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تـظــاهـرات شـهــدت بــغـداد امـس 
غاضبة الصحاب معامل السمنت
وعقـود الـتـعلـيم الـعـالي والـبحث
ستبعدين من الشمول ا العلمي  
فـسـوخـة عـقودهم بـقرار  315وا
ـا في هـيـئـة احلــشـد الـشـعـبي 
دفع الــقــوات االمـنــيــة الى اغالق
بـــعض الـــشـــوارع حتـــســـبـــا الي
في وقـت تــــريـــــثت وزارة طـــــار
رفع اســعـــار زيت الــكــاز الــنـــفط 
الـــــذي تــــزامـن مع مـــــوجــــة غالء
واد تشـهدهـا االسواق بـأسعـار ا
الـتي دفعت الغـذائـيـة واخلضـار 
مــحـــتــجــ الى اقــتـــحــام مــنــفــذ
الــشـالمــجــة بــالـــبــصــرة الدخــال
الـــبــضـــائع الــعـــالــقـــة واحــتج 

أصــــحـــاب مــــصــــانع األســــمـــنت
والــعــامــلـــ فــيــهــا بــالــقــرب من
حـــيث قـــطــعت مـــصــفى الـــدورة 
الـقـوات االمنـيـة جـسـر الـطـابـق

من الــــدورة بـــاجتــــاه الـــكـــرادة 
. واكــد نــائب حتــســبــا الي طـار
رئـــيس مـــجـــلس الـــنــواب حـــاكم
خـالل لــقــاء احملــتــجــ الــزامــلي
تريـث النـفط بـالـقرار.وذكـر بـيان
امـس ان (الــــــزامــــــلـي الــــــتــــــقى
تـظاهرين الـكسبة مجمـوعة من ا
ـعـامل امام والعـمـال واصـحاب ا
مـصـفـى الـدورة لإلحـتــجـاج عـلى
ـتمـثل بـرفع اسـعار قرار الـنـفط ا
الوقـود) مـؤكـدا ان (الـقـرار الذي
ـواد تـزامن مـع ارتـفــاع اسـعــار ا
اثــر سـلـبـاً الـغـذائــيـة واخلـضـار 
ـــواطـــنــ واثـــقل عـــلى حـــيـــاة ا

كـاهـلـهم وادى الى زيـادة كـبـيـرة
في نـسب الـبـطـالـة بـسـبب تـوقف
ـعــامل) مــشـدداً عــلى (ضـرورة ا
التـوصل حللـول مدروسـة ترضي
ـــصــــانع ــــواطن واصــــحــــاب ا ا
وتـــخـــفف من حـــالـــة االحـــتـــقــان
الـــشـــعــــبي) وتـــابـع انه (اتـــصل
بوزير النـفط احسان عـبد اجلبار
وطــلب مــنه الــتــريث بــالــقـرار)..
ــنــتــجـات ونــفت شــركـة تــوزيع ا
الـنـفــطـيـة أيــة زيـادة جـديـدة في
أســعــار الــكــاز. وقــالت في بــيــان
امس انه (رداً عــــلى مـــا جـــاء في
تقـرير احـدى الـقنـوات الفـضائـية
ــنـتــجـات بــشـان زيــادة اسـعــار ا
النفطـية  تود الـشركة ان توضح
حـــقــائق االمـــور لـــقــرار الـــزيــادة
اجلـزئي لـوقــود الـنـفط االسـود و

الـتي حتـاول بـعض الـفـضـائـيات
ـتـاجرين ـتـضـررة وا واجلـهات ا
بـــوقــود الـــنـــفط االســـود بـــخــلط
االوراق وتشـويه احلـقـائق خـدمة
ـــصـــاحلـــهم) مـــؤكـــدا ان (قــرار
زيــادة اســعــار وقــود زيت الــغــاز
والــــنــــفـط االســــود اجملــــهــــز الى
مصانع ومعـامل االسفلت اليعني
الغاء الدعم احلـكومي عنها   بل
االبقـاء على نـسبـة دعم يفوق 70
ــئـــة مع االســعــار اجلــديــدة). بــا
(تفاصيل ص 2). ويشكـو العقود
ـسـتـبـعـدين من الـشـمـول بـقـرار ا
 315 من عــــــدم اصـــــغـــــاء وزارة
التـعلـيم العـالي والبـحث العـلمي
ــــطـــالـــبــــهم الـــتـي وصـــفـــوهـــا
شروعة. وقـالوا من امام مبنى با
الوزارة ان (جتـاهل مطـالـبنـا امر
مـقـصـود  والسـيـمـا بـعـد شـمـول
اقــرانــنــا بــقـرار ? 315امـا نــحن
ناشدات الى ان مصيرنا وبرغم ا
حــــيث قـــررت مــــا زال مـــعـــلــــقـــا 
الـوزارة   الـتـعـاقـد مع الـعـامـل
في اجلـــامـــعـــات من بـــدايـــة عــام
 2019وحــتى الــثـــاني من شــهــر
تــشـــرين االول من الــعـــام نــفــسه
وحـــرمت االخـــرين الـــذيـن جــرى
ـدة في تــشــغـيــلــهم بــعــد  هــذه ا
نــفس الــعـام وحــتى  31 كــانـون
االول 2019) مـــؤكــــدين ان (هـــذا
االستـثنـاء يعـد تمـييـزا واجحـافا
نأمل من بحقوق شريحة واسعة 
ـعـنـيـ ضـمـان حـقـوقـهـا اسوة ا
باقرانـهم الذي شمـلتهم اجراءات
الـــتــــحـــويـل وفق قـــرار مــــجـــلس
الـــوزراء). كــمـــا افـــادت مـــصــادر
ـفسـوخة عـقودهم من بـ(تظـاهر ا
احلــشـــد الــشــعــبـي امــام مــالــيــة
الــهـيــئــة واحــتـجــاج لــلـفــنــانـ
واالعالمـيـ امـام قــصـر الـعـدالـة
الــكــرخ الطالق ســراح احـمــد مال
طالل اياد الـطـائي) واضـافوا ان
(تــــظـــاهــــرة حملـــتــــجي تــــشـــرين

