوسـط في افــــــــــضل حــــــــــاالته
خـــصــوصـــا في احلـــصـــة األخــرى
عـندمـا بدأ بـضغط هـجومي مـكثف

فـي الــــعــــالم. وفي حــــوار مـع وكــــالـــة
األنـبـاء اإلسـبـانـيـة أكـد صـاحب الـ18
عـامـا أنه ال يـزال يـعـيـش نـشـوة الـفوز
بـبـطـولـة مـيـامي رغم أنه لم تـسـنح له
الــفـرصــة بـعـد لـالحـتـفــال بـالــلـقب مع
ـساعـد.وقـال في هذا عـائـلتـه وفريـقه ا
الـصدد "في النهاية االحتفال بالنسبة
لـي هـــو الـــتــــواجـــد وسـط عـــائــــلـــتي
ـسـاعـد وحلظـن احلظ أنهم وفـريـقي ا
بـــجـــانـــبـي لم تـــســـنح لي الـــفـــرصـــة
لالحـتفـال في ميامي ولـكني سـأحتفل
مـع الــــــعــــــائــــــلــــــة واألصـــــــدقــــــاء في
مورسيا".وحول اللحظة األفضل له في
الــنـهــائي الـذي حــسـمه عــلى حـسـاب
ـجـمـوعـتـ الـنـرويـجي كـاسـبـر رود 
دون رد بـواقع 5-7 و4-6 خـالل سـاعة
و52 دقـــيـــقـــة أوضح أنـــهـــا عـــنـــدمــا
احــــتــــضن اجلــــمـــيع
عـــــقب نــــهــــايــــة
ـباراة.وأشا ا
ر "الـــلــحــظــة
األكـــــــــــثــــــــــر
خــصـوصــيـة
فــي هـــــــــــذيـن
األســـــبـــــوعـــــ
كـــــانت عــــنــــدمــــا
احـتـضنت اجلـميع
مـع خـوانــكي (خـوان
كـــارلــوس فـــيــريــرو)
وجـميع أفراد الـعائلة
بــــاإلضـــافــــة لـــفــــريـــقي
ــــســــاعــــد هــــذه كــــانت ا
الــلــحــظــة األكــثـر إثــارة في

البطولة بأكملها".
يا صنف الـ 16عـا كـما حتدث ا
عن كـيـفيـة تعـامل العب شاب مـثله
مـع كل مــا يــحــدث مــعه في الــلــحــظــة
احلــالــيــة.وأوضح "فـي الــنــهــايــة لــقـد
حــقــقت حـلــمي هــذا أمـر واضح أرى
أيــضــا أنه يــنــبــغي مــواصــلــة الـعــمل
واالســــتـــعــــداد أنـــا شـــاب قــــريب من
اجلـــمــيـع من عـــائــلـــتي وأصـــدقــائي
ـــنــزل".وأكـــمل وأحـب الــتـــواجـــد في ا

"أدرك جـــيـــدا أنــنـي مــا زلـت في عـــمــر
الـ18 وأنـه عـــنـــدمـــا أعـــود لـــلـــمـــنــزل
سـأتواجد مع أصـدقائي والعائـلة كما
اعــتـدت دائـمــا".وتـابع "ال أريــد إعـطـاء
األمور أكبر من حجمها ال أفكر في أي
شيء عـندما أعود للمنزل لالسترخاء
واالبـــتــــعـــاد عن كل شـيء أســـتـــمـــتع
بـوقتي وأضـحك وأشكـر اجلمـيع على
وجــودي هـــنــا أنــا مــا زلت شــابــا في
الـ18.وخـصّ اإلســــبــــاني األول الــــذي
يـــتــوج بـــلــقـب مــيـــامي مـــدربه خــوان
كـارلوس فـيريـرو بالثـناء السـيمـا بعد
الـظرف القـاسي الذي تعـرض له بوفاة
والــده واضـطـراره لــلـســفـر إلسـبــانـيـا
وسط الـبطـولة والعـودة في اللـحظات
األخـيـرة قبل الـنهـائي.وقال "لـقد وصل
ظـهـر الـسـبت لم أكن أتـوقع حـضوره
لـم يــبــلــغـــني أحــد بـــشيء رؤيــته في
الـفنـدق كانت مفـاجأة مـذهلة بـالنـسبة
لي وكـنت سعـيدا لـلغـاية بـاالستـمتاع
بـهذه اللـحظة مـعه".كما حتـدث ألكاراز
واطنه األسطورة احليّة عن مـقارنته 
رافــائــيل نــادال الـذي يــعــتـبــره مــثـله
األعـلى وأحد أفـضل من جاء في تاريخ

اللعبة.
وقـال حـول هـذه النـقـطـة "قـلتـهـا دائـما
أنه عـنـدمـا تـتم مـقـارنـتك بـرافـا نادال
فــهــذا يـعــني أنك تــؤدي بـشــكل جــيـد
وأنـك تـســيــر في الـطــريق الــصــحـيح.
ولـكـن في الـنـهـايـة رافـا هـو رافـا أحـد
أفـــــضل الـالعــــبـــــ في تـــــاريخ هــــذه
الــريـاضـة إنه مــذهل".وحتـدث الالعب
اإلســـبــاني الــواعــد عـن خــطــطه خالل
ــقــبــلــة والــبــطــوالت الــتي الــفــتـــرة ا
ـؤكد أنـني سأشارك سـيشـارك فيـها. "ا
فـي مــونت كــارلـــو هــنــاك بــطــوالت ال
ــكن تــفــويــتــهــا مــثل مــونت كــارلـو
ومـــــــــــــــدريــــــــــــــــد ورومـــــــــــــــا وروالن
جـــاروس".وخـــتم "قـــد يـــتــغـــيـــر األمــر
وأشـارك في بـطـولـة من فـئة الـ 500أو
ـؤكـد حـالـيـا أنني 250 نـقـطـة ولـكن ا
ـشـاركـة فـي هـذه الـبـطوالت أفـكـر في ا

همة". ا

كارلوس
ألكاراز  
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اكـد مشـرف فريق نـادي القـوة اجلوية
احـــمـــد خـــضــــيـــر ان الـــفـــريق اكـــمل
اسـتـعـداداته بـعد جتـمـعه بـالـكامل في
مـعسـكر الـسعـودية اسـتعـدادا لبـطولة
دوري ابـطال اسيا فيما سيغيب ثالثة
العـب أساسـي عن التـشكيـلة بسبب
اإلصــابــة.وقــال خــضــيـر فـي تـصــريح
صـحــفي من الـسـعـوديـة ان الـفـريق لم
يـكـتـمل او يـتـهيـأ بـشـكل كـامل اال بـعد
ـنــتــخب وجتـمــعـوا الــتـحــاق العــبي ا
ـعسـكرهم الـتدريـبي احلالي االن في

السعودية.
عسكر التدريبي الفعلي كان وب ان ا
ـنتخب وقبل ذلك بـعد التـحاق العبي ا
كــان جتـمـعـاً شــكـلـيــاً لـتـســعـة العـبـ
تـقريـبا.واشـار الى ان الفريق سـيفـتقد
خـدمــات الالعـبـ مـيـثم جـبـار وكـرار
نبيل وفهد طالب بسبب اإلصابة لكن
ــدرب حـكـيم شـاكـر ســيـضع الـبـدائل ا

ناسبة. ا
ـــني الـــنــفس وتـــابع خــضـــيــر كـــنــا 
بــخــوض مــبــاراة جتــريــبــيـة مـع احـد
االنـدية الـقويـة لكـننـا لم جند اي فريق

شاركات مختلفة مـتفرغ الرتباطاتهم 
منها دوري ابطال اسيا.