انـطـلـقت امـام مـجـلس مـحـافـظـة
للمـطالبة بـتحس الواقع بغداد 
اخلدمي كـمـا احـتج عمـال شـركة
الطالق اكـاي امـام مـقــر الـشـركـة 
ــالـيـة). واقـتـحم مـسـتــحـقـاتـهم ا
مــنـــفــذ الـــشالمــجــة مــواطـــنــون 
الدخــال احلــدودي في الــبــصــرة 
الــبـضــائع الــعــالــقـة فـي اجلـانب
االيـرانـي. وقـال شــهـود عــيـان ان
جاء ـواطـنـ لـلـمـنـفـذ (اقـتـحام ا
بـسـبـب ارتـفـاع اســعـار اخلـضـار
نـفت هـيـئـة والـفـاكـهـة). في وقت 
ـــنـــافـــذ احلــدوديـــة  اقـــتـــحــام ا
الـــشـالمـــجـــة او أي صـــلـــة لـــهـــا
ــنــفــذ  مــحــمــلــة االمـر بــاغالق ا
وزارتي التجـارة والزراعة تـأخير
ترأس دخول البـضائع. في تـطور
ي وزير الـداخـلـيـة عثـمـان الـغا
اجـتـمـاع الـلـجـنـة الـعـلـيـا ألعـمـال
ـناقشة ـدني في العراق  الدفاع ا
واقع األمن الـغذائي واحـتـمـالـية
ثل ارتفاع األسعار بـحضور 
عن الوزارات والهيئات واجلهات
ذات الـعالقـة. فـيـمـا عـزا خـبـراء 
شاكل الى (تـصارع الـقوى على ا
ـــنــاصـب وتــمـــســكـــهــا بـــعــرف ا
الـــذي قـــد يــوصل احملـــاصــصـــة 
البالد الى نفق مسدود  والسيما
ان اجلميع يحرص على بقائه في
ـصـلـحـة الـسـلـطـة دون مــراعـاة ا
الـوطـنـيـة واالخـذ بـعـ االعـتـبـار
واطـن الـذين يعـانون مصـالح ا
من انعـكـاسـات االزمة االوكـرانـية
الــتي الــقت بــظاللــهـا عــلى االمن
الــــغـــــذائي ومــــجـــــمل االوضــــاع
االقتصاديـة) مؤكدين ان (جتاوز
دد الـدستـورية النـتخـاب رئيس ا
يـكـلف اجلـمـهـوريــة الـذي بـدوره 
شـهد سيـعقـد ا رئيس احلـكومـة 
ويـــدفع الــبـالد الى نــفق الــراهن 
اذا مـــا ســـارعت الـــقــوى مـــظـــلم 
بــــتـــشــــكـــيـل الـــوزارة اجلــــديـــدة

صالح الشعب). وااللتفات 
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اغـــاث رئــــيس مـــجــــمـــوعـــة
ـــســـتــقل االســـتــاذ االعالم ا
ســعـــد الـــبــزاز عـــائـــلــة من
وصل تشكو ضعف احلال ا
نحها عـشرة مالي دينار
واثـاث منـزل كامالً  بـعد ان
زار الـعــائـلــة فـريق بــرنـامج
(عـلى نيـاتـكم ترزقـون) الذي
تـعرضـه قنـاة (الشـرقـية) في
حـلـقـة جـديـدة خالل الـشـهر

الــفــضــيـل حـيـث يــعــتــمـد رب
الـعائـلـة (ابو عـلي ) عـلى جمع
نــفــايـات الــكــارتـون بــواســطـة
سـاعدة جنله ستـوتة وبيـعه 
الــصــغــيـر لــتــأمــ مــعــيــشـة
ــؤلــفـــة من زوجــته عــائــلـــته ا
. وكـثـيـرا مـا وولـدين وابـنـتــ
ـبـلغ الالزم يـعـجـز عن تـأمـ ا
ـعـيـشة او البسـط متـطـلـبـات ا

تهالك. دفع ايجار البيت ا
وكـانت دمـوع الـفـرح الـتـعـبـيـر
االسـمى عن الـشـكـر واالمـتـنان

لــلـبــزاز الــذي اغـاث الــعـائــلـة
ــــالي وبــــاالثــــاث ــــبــــلـغ ا بــــا
تـكامل واالجهـزة الكهـربائية ا
الـــتـي يـــفـــتــــقـــد لـــهــــا مـــنـــزل

العائلـــــة.
وكـــان الــــبــــزاز قـــد أغــــاث في
حـلـقـات  سـابـقـة من الـبـرنامج
عـوائل عـدة مـنـهـا عـائـلـة (ابـو
ــبــلغ عـــقــيل ) من الــبـــصــرة 
عــشـــرة ماليــ ديــنــار واثــاث
بــيت مــتـــكــامل  الـــذي يــعــيل
عـائـلـته الـتي تـضم سـتـة أفراد

تـــــعــــيـش في غـــــرفــــة واحــــدة
مـتـهالـكـة  وبرغم من مـعـاناته
من اعــاقـة دائــمـة تــسـبب بــهـا
انـــفـــجــار لـــغم عــلـــيه ادى الى
فــقــدان احـــدى عــيــنـــيه وبــتــر
احـــدى يـــديـه اال انه يـــحـــاول
تأمـ معيـشة زوجـته واطفاله
ـعدنـيـة الفـارغة بـبـيع العـلب ا
بــعــد جـــمــعــهـــا من الــشــوارع

مستخدما دراجة هوائية.
ومـنح عــائـلـة (ابـو مــحـمـد)من
ـــوصل 12 مـــلـــيـــون ديـــنـــار ا

ستـوتـة العـانـتـها عـلى تـلـبـية
عـيشة حـيث يعمل متـطلـبات ا
(ابـو مـحمـد) عـتـاال في اسواق
ـــوصل ويــــعـــيل مـن عـــمـــله ا
عــائـــلــتـه الــتـي تــضـم زوجــته
ويسكن وثالثة اوالد وابـنتـ 
في بـيت ايــجـار فـيـمــا يـشـكـو
ة احد ابنائه من اعاقة مستد
بعد تعرضه حلادث. كما اغاث
ــــواطـن ابــــو عــــصــــمــــاء من ا
ـنـحـهـا خـمـسـ االعـظـمـيـة  
مــلـيــون ديــنــار لـعـالج زوجـته

ـصــابـة بــالـسـرطــان وتـأمـ ا
مـعيـشـته وعـائـلـته الـتي تـضم
ثالث بــــــنــــــات فــــــضـال عــــــلى
الزوجة. كما مـنح البزاز عائلة
من الكاظـمية 50 مليـون دينار
ووفر لـها اداء الـعمرة ونـفقات
الـعالج والـتـكــفل بـبـدل ايـجـار
خـمس ســنـوات حـيـث يـسـكن
رب العائـلة في شقـة ايجار مع
زوجــته وابــنه  ومــصـدر رزقه
الــوحــيـــد هــو راتب الـــرعــايــة

االجتماعية .

WK(« W¹bKÐ w  —UM¹œ ÊuOK  ≤∞∞ —b¼ j³% W¼«eM «

WO'UA UÐ “ËU& ‰“UM  WFÐ—√ rN² √ o¹dŠ œULš≈

≈ÃU−²Š∫ اصحاب معامل السمنت خالل االحتجاج امام مصفى الدورة ببغداد

ــــواقـف الــــدولــــيــــة ومن هــــذا ا
ـشـترك في ـنطـلق فـإن العـمل ا ا
ـــيـــة أصـــبح من الـــســــاحـــة األ
وتـــابع الــبــيــان ان الــضــرورات)
ـسـتـجـدات (الـوزيـرين نــاقـشـا ا
اجلـــديـــدة لـــلـــحـــرب مـــيـــدانـــيــاً
وتبعـاتها عـلى العالقات الـدولية
ي وعن وعــلى االقـــتــصــاد الــعــا
كـيـفيـة وأسـلـوب صـنع الـقرارات
تـعلـقة بـهذا الـصراع) يـة ا األ
مؤكدين (أهـمية متـابعة األحداث
بــــدقـــة وعـــلى ضـــوءهـــا بـــلـــورة

ـنـظـمات ـشتـركـة في ا ـواقف ا ا
الـــدولـــيـــة وكـــذالك تـــأكــيـــد حل
ـــــعـــــضـالت من خـالل احلــــوار ا
ـفـاوضـات) واعـرب الـوزيران وا
ـــســـتـــوى عن (ســـعـــادتـــهـــمـــا 
الــتـنــسـيـق الـعــالي بـ الــعـراق
نـطقة ومن بـينـها الدول ودول ا
اخلـــلــيــجـــيــة). في غـــضــون ذلك
إسـتقـبلَ حـسـ رئـيس حتالف
احلـكـمـة عـمـار احلـكـيم. واوضح
البـيان ان (الـلـقاء بـحث عدداً من
جوانب األزمـة ومـواقف األحزاب
والـتـيارات الـسـيـاسـية اخملـتـلـفة
والتحـديات الـتي تواجه البالد)
من جــانـــبه   أشــارَ حــســ إلى
(الــــوضع اإلقــــلـــيـــمـي وإلى مـــا
خلُصَت له زيارة وزراء مـجموعة
اإلتـصال لـلـجـامـعة الـعـربـية إلى
موسـكو و وارشـو بهـدف إجراء
احلــوارات مع وزيــري خــارجــيـة
روســـيــا االحتــاديـــة وأوكــرانــيــا
بـشأن احلـرب الـدائـرة والـصراع
الــغـربيّ الــروسيّ كــمـا وتــطـرق
بـاحـثات الـتي أجـريت ب إلى ا
دول اخلــــمـس + واحــــد بــــشــــأن
ــــشــــروع الــــنــــووي اإليــــراني ا
وكـيــفـيـة مـعــاجلـة بـعض األمـور

اخلالفية مباشرة). 

لــلــشــعــبـ الــشــقــيــقــ الـسالم
واألمـان) واضــاف ان (االتـصـال
بــحث الــعالقــات الــثـنــائــيــة بـ
الـبـلـدين وسـبل تـطـويـرهـا خالل
ــقـبــلــة كـمــا تــطــرقـا إلى ــدة ا ا
الـــــوضع اإلقــــلــــيـــــمي والــــدولي
ــــنــــطــــقـــة والــــتــــطـــورات فـي ا
والـــتــنـــسق بــ الـــعــراق و دول
اخلليج حـول القـضايا الـدولية)
واشــــــار اجلـــــــانـــــــبـــــــ الى ان
(الــــصــــراع الـــروسـي  الـــغــــربي
واحلرب في أوكـرانيا طـغت على
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شــــدد وزيـــر اخلــــارجـــيــــة فـــؤاد
حسـ ونـظيـره الـكويـتي أحـمد
نـاصـر آل مـحـمـد الـصـبـاح عـلى
ـواقـف ازاء الـتــحـديـات بـلــورة ا
الـــدولــيـــة . وقــال بـــيــان تــلـــقــته
(الـزمـان) امس ان (حـسـ تـلـقى
اتــصـــاال هــاتـــفـــيــا مـن نــظـــيــره
الــكــويــتـي  جــرى خالله تــبــادل
ـنـاسـبة الـتـهاني والـتـبـريـكات 
حــلـول شـهــر رمـضــان مـتــمـنـ
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ا قدموه من غادرة البلـد غير ابه  سيحـي قرارهم  يتـخذ عشرات ا
خدمـات جليلة فـي اروقة دوائرهم السيمـا حينمـا يكون دافعـهم للمغادرة
وترك الـبلد في ضوء ما يعانونه من اقصاء وابعاد عن استحقاقهم. وهذا
ما عانـاه معاون مدرسة الـنصر الثانـية التابعة لـلممثلـية وزارة التربية في
مـحافـظة دهـوك حـيث ابعـد في عام 2019 عن اسـتحـقـاقه الستالم مـهام
ـذكورة لـلـتـقـاعد فـقـام مـدير ـدرسـة ا مـديـر مـدرسته بـعـد احـالـة مديـرة ا
ــعــاون وحـــدة االشــراف الــتـــربــوي (م.ف.ي) بــوضع الـــعــراقــيـل امــام ا
(س.ا.س) البـعاده عن االدارة الـتي مـن حقـه فتـارة  يـتـذرع بـعـدم احـقـية
عاون من ا حدا بـا عـاون باسـتالم االدارة  لكونه مـعلم لـغة سريـانيـة  ا
ديـرية العامة لـلدراسة السريـانية بالرقم 540 اجل استـحصال امر من ا
ــدرســة كــونه ومــؤرخ في 8 تــمــوز 2019  لـــغــرض اســتالم االدارة بـــا
ـذكورة معـاونهـا لـعدة سـنوات شـريـطة قـيامـه بتـدريس حصص الـلـغة ا