عنويات وختم بالقول الفريق يتمتع 
عـالـيـة ويـواصل تـدريـبـاته عـلى مـلعب
ـــلك فــهـــد الــثـــاني في الـــســعـــوديــة ا
ويــسـعـى اجلـمــيع لـتــحـقــيق االجنـاز
الســيـمـا وان الـقــوة اجلـويـة فـاز ثالث
مرات ببطولة كأس االحتاد االسيوي.
يـذكر أن فـريق القـوة اجلويـة سيـفتتح
مـــشـــواره في الـــبـــطــولـــة االســـيـــويــة
ـــواجــهـــة اجلــزيــرة االمـــاراتي يــوم
ـلـك فـهد ـقـبل عـلى مـلـعب ا اجلـمـعـة ا
الــدولي في الــســاعــة احلـاديــة عــشـرة

والربع ليال.
ووصـل وفد فـريق الـقـوة اجلويـة لـكرة
مـلكـة العـربـية الـسعـودية الـقـدم إلى ا
فـي االول من نيـسان اجلاري عـلى م
طــائـرة خـاصــة لـلــدخـول في مـعــسـكـر
ـــشــاركــة في تـــدريــبي قــصـــيــر قــبل ا
مـنافـسات اجملمـوعة الثـانية من دوري
ــزمـع انــطالقـــهــا في أبـــطــال اســـيــا ا
الـــثـــامن من شـــهـــر نـــيـــســان/ أبـــريل

اجلاري.
ومن جــهــة اخــرى يــرغـب مــنــتــخــبـان
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أنـهى فريق احلـشد لـكرة الـقدم مـباريـاته ضمـن منـافسـات دوري الدرجـة الثـالثة
وانـتقل رسمـيا إلى مصـاف دوري الدرجة الـثانيـة بعد أن تـصدر فرق مـجموعته
دون مـنافس.وأضاف فريق احلـشد الشعـبي إلى رصيده ثالثة نـقاط جديدة عقب
زمع إقامتها ظهر باراة التي كان مـن ا تـخلف منافسه نادي العـ عن حضور ا
الـيوم في ملعب الساحـر أحمد راضي في نادي الكرخ وبـذلك يكون فريق احلشد
الـشـعـبي االكـثـر حتقـيـقـا لـعـدد مرات الـفـوز بـعـد ان حـصد الـفـوز احلـادي عـشر

ووصوله إلى النقطة  34من مبارياته الـ.12
وسـجل العبو احلشد  35هـدفاً وهو الـرصيد االعلى تـهديفـيا في الوقت الذي لم

يسجل في شباكه سوى هدف ليكون خط دفاعه هو االقوى.
وحـصل العب احلشد مروان لوزي على لـقب الهداف برصيد ثمـانية أهداف فيما
كـان احلشـد الشعـبي هو الفـريق الوحـيد الذي لم يـخسـر ضمن منـافسات دوري

الدرجة الثالثة.
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ـنـتخب الـوطني واجـهة ا التـيـنيـان 
قبلة. رحلة ا العراقي ودياً خالل ا

وذكـــر مـــصــــدر في احتـــاد الـــكـــرة في
تـــصـــريح صـــحــفـي أن رئــيـس احتــاد
الـكـرة عـدنـان درجـال الـتـقى بـعدد من
رؤســـاء االحتــادات الـــريــاضــيـــة عــلى
هـامـش مـشـاركـته في قـرعـة تـصـفـيـات

كأس العالم.
وبـــ أن احتــادي بـــيــرو واالكــوادور

طـالبـا درجال بـإقامـة مبـاراة ودية قبل
انـطالق كـأس الـعالم ?”مـشـيراً الى ان
“درجـــال وافق عــلى الـــلــعب شــرط أن

بارات في بغداد. تقام ا
لحق وتـنتظر يـذكر ان بيـرو ستلـعب ا
الـفـائـز من اإلمـارات واسـترالـيـا فـيـما
تـلـعب االكـوادور فـي اجملمـوعـة االولى
إلى جـانب مـنـتخـبـات قطـر والـسنـغال

وهولندا.

V∫ جانب من تدريبات فريق القوة اجلوية —b

ـــشـــــاركـــة ال ســـــيــمـــا أنه  ا
تـرشيح اثـن مـن الالعبـ هما
زكــريــا يــحــيى وعــلي الــســجـاد
حـسـن.واضاف حـسـن أن احتاد
ــبــارزة احملــلي تــربــطه عـالقـة ا
جــيــدة ومــتــمــيـزة مـــع جـمــيــع
االحتـــادات العربية واآلســيوية
ســتمر فــي نـتيجــة التـواصل ا
االجـتماعات الدورية والبطوالت

الدوليــة.
وكـان مـنتـخبـنـا قد حـصــل على
ــركــــز الــثـاني فـــي الـبــطــولـة ا

الــعـربــيـة الــتي اســـتــضـافــتـهـا
مــديـنـة الـســلـيـمـانــيـة في شـهـر
ــاضي بــعــد أن كـــانــون األول ا
حـصل على ذهـــــــبيت واحدة
لــلــرجـال ومــثـلــهــا لـلــنــسـاء في
مـنافســــــــات الـــــــفـرقي بينما
ــــنــــصــب فـــــاز زيــــاد حــــسـن 
رئـــاســــة احتـــــاد غــرب آســـــيــا
ـــؤتـــــــــــمـــر لــــلـــعــــبـــة خـالل ا
االنــتـخـابي الحتـاد غـرب الـقـارة
الـذي عـقد عـلى هامش الـبطـولة

العربية.



…dOš_« q³7

www.azzaman.com

qHŠ∫ كر كنعان وصفي في لقطات من حفله على خشبة الوطني .  عدسة - رزكار البرزجني

wMÞu « W³Aš vKŽ ÂÒbIð WOMÞu « WO½uHL «

…eÒOL²  WO «d² —Ë√  UŽUI¹≈

 ·d²;« w*UF « “«dD « vKŽ V¹—b² « Âb ²Ý« ∫wH Ë

wÐu½– X UÞ ÆÆ ÊUC — Îö¼√

 ‘uKŽ Â«eŽ

 w OI « vO×¹

ـقـيم في لنـدن احتـفى كـتاب وروائـيون الروائي األردني ا
ومــثـقـفـون بـإشــهـار وتـوقـيع روايــتـيه (الـفـردوس احملـرم)
و(حـيـوات ســحـيـقــة) بـجـلـســة اقـيـمـت في بـيت الــثـقـافـة

والفنون بعمان.
w½«bL(« œd¹uý ‰« bFÝ

امـيـر امارة بـني حـمدان فـي الوطن الـعـربي تلـقى تـعازي
سـائل االوساط العـشائريـة واالجتمـاعية لـوفاة شقـيقته 

الله تعالى ان يسكنها فسيح جناته.   
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ي العراقـي تلقى ـمثل واالكـاد ا
ــــيــــة تــــعـــــازي االوسط االكـــــاد
والـفـنـيـة لوفـاة شـقـيـقه فـالح (ابو
فـراس) ســائـلـ الــرحـمـة لـروحه

الطاهرة.
ÍËULK  p U
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ـعـرض الـفـني (آفـاق) الـتـشـكـيـلي الـســوري شـارك في ا
الـذي أقامه فـرع السـويـداء باحتـاد الفـنـان الـتشـكـيلـي
في اسـتــديـو الـتـشــكـيـلـي عـصـام أبــو عـسـلي فـي مـديـنـة

السويداء.

ـــشــورة من ــواقف الـــصـــعــبـــة  ال تــتـــرد في ا فـي ا
شخص ذو ثقة.
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يوم أنت مجتـهد ولكن تضيع مجـهودك بسبب توترك 
السعد الثالثاء.
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لـديك مـشـكلـة في الـعـمل بسـبب عـصـبيـتك الـشـديدة
يوم السعد االربعاء.
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ال جتــعل حــيـاتـك األسـريــة تــؤثـر عــلى عــمـلـك واهـتم
بنفسك أكثر.
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حاول أن تعـتذر لآلخرين عما بـدر منك والتزم الهدوء
.رقم احلظ2.

¡«“u'«

انت مـجـتـهـد والـكـثـيـرين يـغـضـبـهم ذلك اسـتـمـر في
طريقك وال تلتفت لألخرين.
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اهتـم بنـفـسك وأناقـتك فـالشـكل مـهم جدًا مـثل الـعقل
والتفكير.
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حـاول االهـتـمــام بـشـريك حـيـاتك ألن ضـغـوط احلـيـاة
سئولية على عاتقه كبيرة. وا

Íb'«

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

bÝô«

االفـصـاح عن الشيء قـبل اتـمـامه بشـكل كـامل عامل
سلبي جدا. 
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يــغــضب مــنك  بــعض الــزمالء هــذه الــفــتــرة بــســبب
العصبية الزائدة.
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الـقــادم أفـضل وسـتـتــحـسن األحـوال فــقط أفـعل مـا
عليك وترك األمور لله.
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عـاني للـكلـمات رادفـات وا تكـتب ا
ضـــــمن من االعـــــلى الـى األســـــفل
طلوب لونة تكون الكلمة ا الدائرة ا

معرفتها (مسلسل تلفزيوني):
1- انثى االسد

ملكة العربية 2- محافظة شمال ا

السعودية
3- عاصمة آسيوية

4- اقتحم بقوة

5- رتبة عسكرية

6- اكراه

7- ملصق بريدي

8- مدرس جامعي

9- امتالك احلافز لبلوغ القوة

الناشط الـبيئي العراقي حـاضر في امسية ثقـافية اقامها
ـنـاخي في الـبـيت الــثـقـافي الـنـجـفي حـول آثــار الـتـغـيـر ا
ـنـطـقة وحتـويل الـتـحديـات الى فـرص لـلتـنـمـية العـراق وا

ستدامة بالتعاون مع منظمة طبيعة العراق. ا
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الــشــاعـر الــفـلــسـطــيــني  الـراحل صــدر ت له مــجـمــوعـة
نصوص شـعرية بـعنوان (كتـاب الشام) جـمعهـا ونشرها
االحتـاد العـام لألدبـاء والكـتـاب الـفلـسـطيـنـي بـعـد وفاته

جتسد حبه الكبير لسورية وعاصمتها دمشق .
ـوسيقـية اجلمـيلة وعـلى خشبة بغداد ا

سرح الوطني .  ا
ولــتــوضــيح مــايــجــري من اســتــعـدادت
وسـيقـية الـتي  عزفـها للـمقـطوعـات ا
شرف الـعام على الـفرق الفـنية حدثنـا ا
في وزارة الــثـقــافـة والــسـيــاحـة واالثـار
ـايـسـتـرو وقـائـد الـفــرقـة لـهـذه الـلـيـلـة ا
كر كـنـعان وصـفي قائـال  ( جهـد كبـير
وجــبـار لــعـازفي الــفـرقـة وتــطـور كــبـيـر
وملـموس ومـلحـوظ من الوعي واالدراك
الــفــنـي وانــا اســتــخــدم الــتــدريب عــلى
ئة كما ي احملترف 100 با الطراز العا
في امريـكا وسـويسـرا وغيـرهمـا  نفس
الــــنـــظــــام رغم اخــــتالف الــــظـــروف في
العراق وحالة االوركسترا فيها نواقص
كـثــيـرة من االالت والـتــجـهـيـزات لــكـنـنـا
نــركـز عــلى االيــجــاب ومـشــكـورة وزارة
الـثقـافة تـبـنت الـنظـام الداخـلي اجلـديد

الـذي يــتـيح لـلــفـرقـة البـراز ابــداعـاتـهـا
ونحن كقـادة للفـرقة السـمفونـية النغرد
الوربا وغـيرهـا نكـون في وطنـنا ونـقدم
ه الجنــاح افــضـل مــانــســتــطــيع تــقــد
عمـلنـا واحيـاء ليـلة  يـفخـر بهـا شعـبنا
الـــعـــراقي   حـــيـث قـــدمــنـــا لـــهم اروع
يـة ومنـها ـوسيـقيـة العـا قـطوعـات ا ا
عـمل سويت الـطـائر الـنـاري عمل كـبـير
جـدا اليـغـرس جونـفـيـنـسـكي بـنـسـخته
ــــنــــقـــحــــة عـــام 1919 وكـــذلـك عـــمل ا
افــتــتــاحــيــة نــبــوكــو - نــبــوخــذنــصـر
جلــوزيف ڤــيــردي  والــفــصـول االربــعه
لــڤـيــفـالــدي قـدمه الــصـولــيـست جــنـيـد
ـومـر  والـذي مـحـمـود وايــضـا عـمـلـ 
كـان قــائـد االوركـسـتـرا في الــسـتـيـنـات
وجـزء من الـسـبـعـيـنـات الف من افـضل
ــولــفــات عــلـى  الــتــونــات الــعــراقــيـة ا
ـي  كــمـا بــأســلــوب اوركــســتــرالي عــا

واشكر السفير االيطالي والصديق على
حــــضــــوره وكل الــــضــــيــــوف الــــعــــرب
واالجـــانب ومــتــابــعـــيــنــا ).  وفي هــذه
الــلــيــلــة كـان ضــيف الــشــرف الــدكــتـور
مــيــمــون اخلــالــدي الــذي ابــدع بــألــقـاء
قصيدت االولى للـشاعر جواد العطاب
وهي من وحي نـبوخـذنـصـر  والثـانـية
ـن طلل لـلـشاعـر امـرؤ الـقـيس بـعـنوان 
بـ اجلـدية واجلـبل ويـعـتـبـر اخلـالدي
ـا لها مـن اثر على وسـيقى  (الشـعر كـا
الـنـفس وايـقـاع مؤثـر) وشـهـدت الـلـيـلة
ايــضــا تــقــد  ســمــفــونــيــة مــلك بــابل
(نــبـوخــذ نـصــر) ومــوسـيــقى األغـنــيـة

العراقية التراثية (چي مالي والي).
واستـذكر اعـضاء السـمفـونيـة الوطـنية
زميلهم عازف الترومبون فاضل خضير
ــوت ســائــلـــ الــرحــمه الـــذي غــيــبـه ا

والغفران  لروحه الطيبة 

ـطـرب الـعراقـي شارك مـع عازف الـعـود حـمـيـد الـعربي ا
بـتـقـد فـقـرة مـوسيـقـيـة غـنـائـيـة ضـمن االحـتـفـالـية الـتي
ـناسـبة  يوم اقـامهـا قصـر الثقـافة و الـفنـون في االنبار 

ي. سرح العا ا

االديب الـعــراقي صـدر له عن مــنـشـورات االحتــاد الـعـام
لألدباء والـكتّاب في الـعراق كـتابه الـنقدي( تـدج الـلغة
الهاربـة - حتوالت بنيـة اخلطاب في جتربة الـشاعر جبار

الكواز).
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{ اسطنبول  –كاالت - يعود الزوجان
التـركيـان الـشهـيران  نـسـليـهان أتـاغول
وقاديـر دوغـلو  لإلجتـمـاع في مـسـلسل
درامي جـديــد مـقـرر عــرضه في خـريف
هذا العـام.يتشـارك الزوجان بـطولة (في
حيـث ستـلـعب نـسـلـيـهان نهـايـة الـليل))
دور مـــاجــــدة وهي بــــطـــلــــة اســـاســــيـــة
ومـحوريـة فـي العـمـل في حـ سـيلـعب
دوغلو دور كاظم إيشيك وهو احد افراد
عائـلـة غـنـية تـتـزوجه مـاجـدة وهي تأتي
من طــبــقــة فــقـــيــرة لــتــبــدأ مــعــانــاتــهــا
وصــراعــاتـهــا فـي الــعـيـش مع الــطــبــقـة

اخململية.
ـســلـسل مــقـتــبس من روايــة لـلــكـاتــبـة ا
ـعروف بريـدة جالل(في نـهـاية الـلـيل) ا
عنها انها دائـماً حتب ابراز دور النساء
وتركـز في روايـاتـهـا عـلى حـيـاة الـطـبـقة
ـزوجة اخملمـلـيـة التي غـالـبـاً ما تـكـون 

بالفساد.
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دأبت الــســمـفــونـيــة الــوطـنــيـة
الــعـراقــيـة عــلى تــقـد اعــمـال
مـوسـيـقــيـة كـبـيـرة تـعـتـبـر من
هم ي ا وسـيـقي الـعـا االرث ا
ــثـل قــفـــزة نــوعـــيــة والـــذي 
لــلــعـمل الــفــني بـطــاقــة فـنــيـة
مـحـلـيـة قـيـادة وتـدريب واداء
ــــا يـــضع الـــفــــرقـــة ضـــمن
التـجارب الـرائدة حـيث تضم
90 موسيقي محترف من
ــــــــثل اصل 130 والــــــــذي 
ــــــــثــــــــالي الــــــــنــــــــصـــــــاب ا
ــيــة  لألوركـــســتــرات الــعــا
والــــــــتـي قــــــــدمـت يـــــــــومي
اخلـــــمــــــيس واجلــــــمـــــعـــــة
ـاضـيـ ضـمن مـنـهـاجـها ا
الــشــهـري لــيــلــة من لــيـالي

تــوجه جملــتــمع  بــأســره تــدخل الــبــيـوت
ـذياع الـعـراقـيـة من خالل الـشـاشـات او ا
او االجـهزة النـقالـة فاالعالم رسـالة مـهمة
نـطـمح جـمـيـعـاً ان تـكـون رسـالـة صـحـيـة
تلقي الى افاق ثـقافية توعـوية تنهض بـا

اوسع ).
وفي خـتام الـلقـاء قدمت الـهيـئة وعـلى يد
ؤيد الشـكر والتقدير رئيـسها التنـفيذي ا
ـعــد ومـقــدم بــرنـامج ( دردش مع انس )
كــنـمـوذج حــقـيـقي لــلـبـرامج الــهـادفـة في

العراق.