فمـا كـان من مديـر االشـراف اال ان يحـيل الـكرة في مـلـعب مشـرفـة للـغة
ـذكـور هـمشـت على ـديـر ا الـسـريـانـيـة تـدعى (ا.ش) التـي بتـنـسـيق مع ا
درسته لغرض جلب شخص اخر محسوب طلب االدارة بـابقائه معاونا 
ـعـاون بل اتضح له بـعد ـذكور ولم تـنـته معـاناة ا على مـديـر االشراف ا
ـشـرفـة كانـت حتت وطاة الـضـغـوطـات من قـبل مـدير مرور شـهـرين ان ا
االشراف  لـتدوين تهـميشـها اضافة  لـتغيـير راي  مديـر االشراف بوعد
عـاون بـتسـلم االدارة  في مدرسـة اخرى. وهـذا ما كـررته مديـرة وحدة ا
ـذكـور ــهـام بــعـد تـقــاعـد مــديـر االشــراف ا االشـراف  الــتي تـســلـمت ا
درسـة بابـعاده عن اسـتحـقاقه دون وجـود اية ولتـستـمر مـعانـاة معـاون ا
مؤشـرات تـسهم بـرفع الـغ واعـادة احلق لـلمـعـاون الذي  تـعـريفه في
ظلوم كون قضـيته باتت معروفة للجميع دون اي حترك ـمثلية با اروقة ا
ـمـثــلـيـة بــرفع الـتـهــمـيش واالقــصـاء الـلـذيـن ارتـكـبـا من قـبل مـســؤولي ا

ضــــده.
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لـــيالً بـــجــمـــيع مــنـــاطق الـــبالد امــا درجـــات احلــرارة
أعلـنت فـسـتـنـخـفض عن الـيـوم الـسـابق). من جـانـبـهـا 
أن هـطول هـيئـة إدارة اخملـاطـر الـوطنـيـة في اإلكـوادور 
خلف 57قـتيال األمـطار الـغزيـرة على مـدى نصف عـام 
و 110 جـرحى.وقالت الهيـئة إن (نحو 31 ألف شخص
يعـانون من خسائـر وأضرار جراء هطـول األمطار التي
تسـبـبت بحـدوث فيـضـانات وانـهـيارات أرضـيـة وتدمـير
ـنازل وهكتـارات من األراضي الزراعية). ودخل آالف ا
مـوسم األمطار شهره السـابع في نيسان اجلاري ومن
تـوقع أن يشتد أكثر.وفي مدينة بيتشينتشا في منطقة ا
صرع  30 شخصا وإصابة تسببت األمطار  األنديز 
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حذرت الـهيـئة الـعامة لالنـواء اجلويـة والرصـد الزلزالي
الـتـابـعـة لـوزارة الـنقل  مـن عاصـفـة تـرابـيـة تـدهم مدن
الـعـراق يـوم غـد الـثالثـاء  فـيـمـا اشـارت الى ان طـقس
اليـوم االثن سـيكون غـير مسـتقر مع ارتـفاع احلرارة.
وقالت الـهـيئـة في بيـان تـلقـته (الزمـان) امس ان (طقس
الـيــوم االثـنــ سـيـكــون صـحــواً مع بـعض الــغـيـوم في
ـنــطـقــتـ ــنـطــقـة الــوســطى فـيــمـا ســيـكــون طــقس ا ا
الشـمالية واجلـنوبية غـائماً جزئـياً أما درجات احلرارة
فـســتــرتـفـع بـضـع درجـات عن الــيــوم الــسـابق بــعــمـوم
وأضـاف ان (طــقس يـوم غـد الــثالثـاء ســيـكـون الــبالد)
صحـواً مصـحـوبا بـعـواصف تـرابيـة يتـحـسن تـدريجـياً

لـلـضـوابط والـتـعـلـيـمـات إضـافة
ـالـية إلى جتـاوزه الـصالحـيّـات ا
ــوازنـة لــلـصــرف خــارج بــنــود ا
ومخالفته لـلمادة ثانـيا نفقات من
ــوازنـة لـعـام تـعـلــيـمـات تـنــفـيـذ ا
 ?2015فـضالً عـن وجـود مــغـاالة
ـــا أدى إلى هــدرٍ في األســـعــار 
ــال الـــعـــام جتــاوز مـــلـــيــاري بـــا
ديــنـــارٍ) وأضـــاف أن (مــحـــكـــمــة