الـلقاء حيث حـرصت الهيـئة على االشادة
بـهذا الـبـرنـامج الـنوعي الـذي اسـتـضاف
كـبـار الـفـنــانـ واألدبـاء واالعالمـيـ في
الـعــراق واهـمــيـة احلـوار الــذي طـرح في
حـلـقات الـبـرنـامج والـذي يـبث في شـبـكة
االعالم الــعــراقي - راديــو الــعـراقــيــة مع
ــرئي .ومن اســتــخـــدام خــاصــيــة الــبث ا
جــــانــــبـه اكــــد الــــطــــائي خـالل الــــلــــقـــاء
ان(الـــبــــرامج الـــتـي تـــبث فـي احملـــطـــات
الـفضـائيـة ومواقـع التـواصل االجتـماعي
يـة هادفـة او برامج هـدامة هي امـا تقـو
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استـقـبل رئيـس اجلهـاز التـنـفيـذي لـهيـئة
ؤيد في مكتبه االعالم واالتـصاالت علي ا
ـقر الـهـيـئة في بـغـداد االعالمي و مـقدم
الــبـرامـج الـتــلـفــزيـونــيـة واإلذاعــيـة انس
حــيث تـبـادل الــطـرفـان احلـديث الـطـائي 
حـول أهمـيـة خلق الـبـرامج الهـادفـة التي
من شـانها النهوض بـواقع احلياة العامة
في الـعـراق سواء كـان ذلك عـلى الصـعـيد
الـفني او االجـتمـاعي .. وبرنامج ( دردش
مـع انس ) كــان مــحــوراً أســـاســيــاً لــهــذا
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قال رسـول الله صـلى الله عـلـيه وسلم: (إن في اجلـنة بـابًا
يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة ال يدخل
معـهم أحد غـيـرهم يقـال: أين الـصائـمون? فـيـدخلـون منه
فـــإذا دخل آخـــرهم أغـــلق فـــلم يـــدخل مـــنـه أحــد) (رواه
البخـاري ومسلم). وقـال (ص) ان (الصيام جُـنة فال يرفث
وال يـجـهل وإن امـرؤ قــاتـله أو شـاتـمه فــلـيـقل: إني صـائم

) (البخاري ومسلم). مرت
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لقـد أقبل الرمضان الكر ليكون سلوة للنـفوس ومؤنسة للقلوب وروضة للعقول
ن تـلـطخ بـأوحـال الـذنـوب.  هـا هو أقـبل الـرمـضـان الـكـر يـأيـامه الـبيض وعـزاء 
ـنح لــنـا فـرصــة الـتـوبـة لــيـمـحــو بـهـا صـفــحـتـنــا الـسـود وباللــيـهـا األنــوار لـكى 

واإلستغفار. 
شتاق فجئت إلينا بعد غيبة وفراق. أيها الرمضان الكر لقد انتظرناك انتظار ا
ومن منـا ال ينـتظـر قدومك من كـبارنـا وصغـارنا أنت الـشهـر الوحـيد نـنتـظره دون
سائـر األشـهر. أنـت ضيف عـزيـز وزائر ال يـقـدم علـيـنـا إال مرة في الـعـام قدومك

ا يحمله من هدايا ونفحات وعطايا وهبات. قدوم اليمن واخلير والبركات 
تأتي أيـام رمضان لـيفتح الـله برحمـته أبواب األجر واخلـير على عـباده وتكـثر فيه
سُبل اكـتسـاب احلسـنات مع مـا اختص الله بـه هذا الشـهر الـعظـيم من مضـاعفة
أجور األعـمال الصاحلة وما أروع ليل رمضان يتـقلب العبَّاد ب أنوار الساعات
ـان ـشــهـد ولـذة اإل ـبـاركــة في سـاعـات رمــضـان فـتـهــتـز قـلـوبــهم من روعـة ا ا

فتنساب الدموع.
ثابة فصل الربيع في عالم الروحانية كما أن هناك بارك هو   إن شهـر رمضان ا
ادي. وما أسـعَدَهم أولـئك الذيـن يشهـدون فصل الـربيع فصل الـربيع فـي العالـم ا
هـذا مـرة أخــرى في حـيـاتــهم ألن هـنـاك الــكـثـيـرين الــذين فـارقـوا الــدنـيـا قـبل أن

يزورهم هذا الزائر الكر هذه السنة.
في هذا الـشهر الـكر نعـيش في رحاب العـتق من النار فـتعالـوا بنا جـميعاً إلى
. في بـسـتان الـتـذكيـر واالعـتبـار تعـالـوا بنـا لـنعـيش في ظالل الـتوبـة ومع الـتائـب
شهـر رمضـان جند اسـتراحة نـفسـية نـتخـفف فيه من أعـبائـنا وهـمومنـا ونزيل من
ـلل التي ـبارك مـنحـة ربانـية نـفارق فـيه صنـوف الرتـابة وا احزانـنا. هـذا الشـهر ا
ـانـية ـبـارك تنـطـلق الـروح في أجواء إ ـاضـيـة وفي هذا الـشـهر ا غشت أيـامـنا ا

وثورة نورانية في ظل القرآن والقيام والبر واإلحسان.  
وفي هذا الـشهر الكر جتتمع فيه معاني الـصبر الثالثة: الصبر على ألم اجلوع
عاصي والصـبر على مواظبة الـطاعات والصبر والعـطش الصبر على اجتـناب ا
كـله خـيـر والــصـبـر كــله نـور لـلـحــيـاة الـســعـيـدة كـمــا قـال الـرسـول األعــظم عـلـيه
الصلوات والتسليم: "ما رزق عبد خيرا له وال أوسع من الصبر." إن للصيام أثرا
راقبة  عظيما في اإلخالص والصبر واخلوف والرجاء والبر والصلة والذكر وا
واالسـتـغـفـار والـتـوبـة. فهـذا الـصـوم الـذي يـربي الـصـائم عـلى اإلخالص  والـتـوبة
والتـزكية واالسـتغـفار كمـا قال الرسـول صلى ال عـليه وسلم: ( من صـام رمضان

انا واحتسابا  غفر له  ما تقدم من ذنبه). إ
ان هالل الـيوم يـطل عـلـيـنا هالل شـهـر رمـضـان هالل اإل
الــتــوحــيــد والــقـــرآن هالل اجلــود والــكــرم هالل الــدعــاء
والـرجـاء هالل الـسـعي إلى اجلـنـان والـعـتق من الـنـيـران
ان هالل شـهـر رمـضـان فـاللـهـم أهـله عـلـيـنا بـاألمـن واإل

والسالمة واإلسالم. 
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ـمـثـلة كشـفت الـفـنـانة االسـتـعـراضـية وا
ـصريـة فـيـفي عـبـده انـهـا ال تـخاف من ا
ـوت أبداً وأنـهـا تشـرف بـنـفسـهـا على ا
نـظــافـة قـبــرهـا حتـضــيـرا لـيــوم وفـاتـهـا.
مــشـيــرة الى انــهـا (اصــيــبت بـفــايـروس
كــورونــا 4 مــرات وشــعــرت وقــتــهـا أن
ســاعـة مــوتـهـا تــقـتــرب لـذا تــوجـهت الى

قابر لكي حتضر نفسها)  ا

vKŽ ·dAð Áb³Ž
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ســائـــحــات اجــنــبــيــات
ـقـدسـة ـراقـد ا يـزرن ا
في كـــــربـالء فـــــيـــــمــــا
وصـــــــــفـت احــــــــــداهن
الـزيــارة بـأنــهـا جتــربـة

حياتية فريدة.
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اكـد طـبيـب اسـتـشاري فـي امـراض غسـيـل وزراعة الـكـلى
شروبـات الغازية عـند االفطار على (ضررة جتنب شـرب ا
وذلك الن اليوم الطويل من الصيام في الشهر الفضيل 
شروبات الغازية وان تناول ا يسبب جفاف في الكليت
البـاردة بـشكـل مفـاجيء يـؤدي الى فـشل كلـوي) راجـيا
اء والعسل (عدم شربها وجتنـبها نهائـيا واستبدالـها با

شمش والعصائر). ومنقوع الفواكه اجملففة كالت وا

WOM¹œ WŠUOÝ
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كـان من عـادة عـمـر بن عـبـد الـعـزيـز وهـو
ـــديـــنـــة أن يــصـــلّـي في رمـــضــان والي ا
الــصــلــوات اخلــمس كـــلــهــا في مــســجــد
رسـول الله .. وبـيـنمـا هو يـصـلي العـصر
رأى أعـرابـيـاً يأكل بـجـانب قـبـر الـرسول

فـدنـا مـنـه فـقـال له: أمـريض أنت?!أجـاب:
ال. قال: أعـلى سـفر? أجـاب: ال. قال: فـما
لـك مـــفـــطــــر والـــنـــاس صــــائـــمـــون?!قـــال
األعــــــرابـي: إنـــــكـم جتــــــدون الـــــطــــــعـــــام
فتـصومـون وأنـا إن وجدته ال أدعه يـفلت

منّي. ثم أنـشد:ماذا تقول لبائس متوحّدِ 
كـالـوعل في شعب اجلـبـال يقـيمُ يصـطاد
أفــراخ الــقـطــا لــطــعــامه  وبــنــوه أنــضـاء
والـقوم صامـوا الشهـر عند الهمـوم جثومُ

حلوله  لكنّه طول احلياة يصومُ
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صـرية يسـرا تفـاصيل مـثلـة ا كشـفت ا
عن مــسـلــسل أحـالم سـعــيــدةالــذي بـدأ
عــرضه خالل شــهــر رمــضــان اجلــاري
ــســلــسل كــانت في قــائــلــة ان (فــكــرة ا

البداية لفيلم سينمائي).
وقـالت في مـداخـلـة هــاتـفـيـة مع بـرنـامج
تلـفـازي (انـهـا حتمـست لـلـمـسـلسل ألنه
من نوع الـكومـيـديا اخلـفيـفة وارادت ان
تخـرج من جو الـدرامـا فهي لم تـشارك
في عـــمـل كــومـــيــدي مـــنــذ عــام 2012
حـيث لـعـبت دوراً في مـسـلـسل شـربـات

لوز).
ــســلــسل يـــدور حــول ثالثــة اصــدقــاء ا
يتضـامنون مع بـعضهم بـعضاً تـصوير
مـشــاهــده ســوف يـنــتــهي خالل عــشـرة
ـسـلــسل من تـألـيف هــالـة خـلـيل ايـام. ا
وبطـولة يـسرا مي كـساب غـادة عادل

نبيل نور الدين واخراج عمرو عرفة.
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شارك رئـيس الـوزراء مـصطـفى الـكاظـمي يـرافقه وزيـر الـدفاع
ـشاة السـابعـة عشرة جمـعة عـناد مأدبـة أفطـار في مقر فـرقة ا
بارك داعياً من الله عز وجل ان مهنئـاً بحلول شهر رمضـان ا
يحفظ الـعراق وشعبه وقواته األمنيـة..واشار الكاظمي بحضور
عـدد من الـقـادة االمنـيـ الى ان (بـقـاء الـعـراق امنـيـاً مـسـتـقراً
بـجـهـود جـيـشه الــبـاسل وتـضـحـيـاته ودمـائه الـزكـيـة الـتي بـهـا

حُــفــظت كــرامــة الــعـراقــيــ وهــيــبــة الــدولــة وفــرض الــقــانـون
بـانـتصـاراته الـعـظـيمـة في مـقـارعـة عصـابـات داعش اإلرهـابـية
واخلـارجـ عــلى الـقـانـون) وفـقـا لـبـيـان اعالم عـمـلـيـات بـغـداد
اطـلعت علـيه (الزمان) امـس  مجدداً شـكره (للـجهود الـكبيرة
ضباط مراتب) التي يبذلـها ابطال قيـادة عمليات بـغداد (قادة 
في تــعــزيـز االســتـقــرار األمــني في عــمـوم مــنــاطق الــعـاصــمـة

بغداد).
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رأى أنـها (بـدايـة هـزيـلـة إلطالق
ســلــســلـــة أفالم عن بــطل خــارق
ــعــايـــيــر مــارفل جـــديــد وفــقـــاً 

االستثنائية). 
وذكّــر بـأن أفالمــاً ســابـقــة كـانت
حتــقق لــدى انــطالقــهــا إيـرادات
تــراوح بـ 70 و80 مــــلــــيــــون
دوالر. وتـــــــــراجع (ذي لـــــــــوست
ســيــتي) الــذي احــتل الــصــدارة
لــــدى بـــــدء عـــــرضه األســـــبــــوع
ــركــز الـثــاني إذ الــفــائت إلى ا
حــقق الـفــيـلم الــذي تـمـتــزج فـيه
احلركة بـالكوميـديا الرومـانسية
ويـتـولى دورَي الـبـطـولـة فـيه كل

من ســانـدرا بــولـوك وتــشـانــيـنغ
تـــايـــتـم إيـــرادات بـــلـــغت 1.14

مليون دوالر.
ـرتـبــة الـثـالـثـة فـيـلم وجـاء في ا
آخر عن اخلفافـيش هو (باتمان)
وحقق شـريط مغـامرات “الرجل
الــــوطــــواط ”الــــذي يــــؤدي دور
ــــمــــثل ــــقــــنّع فــــيه ا الــــبــــطل ا
الـبـريطـاني روبـرت بـاتـيـنـسون
إيـــــرادات بــــلـــــغت 8.10 مالي
دوالر في أسبوعـه اخلامس على
الشاشـات.  واحتفظ (أنـتشارتد)
ـركـز الـرابع وبـلـغت عـائدات بـا
ستوحى من لعبة فيديو الفيلم ا
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وقـال باك (نـبذل كل مـا في وسـعنا
لـنبقى مـتواضعـ في هذا الوقت
ـهنـة يوصف مـا حقـقناه لـكن في ا

بأنه فوز ساحق).
وظـهـر جون بـاتـيست الـذي حـصد
خـــــمس جــــوائــــز (غـــــرامي) خالل
االحـتــفـال أكـثـر أنـاقـة عـنـد تـلـقـيه
ـكافأة جـائزة (ألبـوم العام) وهي ا
وسـيـقى األهـم في عـالم صـنـاعـة ا

األميركية.
وقـال بـاتـيـست (أنـا مـقـتـنـع بأن ال
وجـــــود ألفــــضل فـــــنــــان وأفــــضل
مــوسـيـقي وأفـضل راقص وأفـضل
ــثل. فـنــون االبـتــكـار ذات طـابع
ذاتـي وتمسّ الناس في وقت مع
مـن حـيـاتـهـم يـكـونــون فـيه بـأمس

ويــلــمـور لــوبــيــز  الـبــاحث في
نـطقة الثقـافة الـوطنيـة. وهذه ا
هـي بــحــسب لــوبـــيــز بــوتــقــة
انصـهار (يـجتـمع فيـها الـتاريخ
ـــبـــا) ـــار األفـــريــــقي مع آلـــة ا
ـــوســيــقــيــة الـــتي أحــضــرهــا ا
العـبـيد  وفـن الطـهـو وأساطـير
الـــســكــان األصـــلــيــ وتـــأثــيــر