مع جـــهــات إنـــفــاذ الـــقـــانــون في
احملافظـة أسفرت عن إيـقاف هدر
مـبــلغ قـدره  200مـلـيــون ديـنـار)
مشـيـرا الى (ضـبط أصل سـجالت
ذكـورة  حيث وأضابـير احملـال ا
جــرى تــنــظــيم مــحــضــري ضــبط
أصــولـــيــ وعـــرضــهـــمــا رفـــقــة
ـبرزات اجلرمـية على تهـم وا ا
قــاضي مــحـكــمــة حتــقــيق احلــلـة
اخملــتــصــة بــالــنــظـر فـي قــضــايـا
الــــــــــنـــــــــزاهــــــــــة الـــــــــذي قـــــــــرر
اسـتــنـاداً إلى أحـكـام تـوقـيـفــهـمـا
ادة  340من قانـون العـقوبات). ا
كـمـا كـشـفت الــهـيـئـة  عن صـدور
دة قراري حكم غيابي بالسجن 
سبع سـنواتٍ بـحق مسـؤول في
مـحـافـظــة نـيـنـوى مــنـهم احملـافظ
ـال األسـبق إلحلـاقـهم الـضـرر بـا
الـعــام.وذكـر الــبـيــان ان (الـهــيـئـة
األولى في محكمة جنايات نينوى
أصـدرت قـرارهـا بــإدانـة احملـافظ
األسـبـق لـقــيــامه بـصــرف مــبـالغ
مـالــيـة عــلى مــعـســكـرات احلــشـد
الــــوطــــني زلــــيــــكــــان ودوبــــردان
ومــــخــــمــــور وربـــــيــــعــــة خالفــــاً
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دني حريقا اخمدت فرق الدفاع ا
انـدلع داخل أربع مـنــازل سـكـنـيـة
مـــــشــــــيـــــدة من ألـــــواح جتـــــاوز 
الـسـندويـج بـنل سـريع االشـتـعال
في منطقة الشالچية ضمن مجمع
السـكك بـبغـداد .وقال بـيـان تلـقته
(الــزمــان) امس ان (فــرق االطــفـاء
ـــواطـــنــ مع انــقـــذت عـــدد من ا
تــــقــــد اإلســــعــــافــــات األولــــيـــة
واالنـــعــــاش الـــرئـــوي نــــتـــيـــجـــة
إسـتـنـشــاق االنـبـعـاثــات الـغـازيـة
صـاحـبـة للـحـريق بـالـتزامن مع ا
عـمـلــيـات اخالء الـدور الـســكـنـيـة
حتسباً المـتداد النيران اجملاورة 
حتى تمكنت من واتساع احلادث 
االخــمــاد الـــكــامل دون تـــســجــيل
خـسـائـر بـشـريـة) واشـار الى انه
( فتح حتقيق في مركز الشرطة
ـسـؤول عن الـرقـعـة اجلـغـرافـيـة ا
ــدني بــنــاء عــلى طــلب الــدفــاع ا
لـتـحــديـد أسـبــاب انـدالع احلـريق

باد االمر). 
وضبـطت هـيـئـة الـنزاهـة الـعـامة

ركزية جنايات مكافحـة الفساد ا
قـــررت إدانــــة مـــديــــر إدارة قـــسم
ــــشــــاريع في احملــــافــــظــــة  في ا
موضوع عدم تسوية مبلغ السلفة
اخلاصـة بـإنشـاء الـبنى الـتـحتـية
خمليمات النـازح في احملافظة)
تسلمة مبينا ان (مـقدار السلفـة ا
ـــهــجــرين من وزارة الــهـــجــرة وا
بـلـغـت خـمـســة مـلـيــارات ديـنـار)

مسؤول اثـن في مديريـة بلدية
احلــــلـــة فـي مـــحــــافــــظـــة بــــابل 
ـال الـعـام واإلضـرار إلهـدارهـمـا ا
ـصــالح اجلـهــة الـتـي يـعــمـلـون
بـهـا.وأفـاد بـيــان تـلـقـته (الـزمـان)
امس ان (مالكـات مــكـتب حتــقـيق
قامت بضبط مسؤول شعبة بابل 
األمالك في بـلـديـة احلـلـة لـوجود
تالعب في مـــحــضــر تـــخــصــيص
ـوظفي  128قطـعة أرضٍ سـكنـيّة 
مـديـريـة الــتـسـجـيـل الـعـقـاري في
ـتـهم احملـافـظــة) الفـتـا الـى ان (ا
قــام بــإضــافــة أســمــاء أشــخـاص
مــســتـــفــيــدين من الـــتــخــصــيص
سابقـاً فضالً عن تخـصيص قطع
أراض تـــزيــد مـــســـاحــتـــهـــا عــلى
ــــســـاحــــات احملــــددة قـــانــــونـــاً ا
للـتـخصـيص) وتـابع ان (مالكات
كـتب الـتي انـتـقلت إلى الـبـلـدية ا
تمـكـنت من ضـبط مـسـؤول مسك
سجل احلـوانـيت في مـنطـقـة باب
احلـسـ  بـتـهـمـة عـدم اسـتـيـفـاء
بــدل إيـــجــار  38حـــانــوتـــاً خالل
ــــــاضي) مـــــؤكـــــدا ان الـــــعـــــام ا
(العـملـيـة التي نـفذت بـالـتنـسيق

الفـــتــا الـى ان (احملــكـــمـــة وبـــعــد
تحصَّلة في اطالعها على األدلة ا
ــتــمــثــلــة بــأقــوال الــقــضــيــتــ ا
مـثلـ القـانونـي لـلمـحافـظة  ا
قـدم من قسم الـتدقيق والتقـرير ا
اخلارجي في النزاهة إضافةً إلى
الكتب الصادرة عن األمانة العامة
جملـلس الـنـواب  وجـدتـهـا كـافـيةً

ومقنعة لإلدانة). 
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كــشـفت الـشـركـة الـعـامـة لـصـنـاعـة
ـسـتـلزمـات الـطـبـية في األدويـة وا
سـامـراء التـابعـة لوزارة الـصنـاعة
ـــعــادن عن قــرب االنــتــهــاء من وا
تـأهـيل وتشـغيـل مشـروع الفـياالت
اجلـافة صـنف السـيفالـسبـورينات
الـــذي ســيـــحــدث قـــفــزة نـــوعــيــة
بــــالــــصــــنـــاعــــات الــــدوائـــيــــة في
الـعراق.واوضح مـدير عام الـشركة
الــعــامــة لــصــنـاعــة خــالــد مــحـيي
عــــــلـــــوان في تـــــصـــــريـح امس ان
ـغادرة البـنايات (الـشركـة تستـعد 
ـة ونـعـلن قـرب االنــتـاجـيـة الـقــد
االنـتـهاء من تـأهيل وتـشغـيل قسم
الــــــفــــــيــــــاالت اجلــــــافــــــة صــــــنف
الـــســـيــفـــالــســـبـــوريــنـــات  الــذي
سـيضيف خـطوة مهمـة في تطوير
اإلنـــتــاج) وشـــار الى ان (نـــســبــة
ئة شروع جتاوزت  75بـا اجنـاز ا
ودخـوله حيز الـتنفيـذ سيكون عن
ـنـفذة طـريق شـركـة بيت الـعـطاء ا
ـشــاركـة) لــلــمـشــروع وفق عــقــد ا

ومــــضى الى الــــقـــول ان (أعـــمـــال
الـتـاهـيل تـسـيـر بانـسـيـابـيـة ودقة
وفـق مـــا مــــخـــطـط لـــهــــا وحـــسب
ــيــة الــدوائــيـة ــواصــفــات الــعــا ا
ـتـفق عـلـيـها ـواعـيـد ا احلـديث وا
فـي الـــعـــقـــد وتـــعـــلـــيـــمــات وزارة
الــصـحــة). من جـانـبه  قــال مـديـر
ــشـاريع بــالـشــركـة مــحـمـد قــسم ا
غـازي حمود ان (اجلـهود مسـتمرة
سـعــيـا الكــمـال وبــوتــيـرة عــالـيــة 
ـــــدة احملــــددة ـــــشـــــروع قـــــبـل ا ا
والــبـالــغـة  540يــومــا) وتـابع ان
(الــشــركــة شــارفت عــلى االنــتــهـاء
قـــريــبــاً من إجنـــاز مــشــروع قــسم
الــفـيــاالت اجلـافــة الـذي سـيـحـدث
قـفـزه نـوعـيـة في الـشـركـة وتـطوراً
ملحوظاً في الصناعة الدوائية من
خـالل تـــشــــغـــيـل أيـــادي عــــامـــلـــة
بــاإلضـافـة الى جــدوى اقـتـصـاديـة
سـجلت كـبـيـرة ). من جـهـة اخـرى 
وزارة الــصـحـة امس   93اصـابـة
بــفـايــروس كـورونــا مـقـابـل شـفـاء
 512حــالــة وبــواقع حــالــتي وفـاة
وقف في اربيل ودهوك. واوضح ا

الــوبــائي الــيــومي الــذي اطــلـعت
عــــلــــيه (الــــزمـــان) امـس ان (عـــدد
الـــفــحــوصـــات اخملــتــبـــريــة الــتي
اجـرتـهـا الـوزارة لـعـيـنـات مـشـتـبه
اصـابـتهـا بـالفـايـروس بلـغت اكـثر
مـن ثالثــــة االف  حـــيـث  رصـــد
اصــابــة  93بـــكــورونــا في عــمــوم
احملافظات) مؤكدا ان (الشفاء بلغ
 512حــالــة وبــواقع حــالــتي وفـاة

في دهوك واربيل).
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ـسـتقـل باسم خـزعل خـشان الـنائب ا
ــدة الى مــا يــجــري حــالــيــا وطــول ا
الزمنية دون حل يلوح باالفق  يعود

لـعـدم حصـول اي كـتـلـة باالنـتـخـابات
على اغلبية مطـلقة واعلى كتلة وصل
ـئـة من مـجـمـوع نواب نـوابـها 16 بـا

فتـوح الي مرشح قدم  والتصـويت ا
للمـنصب وقبول اجلـميع بنـتيجة من
يــــحـــــصل عـــــلى اعـــــلى االصــــوات 
وبعدها تكليف رئيس حكومة أياً كان
دون الـــتــــدخل بـــاخــــتـــيــــار اســـمـــاء
التشـكيـلة الوزاريـة. وب العـيساوي
ان (اخلطوت تنهـيان االزمة احلالية
 الــتي نـتــجت عــلى عـوامل ســبـبــهـا
ضـغط االســتـعـجـال بـكــتـابـة مـسـودة
دســتــور 2005 انــذاك  وتــبــعــات مــا
ــضي ــجــرد ا يـــحــصل حــالــيـــا  و
باخـتيـار رئيس اجلـمهـورية وتـكليف
رئيـس وزراء ال يتـدخل احـد بتـشـكيل
افـراد حـكومـته  ويـكـون مـقـتـدر على
اخـــتـــيـــار االكـــفـــاً واالنــظـف واالقــدر
للـمضي بخـطة تنـميـة شاملـة تمضي
بـــالــعـــراق عــلى طـــريق الـــنــهــوض 
انية تباشر جلنة قانونية حقوقية بر
لــتـــقــد الــتـــعــديـالت الــدســـتــوريــة
طـلوبـة  ونـخرج من اراء مـتداخـلة ا
وتــفــســيــرات مــتـــكــررة لــلــمــحــكــمــة
االحتـــاديـــة اخــــذت وقت وصل الى 6
شـهــور مـنـذ انــتـخـابــات تـشـرين اول
2021  ومـا زالت مـســتـمـرة). وتـطـرق
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ـان الـكــلي  وظـهـور الــتـكـتالت الـبــر
ـصـالح الـسيـاسـيـة التي احلـزبيـة وا
يــدفع ثـمــنـهـا الــشـعب الــعـراقي  مع
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دخــلت االزمــة الـســيـاســيــة الخـتــيـار
رئـيس جـمـهــوريـة وتـشـكـيل حـكـومـة
شـهــرهـا الـسـادس مـنــذ االنـتـخـابـات
الــــــتي جــــــرت في 10 تـــــشــــــرين اول
دة الزمنية اضي  وتعد الثانيـة با ا
بعـد ازمـة انتـخـابات 2010 والصراع
ب قـائمـتي العـراقيـة ودولة الـقانون
انــذاك  انـتــهت بــعــدم نـيـل احلـاصل
عــلى اعـــلى االصــوات اي مــنــصب 
وتعـد جمـيع اخليـارات حالـيا مـتاحة
بـعـدم وجـود كـتـلـة كـبـيـرة ومـقـاطـعـة
االنــتـــخـــابـــات من فـــئـــات واســـعــة 
وتــــصـــلب مـــواقـف االطـــراف  الـــتي
حتـاول تـشـكـيل عـدد اعـلى من الـعـدد