الكنيـسة الكـاثوليكـية الذي جاء
به اإلسـبــان. وأشـار لــوبـيـز إلى
احتفاالت بـاحلرارة نفسـها تقام
لـلـقـديس لــعـازر في كـوبـا لـكـنّه
أســـود الـــبـــشـــرة فـي اجلـــزيــرة
الــواقـعــة في الــبـحــر الـكــاريـبي
ــشــروب (ويــجـــلب له الـــنــاس ا

احمللي والطعام).
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احلــاجــة إلــيــهــا) مــضــيـفــا (أحب
ـوســيـقى وأعـزفـهـا مـنـذ أن كـنت ا
صبياً صغيراً. إنها أكثر من مجرد
ارسة . إنها  تـسلية بالنـسبة إليّ

روحية) .
ومـن أبــرز الـــفــئـــات الـــتي تـــمــكن
) مـن الفـوز بها بـاتيست (35 عـاماً
مـن بـ تـرشــيـحـاته األحــد عـشـر
تـلك اخملـصـصـة ألفـضل مـوسـيـقى
لــــفـــيـــلـــــــــم عن فـــيــــلم لـــرســـوم
تحركة (سول) وهو سبق أن نال ا
عـنــهـا أيـضـاً جـائـزة أوسـكـار عـام
2021 لـــكــنه كـــان يــنـــافس في كل
ـاط الـفنـية تـقـريبـاً (ار اند بي اال
ــــــــــوســـــــــــيــــــــــقـى واجلـــــــــــاز  وا
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ـغنـية أوليـفيـا رودريغو ومع أن  ا
حــازت جـائـزة أفـضـل فـنـان جـديـد
وهي جـائزة مـرغوبـة كونـها تـتيح
لــلــمــغــني االنــطالق في مــســيـرته
الـفنية لم حتصـد الشابة اجلوائز
األربـع كـلّـهــا الـتي كـانت مــرشـحـة
ضـمن فئـاتهـا كمـا حصل مع بـيلي

. إيليش قبل عام
مثـلة السابـقة في قناة وحـصلت ا
ديــزني والــبــالــغـة  19عــامــاً عـلى
جـــائـــزة أفــــضل أداء مـــنـــفـــرد في
مــوســيــقى الــبـوب عـن أغـنــيــتــهـا
(درايـفرز اليسنس) محققةً بالتالي
فــوزاً عـلى أسـمـاء كــبـيـرة رُشـحت

في هذه الفئة كجاس 

وبـيـنـمـا كـان بـيـبـر وإيـلـيش ولـيل
يزاً ناس إكس الذين قدّموا أداءً 
ــرشــحـ ــســرح من بــ ا عــلى ا
األبــرز لــلـجــوائـز لم يــتــلـقــوا أيـاً

منها.
وأدّت لــــــــــيـــدي غـــاغــــا عـــدداً من
أغـاني ألـبـومـهـا (اوف فـور سايل)
مـع تونـي بـينـيـت الـذي قدّمـهـا في

رسالة فيديو قصيرة. 
دوجــا كــات بــجــائـزة (أفــضل أداء
ثــنــــــــــائي في مـوسـيـقى الـبـوب)
عـن أغـنــيـة كـــــــــــــيس مــوي مـور
ـــغــنـــيــة SZA وهي إلـى جــانب ا
مـــزيـــــج من مـــوســــيـــقى الـــبـــوب
ـــــســــة من والـــــراب وفــــيـــــهـــــــــا 

الديسكو.
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واســعــة الــشــعــبــيــة تــنــتــجــهــا
(سوني) ويؤدي فـيه توم هوالند
دور صـــائـــد كـــنــوز 6.3 مالي
دوالر بعد سبعة أسابيع في دور

السينما. 
رتـبـة اخلـامـسة كـذلك بقـي في ا
ــــتــــحــــركـــة فــــيــــلم الــــرســــوم ا
جوجـوتـسـو كايـسن مع عـائدات
بلغت مليوني دوالر في أسبوعه
الــثــالث. ويــتـنــاول هــذا الــفــيـلم
الـــــــذي أنــــــتـــــــجـــــــته شـــــــركــــــة
(كـــرانــتـــشــيـــرول/فــونــيـــمــشن)
صــــــــــــراع شـــــــــــــاب مـع األرواح

الشريرة.
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يـفـرح أي انـسـان ح يـرى الـدول الـكـبـرى تـنـدفع مرة
واحدة وعبر تصريح واحد مقتضب على ألسن زعمائها
في اعــتـبــار مـقــتل عــشـريـن مـدنــيـاً أوكــرانــيـاً في بــلـدة
صـغــيـرة قــرب الــعـاصــمـة األوكــرانـيــة كــيـيف عــلى يـد
ة حرب وابادة ضد البشرية. ذلك اجليش الروسي جر
انّ هــنـاك حتـسـنــاً واضـحـاً في مـقــيـاس حتـديـد اإلبـادة
البـشريـة وبات مـقنـناً بـرقم صغـير إذ  كـنّا في الـسابق
ــدنـيـ من األطـفـال نــشـهـد الـرقم ذاته مـن الـضـحـايـا ا
والـنــســاء في قــصف روسي عــلى عــمــارة ســكــنــيـة في
ة سوريـا من دون أن يلـتـفت أحد الى ذلك بـوصفه جـر
ـا ال يــرد اخلـبـر في عــاديـة ولـيس ضــدّ اإلنـسـانــيـة ور

معظم نشرات االخبار  وليس على افواه الزعماء.
الـقـاصف هـو نـفـسه روسي والـسالح روسي والـقـرار
روسي لكن الضحـية مختـلفة ما ب سـوريا وأوكرانيا.
ـدني في وينـبغي أن نـقف احتـراماً جلـميع الـضحـايا ا

العالم من دون السقوط في الفرز السياسي.
الــعـراقـيـون هـم أول الـشـعـوب مــدعـوون الى اإلفـادة من
قـياس الدولي اجلـديد في اعتـبار عشـرين قتيالً مـدنياً ا
ـة حـرب وابادة ضـد اإلنسـانيـة فقـد نزفـوا طويالً جر
ـدن الـتي وبـقــيت جـثث أطـفـال ونـسـاء لــهم في بـعض ا
ــا ســـنــوات حتت مــرّت مـــنـــهــا احلـــروب شــهـــورا ور
ــدمـرة حـتـى جـرفـتــهـا اجلــرافـات. وال يـزال األنــقـاض ا
أهـالي أولـئك الـضـحـايـا غـيـر قـادرين عـلـى اسـتـحـصال
حـقـوقـهم من الـدولــة الـعـراقـيـة بـوصــفـهم شـهـداء وغـيـر

ساءلة والعدالة فيا لسخرية االقدار. مشمول با
ـدنـيـون في مـنـاطق احلـروب أسـرى في كال احلـالـ  ا

إذا بــقــوا في مــدنــهم مــضــطـــرين حتت الــقــصف فــهم
ـصـيـر أسـرى قــدرهم الـذي ارتـبط من دون إرادتــهم 
ـديـنـة وهم كـذلك أسـرى بـنـظـر أي جـيش يـحــارب في ا
ـهـاجمـة حـ تضـعـهم في خانـة الـعسـكري أو الـقوات ا
ــديــنــة وتــشــمـلـه بــالـقــصف ــتــحــصّن في ا االرهــابي ا

وت. والتنكيل والتشكيك بوطنيته إذا جنا من ا
ـدنـي في االعـتـبار حـ يـشن احلروب ال أحـد يضع ا
بل هنـاك استهـداف متعـمّد للـمدنيـ بضربـات مدروسة
كـمـا قـصف االمـريـكـان مـلــجـأ الـعـامـريـة بـبـغـداد الـعـام

.1991
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رمضان كر . كر أخو مبارك . 
مبارك فطس قبل سنة . 

سنة حلوة يا تعيس . تعيس علي حداد . 
ـائدة حداد الـذي رأى كل شيء . شيء مـا سـقط حتت ا

.
ائدة هي مائدة نزهت . نزهت هي نزهت يونس .  ا

يونس ببطن احلوت .
احلوت راود احلوتة وغلق األبواب . 