ان. الكلي لنواب البر
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وقدم عـضـو جلنـة كتـابـة دستـور عام
2005  الــنــائـب الربع دورات ســابــقــة
عــبـود وحـيــد الـعــيـسـاوي خــطـوتـ
لـــتــــفـــكــــيك ازمـــة اخــــتـــيــــار رئـــيس
اجلمهـورية وتشـكيل احلكـومة  تبدا
بـــدخــــول جــــمـــيـع اعـــضــــاء الـــدورة
قبلة اخلامسة احلالية الى اجللسة ا
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اعـــربت رئــيس الــهـــيــئــة الــوطــنــيــة
لالستـثـمار سـهى النـجـار عن املـها
بــتــكــرار جتــربــة مــجــمع بــســمــايــة
السـكني في مـدن جديـدة  واكدت ان
حــاجــة الــعــراق بــنــاء نــحــو اربــعــة
مـاليــ وحـــدة ســكـــنــيـــة حلل أزمــة
الـسـكن. وقـالت الـنـجـار في تـصـريح
امس إن (الهـيـئة مـنحت  130 إجازة
اســتـــثـــمـــار تــقـــريـــبـــا خالل الـــعــام
ـاضي) مـبـيــنـة ان (الـعـمل بـدأ في ا
وهناك تـوقفـة شـاريع ا العـديد من ا
الف و 800 إجـازة شبه وهـمـيـة كـما
ـتـلـكـئـة يـتـجـاوز ـشـاريـع ا ان عـدد ا
 500 مـــــشــــروع) مــــشـــــيــــرة الى ان
(الـــهـــيـــئــة ولـــدت خالل اســـتـــشــراء
الــــفـــــســـــاد ومـــــحــــاربـــــو االصالح
يــتـواجــدون في كل قــطـاع ومــجـال)
مـؤكـدة ان (الـضغـوطـات الـسـيـاسـية
مـسـتـمــرة لـلـحـصـول عـلى االجـازات
االسـتــثــمـاريــة و األراضي) ومـضت
الى الــقـول ان (بــغـداد تــعـرضت إلى
عـشـوائــيـة في الـبـنــاء ونـحـتـاج من
ثـالثــــة الى اربـــــعــــة ماليــــ وحــــدة
سكـنيـة حلل أزمـة السـكن) واضافت
ــــشـــــددة زادت من ان (اإلجـــــراءات ا
ــســـتــثــمــر الــبــيــروقـــراطــيــة وان ا
احلـــقــــيـــقي غـــيــــر مـــســـتــــفـــيـــد من
االعفاءات) ولفتت الى (التنسيق مع
وزارة الـعمل والـشـؤون االجـتمـاعـية

بشأن تنظيم العمالة االجنبية).
WO½b  WÐd&

وبـــشــأن جتــربــة مــجـــمع بــســمــايــة
الـــســكــني قـــالت الــنــجـــار (نــســعى
ــــديـــنـــة) الســـتــــنـــســـاخ جتــــربـــة ا
واستطردت بالقول ان (ملف بسماية
مــتــوقـف مــنــذ ثالثــة اعــوام بــســبب
وان صــرفــيـات اخلالف مع الــشــركـة
ـــلف جتــاوزت اإلجنـــاز) واشــارت ا
الى ان (الــــهــــيــــئــــة حتــــتــــاج الى 4
مـــلــــيـــارات دوالر الكـــمـــال اجملـــمع 
وتـــفــضـل االســتــمـــرار مع الـــشــركــة

مـشـاريع أخـرى تـوقـفت من ضـمـنـهـا
شاريع التي هي بحاجة إلسناد من ا
جـنسـيـة ودوائر الـسـفر ومـؤسـستي
الشهداء واحلج والعمرة وغيرها من
الـــدوائــر الـــتي أجنـــزت وافــتـــتــحت
ضــمن مــوازنـة 2019) وتـابـع أن (مـا
تبقى من مشاريع موازنة العام 2019
تـتــعـلق بــاجملـســرات واألنـفـاق وهي

ــدة إجنــاز تــتــراوح بـ مــقــرونــة 
سـنــتـ الى ثالث ســنـوات ووصـلت
ــئـة لـنــسب إجنــاز جتـاوزت  60 بـا

وكـــذلـك مـــشـــروع طـــريق كـــركـــوك –
احلويجة الذي وصلت نسبة إجنازه
الى  70 بــالـئــمـة ومــشــاريع أخـرى)
ـاضي مــبـيــنـا ان (مــوازنــة الـعــام ا
ضمت  350مـشــروعـاً بـعــضـهـا كـان

لـتـأمـ طــرق حـيث خـصـصت أكـثـر
ئة مـنها للطـرق الريفية في من  90با
عموم األقـضية والـنواحي فضالً عن
إعـادة تـأهيل وتـأمـ خـدمـات جـميع
األقضية والنواحي في كركوك ومركز
ــديـنـة وإكــمـال مـتــطـلــبـات قـواطع ا
ـديــنـة  إضـافـة إلى الـبــلـديـة داخل ا
ـرحـلـة الـثـانـيـة جملـسـر ـبـاشـرة بــا ا

نـفـذة الجنـازه) واوضحت الـنـجار ا
ان (عــمـلــيـة تـدقــيق عـقــود بـســمـايـة
قبلة) واكدت ستنتهي خالل األيـام ا
أنـه (ال صــحـــة لـــوجـــود تــغـــيـــيــرات
ـــوغــرافــيـــة في مــشـــروع مــديــنــة د
الــرفــيل وان  11شــركــة تـــعــمل عــلى
ـشروع). في غضون ذلك تنفـيذ هذا ا
كـشف مـحـافظ كـركـوك راكـان سـعـيد
ـنجزة ـشاريع ا اجلبـوري عن عدد ا
ا ضـمن مــوازنـتي  2019 و 2021 و
أعــلن قـرب افــتـتــاح مـجـســر وطـريق
رابـط مع الـــــطــــريق احلـــــولي الــــذي
ـــشـــروع الــــضـــخم عـــلى وصـــفه بـــا
مـسـتـوى الـعـراق.وقـال اجلبـوري في
تــصــريح امس إن (خــطــة احملــافــظـة
لـــلـــمــوازنـــة االحتـــاديــة لـــعــام 2019
شملـت أكثر من  690 مشـروعاً حيث
ـشاريع وبـنسـبة أجنزت أغـلب هذه ا
شاريع ئة) وأضاف ان (هذه ا  95با
 تتـعـلق بإنـشاء  108مدارس وإجناز
صـيـانـة  216 مـدرسـة وإنــشـاء مـا ال
يـقل عن  15مــركـزاً صــحـيــاً وتــأهـيل
طـرق وجـسـور بـالـكـامل إضـافـة إلى
تــأهـيل وإنــشـاء أبـنــيـة ومــؤسـسـات
تــابـعـة لــلـدولــة وإكـمـال مــتـطــلـبـات