األبواب موصدة حتى الساعة .
عة عباسية خالدة. نصور  نصور . ا الساعة مطعم با

خالدة سعيد . سعيد معلم الفيزياء . 
الفيزياء حطمت حياتي .

طعم هاشم .  حياتي صحن فول 
هاشم العقابي رازونة مواويل .

مــواويل الــلــيل أتــلــفـت جــســمي . جــســمي راسخ فــوق
األرض .

علم يوسف الصائغ . علم . ا األرض كرة قال ا
الـصــائغ مـات مـن الـضــحك . الـضــحك يــنـقــذ عـضالت

الوجه . 
الوجه باب الكشف . الكشف قصيدة . 
قصيدة العقل خير من قصيدة البطن . 

البطن بيت اخليانة .
اخليانة من الكبائر . الكبائر تغطي جسد البالد . 

البالد تخوض في مخاض .
ـسوخ . مـخـاض يشـبه دكـان الـرذائل . الـرذائل ولـدت ا

دينة . سوخ تهاجم ا ا
دينة ملطخة ببساطيل الغزاة .  ا
الغزاة براز على وجه اللوحة .

اللوحة تشبه وجه البخيل . 
رحاض كي البـخيل ال يذهـب الى ا

ال يجوع 

تحدة) { الس فيغاس (الواليات ا
(أ ف ب)  –حــصـد عـازف الـبـيـانـو
األمـيـركي اإلفريـقي جـون باتـيست
والــثـنـائي (ســيـلك سـونــيك) أكـبـر
ـوازية عـدد مـن جوائـز (غـرامـي) ا
ـكــافـآت بــأهـمــيــتـهــا مـوســيــقـيــاً 
األوسـكـار سـينـمـائـياً في احـتـفال
أُقيم مساء األحد في الس فيغاس.
ومـن أبرز محطات األمـسية إطاللة
ـــيــر الـــرئــيـس األوكــراني فـــلــود
زيـلـيـنـسـكي في كـلمـة ألـقـاهـا عـبر
الــشـاشــة وطـلب فــيـهـا مـن فـنـاني
الـعالم كله دعم بلـده الذي يتعرض

لغزو روسي.
وافـــــتـــــتح الـــــثــــنـــــائـي (ســــيـــــلك
سـونيك)االحـتفـال الرابع والـست

وسيقية لتوزيع جوائز (غرامي) ا
نـظمـون بـعدمـا كان الـذي أرجـأه ا
مـقرراً في  31كـانون الثـاني/يناير
بـــســبب ارتـــفــاع عـــدد اإلصــابــات
بـــكــوفـــيــد- 19ونـــقـــلــوه إلى الس

فيغاس.
وبـــعـــد افــتـــتـــاح األمــســـيـــة عــاد
ـؤلف من بـرونـو مارس الـثـنـائي ا
وأنـدرسون باك اللذين يـستوحيان
ّـا كـان أعــمـالـهـمـا ومالبــسـهـمـا 
سـائداً في سبعيـنات القرن الفائت
إلـى مــــســـــرح (إم جي إم غـــــرانــــد
غـــاردن أريــنــا) لـــتــلــقـي جــائــزتي
(أغـنــيـة الـعـام) و(تـسـجـيل الـعـام)
وهـمـا من اجلـوائـز الـرئـيـسـية في

(غرامي).

دينة لالحتفال UL ∫ تستـقبل دبي شهر رمضان الفـضيل في أبهى حلة من خالل اجملسـمات وتصاميم اإلضاءة الـتي تتوزع في العديد من األمـاكن في ا −

ميز من العام بهذا الوقت ا

{ بـــــاريس (أ ف ب)  –اتـــــســــعت
دائـــرة احلــيـــوانــات الــبـــارعــة في
ـياه الـريـاضـيـات لـتـضم أسـمـاك ا
الـعـذبـة بـعـد الرئـيـسـيـات والـنحل
والـطـيـور إذ بـيّـنت دراسـة نُـشرت
أخــيــراً أن لــهـذه األســمــاك قـدرات
رقـــمـــيــة مـــعـــقـــدة تــصـل إلى حــد
احلـساب.   ومن الـثابـت علـمياً أن
كـل الــفـــقـــاريـــات  وحـــتى بـــعض
الالفـقـاريـات تتـمـتع بالـقـدرة على
إدراك الـكـمـيـات وهـو أمـر حـيـوي
لــهــا عــنــد الــبــحث عـن الــغـذاء أو
ـفــتـرسـة أو جتــنب احلــيـوانــات ا
الـــتـــنــقـل ضــمـن مــجـــمـــوعــات أو

اختيار الشريك بهدف التكاثر.
لـكن علـماء السـلوك يتـساءلون عن
الــطــريـقــة الــتي يــحـدث بــهــا هـذا
الـتــمـيـيـز الـعـددي: هل هـو تـقـديـر
بـسيط يعـتمد عـلى احلجم أم قدرة
أدق عـلى العد? وكـشفت الدراسات
فـي هــذا اإلطـار أن بــعـض الــقـرود
والـبـبـغـاوات واحلـمـام والـعـنـاكب
والـــنـــحـل قـــادرة عـــلى مـــعـــاجلـــة
ــعــزولــة ــعــلــومــات الــرقــمــيــة ا ا
وصــــوالً إلى حـــد حل عــــمـــلـــيـــات
بـسـيـطـة. وكـشـفت جتـربـة أجـريت
في مـعـهـد عـلـم احلـيـوان بـجـامـعة
ـانـيا) ونـشـرت تـفاصـيـلـها بـون (أ
في مـجلـة (ساينـتيفـيك ريبورتس)
أن بــعض األسـمـاك أيـضــاً تـتـمـتع
ــوهــبـة احلــســاب هـذه ومــنــهـا
ـــــعــــروف الـــــبـــــلــــطـي اخملـــــطط ا
بـ(احلمار الوحشي مبونا) والراي
ــيــاه الـــعــذبــة. الـــلــســاع أنـــواع ا
وخــضــعت ثـمــاني أســمـاك من كل
ئـات االختـبارات في مـن النوعـ 
خـزانـات كبـيرة صـممت خـصيـصاً
ــراقـــبــة أدائــهــا ودربت في هــذه
اخلـزانات على التـعرف على اللون
األزرق كـــرمــــز لـــلـــجـــمع والـــلـــون

ــعـامل األصــفـر كــرمــز لـلــطـرح  
واحـــد. ووضـــعت أمـــام االســـمــاك
بـطاقات بـعدد من األشكـال الزرقاء
أو الـصـفـراء  وخـيّـرت بـ بـابـ
مــنـزلـقـ عــلى كل مـنـهــمـا بـطـاقـة
فـيـهـا عدد آخـر من األشـكال عـلـماً
أن اإلجــابـة الـصــحـيــحـة هي أحـد
ــثــال  .  عــلى ســـبــيـل ا الـــبــابـــ
تُـعـرض على سـمكـة بـطاقـة حتوي
ثالثة أشكال زرقاء  ونظراً إلى أن
األزرق هــو لـون اجلــمع يــفـتـرض
ـرتـبط بـهـا أن تـسـبح إلـى البـاب ا
بـبطـاقة تضم أربـعة أشـكال زرقاء.
وعـلى العـكس من ذلك إذا عُرضت
عـلـيـها بـطـاقة فـيـهـا أربعـة أشـكال
صـفـراء  يـفـتـرض بـهـا أن تـتوجه
رتـبط ببـطاقـة حتوي إلى الـبـاب ا
شــكــلـ أي أقل بــشــكل واحـد من
الـبطاقـة األصليـة ألن االصفر لون
الــطـــرح. وإذا مــرت الــســمــكــة من
الـبوابة اليمنى  فإنها تكافأ بنوع
الـــــغـــــذاء الـــــذي حتـــــبه. وكـــــانت
الـنتيجة أن ستـاً من اسماك مبونا
وأربـعـة من اسـمـاك الـراي جنـحت
في  الــربـط تــلــقــائــيــا بــ الــلـون
األزرق واإلضــــــــــافــــــــــة (+1) وب
األصــفــر والــطــرح (-1). واشــارت
الـدراسة إلى أن االختـبار استغرق
وقـتاً أطول قليالً بـالنسبة لـلمبونا
مـقارنـة بأسـماك الراي وبـالنـسبة
لــكـال الــنــوعــ  كــان من األســهل
تــذكـــر اجلــمع مــقــارنــة بــالــطــرح.
واسـتـنـتـج مـعـدّو الـدراسـة أن هذا
الـعـمل يـكـشف عن قدرات مـعـرفـية
جـديـدة لـدى األسـمـاك ورأوا أنـها
قـد تــسـاعـد األسـمـاك من الـنـوعـ
عـلى التعرف على تلك التي تنتمي
ظهر إلـى النوع نفـسه من خالل ا
ــــثـــال عـن طـــريق عــــلى ســــبـــيل ا
حساب اخلطوط  على أجسامها.

nAJð WÝ«—œ

„ULÝ_« iFÐ lÒ²Lð

WOÐU Š  «—bIÐ

w «dſ —UE½√ XHK¹Ë ¡«uł_« d× ¹ wI¹d √ wJ¹d √ u½UOÐ ·“UŽ

{  لـــوس اجنــلـــيس (أ ف ب) –
تصدر فيلم (موربيوس) الضخم
اإلنتاج الذي يشكل أحدث أعمال
عالم “مارفل ”لألبطال اخلارق
شباك التذاكـر في صاالت أميركا
الـشـمـالـيـة فور انـطالق عـروضه
خالل نـهــايـة األسـبــوع عـلى مـا
بـيّـنت تــقـديـرات نـشـرتـهـا األحـد
شــركــة (إكـزيــبــيـتــر ريــلـيــشــنـز)

تخصصة. ا
وحـــقـق الــفـــيـــلـم الــذي يـــتـــولى
بــطـولــته جـاريــد لـيــتـو إيـرادات
بـقــيــمـة 1.39 مـلــيـون دوالر من
اجلـمـعـة إلى األحـد في الـواليات

ـتـحـدة وكــنـدا. ويـروي الـفـيـلم ا
فــظـائع الــعـالِم الــدكـتـور مــايـكل
مـوربـيـوس الـذي يـعـاني مـرضـاً
عــضـاالً وحتــوّل مـصــاص دمـاء
رغـــمــاً عن إرادتـه بــعــدمـــا حــقن
ـصل مركّب من احلمض نفسه 
الــنـووي لـلــخـفــافـيش فــلم يـعـد
قـادراً عـلى مـنع نـفسـه من الـقتل
لـــشــرب دمـــاء ضــحـــايــاه. إال أن
ديـــفـــيـــد غـــروس من مـــؤســـســة
فـــرنــــشـــايــــز إنـــتـــرتــــيـــنــــمـــنت
ريـــــــســــــيـــــــرتش ”لـألبــــــحــــــاث
ــتــخــصــصــة في الــتــحــلــيالت ا
تـعلقـة بالـصناعـة السـينمـائية ا

{ ماسايا (نـيكاراغوا) (أ ف ب)
ـــئـــات من ســـكـــان  –أحـــضــــر ا
نـــيــكــاراغـــو كالبـــهم األحــد إلى
كـنـيسـة في مـديـنـة مـاسـايا (30
كـــيـــلــومـــتـــراً إلى اجلـــنــوب من
العـاصـمة) وقـد ألـبسـوهـا ثيـاباً
ملونة طـلباً للـتبرك من القديس
لعازر (سـان الزارو) الذي يُعـتبر

رضى. شفيع الفقراء وا
 ويـــعــود ســبب هــذا الـــتــقــلــيــد
عمول به منذ نحو قرن إلى أن ا
قـصـة لـعـازر في اإلجنـيل تـشـيـر
إلـى أن (الْـــــكالَب كـــــانـت تـــــأتي
وَتلحس قروحه) ليشفى منها. 
ويــأمل أصــحــاب الــكالب في أن
يعـبر الـقديس لـعازر عن تـقديره
ـتــنـكـرة بــإعـطـاء حــيـوانـاتــهم ا

بركته ويسبغ عليها الصحة. 
وخالل الــقــداس الـذي تــتــخــلـله
ترانيم  تـمر الكالب أمـام تمثال
لــلــقــديس فــوق مــذبـح مــزخـرف
بكـنـيسـة مـر اجملدلـية في حي
مونيمبو الـذي يقيم فيه السكان
األصليون في ماسايا. في الفناء
ــصــلــون األمـــامي  يــتــشـــارك ا
الــطـــعـــام والـــشــيـــتـــشـــا وهــو
مـشـروب شـهـيـر يـتم إعـداده من

الذرة.
وشكلت ماسايا ومنطقتها (مهد
الــــفــــولـــكــــلــــور والــــتـــقــــالــــيـــد
الـنـيـكــاراغـويـة) عـلى مـا يـشـرح

{ بونـتـزاو (فرنـسا) (أ ف ب) –
بـدأت صــبـاح االثــنـ مـحــاكـمـة
تلميذين أمـام محكمة أحداث في
فـرنـسـا بـتـهـمـة ضـلـوعـهـمـا في
مقـتل زميـلة لـهمـا تبلغ 14 عاماً
غــــرقت في آذار/مــــارس 2021  
ـــنــطـــقــة فـي نــهـــر الــســـ في ا
الباريسية بعد تعرّضها للضرب
ــثل الـفــتى والـفــتـاة ــبـرح. و ا
الــلـذان كــانـا يــبـلــغـان 15 عـامـاً
وقت احلادثة في ثماني جلسات

مغلقة حتى اخلميس.
ويـــواجه الـــتــلــمـــيــذان عـــقــوبــة
بالسجن تـصل إلى عشرين عاماً
فـي حـــال إدانــــتـــهـــمــــا في هـــذه
احلـادثـة الــتي أثـارت ضـجـة في
فـرنسـا وأعـادت تسـلـيط الـضوء
على التنمـر احلاصل عبر مواقع

التواصل 
وحـــضــر والـــدا الـــضــحـــيــة إلى
احملكمة صباح االثـن يرافقهما
أحـــد أبــــنـــائـــهــــمـــا. وبــــحـــسب
ـدعي ـعــطـيـات الــتي أوردهـا ا ا
العام تعرّضت أليشا (14 عاماً)
في 8 آذار/مـارس 2021 لـكـمـ
نــصـــبه اثــنــان مـن زمالئــهــا في
أرجانتـوي (منـطقة بـاريس) عند
أعــمـدة جــسـر الــطـريق الــسـريع
. ر فوق نهر الس A15 الذي 
ـكان وتعـرضت الـفـتاة في هـذا ا
برح البعيد عن السكن للضرب ا

ثم ألقيت في النهـر فيما كانت ال
تـزال بــكـامل وعـيــهـا. وتـوصـلت
نــتـــائج تــشــريـح اجلــثــة إلى أنّ

أليشا توفيت غرقاً.
ـــــدعـي الـــــعــــــام إريك وأوضـح ا
كوربو أنّ صـداقة كانت جتـمعها
في الـبـدايـة بالـتـلـمـيـذين الـلذين
درسة نفسها كانا زميليها في ا

ثم تـدهــورت الـعالقـة بــيـنـهم في
ـأسـاة األسـابــيع الـتـي سـبـقـت ا
بــســبب مــشــاكل في شــأن احلب

راهقة. وتفاهات سنّ ا
ـشاكل لـدرجة وتصـاعدت حـدة ا
ـــهــــنـــيـــة طـــردت ـــدرســـة ا أنّ ا
ـتهـمـ بـسـبب تنـمّـرهـمـا على ا
الضحـية. واخـتُرق هاتف ألـيشا

احملـــمــول ونُـــشـــرت صــور لـــهــا
البسـها الـداخلـية عـبر مـنصة

(سنابتشات).
ونــظّم أكـــثــر من 2000 شــخص
بــعــد نـحــو أســبـوع عــلى مــقـتل
ألـيـشـا رافــعـ شـعـارات تـدعـو
إلـى احلــــد من الــــتــــنــــمّــــر وإلى

إحقاق العدالة ألليشا. 
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