احملـافـظـة ونـفـقـهـا ومـجـسـر سـاحة
االحـــتــــفــــاالت ونــــفـــقــــهــــا وهي من
شاريع احليويـة) مؤكدا ان (سيتم ا
خالل أيام افـتـتاح اجملـسر والـطريق
الــرابط مع الــطــريق احلــولي  وهـو
ــشـاريع الــضـخــمـة واحلــيـويـة من ا
ـهـمة عـلى مـسـتـوى الـعـراق وهو وا

ضمن موازنة العام 2019).

تــصـــاعــد نــسـب الــفــقـــر والــبـــطــالــة
ــالي والـــتــراجع بــادارة والــفـــســاد ا

ملفات السكن واالمن واالقتصاد.
VCſ Włu

ـقاطـعـة الواسـعة وتابـع خشـان ان (ا
كن يحق ئـة  لالنتخابات من 60 با
لـهم الـتـصــويت بـانـتـخـابـات تـشـرين
2021 جـعل حـصـول كـال عـلى مـقـاعد
تتـعقـد انهـا كبـيرة لـكنـها امـام موجه
غضب صامتة تتلـزم الصبر واحلكمة
 والـدلـيل انـهـا عـجـزت عـلى تـشـكـيل
احلـكــومـة واخـتــيـار مـنـصـف لـلـجـان
الـنـيـابـيــة  الـتي بـقـيت بـدون رئـيس
ونـــائـب ومـــقـــرر لــــلـــجـــنــــة بـــســـبب
احملــاصــصــة وحــســابــات الــســكـوت
ــقــابل  واجتــاه جــهــتــ شــكــلت وا
حتـــالــفـــ مــتـــضــادين الـى الــنــواب
ــســـتـــقـــلـــ الـــذي جتــاوز عـــددهم ا
اخلـمـسـ  لــكـسـبـهم من اجل زيـادة
ـــيـــزان  لــــكن اصـــوات الــــنـــزاهـــة ا
واالستقالل واحلق والـثقة الـوطنية 
ولن تــذهب اال لــلـعــراق والــعـراقــيـ
وانهـاء الطـائـفيـة الفـاسدة  حـتى لو

ان واحلكومة معاً). كلف حل البر عبود وحيد العيساوي

ـادة (1) الـفـقــرة (ب) " إلـغـاء كـافـة وجـاء في ا
إجازات التصدير للمنتجات النفطية الصادرة
من وزارة التـجـارة وحصـرها بـشـركة تـسويق
الـــنـــفـط ســـومـــو"  مـع الـــتـــنــــويه الى رصـــد
ــشـتـقـات مــخـالـفـات عــديـدة بـشــأن تـصـديـر ا
النـفطـية عـبر جـهات غـير مـخولة بـذلك وعلى
إثـر ذلك اتــخـذت الـوزارة اجـراءاتــهـا بـايـقـاف
شـتـقات هـذه اخملالـفـات اخلاصـة  بـتصـديـر ا

النفطية وفقا لقرار مجلس األمن الوطني).
واشارت الى أن (سياسـة تصديـر النفط اخلام
شـتـقات الـنـفطـية هـي من واجبـات الوزارة وا
وانهـا تعـتمـد في عملـية الـتصـدير والـتسويق
عـلى تـقــاريـر شـهـريـة وابـحـاث تـعـدهـا شـركـة
تسويق الـنفط بإالعتـماد على  ابـحاث السوق
ـية ومن خالل هـذه السيـاسة يـتم حتقيق العا
شتقات النفطية بيع وتسويق النفط اخلام وا
ـاليـة للـدولة الـتي تعـتمد لتـحقـيق االيرادات ا
وازنة العامة للبالد. وقد حققت شركة عليها ا
تسويق النفط العراقية ايرادات مالية بلغت 3
مـلـيـار دوالر عن بـيع الـنفـط االسود خـالل عام
 2021 وهذه تـعد ايـرادات تضاف الـى تسويق

النفط اخلام الذي تقوم به الشركة).

ـادة االسفـلت بسـعر  350 الف دينار نـتجـة  ا
لـلـطن الـواحـد بـيـنـمـا سـعـر الـطن الـواحـد من
ـيـة 900 الـنـفط االسـود بـحـسب الـنـشـرة الـعـا
الف ديــنــار لــلــطن الــواحــد اي ان الـفــارق في
ثل السعرين  550 الف دينار للطن الواحد و
ـقـدم لـتــشـجـيع الـصـنـاعـة هـذا قــيـمـة الـدعم ا
الـوطــنــيـة كــمــا تــقـوم الــوزارة بــبــيع الــنـفط
ــعــامل الــطـابــوق بــســعـر   100 الف االســود 
ديــنــار لــلـطـن الـواحــد وبــهــذه احلـالــة يــكـون
ية 800  الفارق في السعر مقارنة بالنشر العا
الف ديـنار لـلـطن الواحـد. كـما اعـلـنت الوزارة
في وقت سـابق فـانـهـا تـتـحـمل خـسـائـر جـراء
فـارق السـعـر في حـال تصـديـر كـامل الكـمـيات
نتـجة يصل إلى أكثـر من خمسـة آالف مليار ا

دينار سنوياً). 
jH½ V¹dNð

ــشــتــقـات واوضــحت أن (تــصــديــر الــنــفط وا
الـنـفـطـيــة هي من اخـتـصـاص شـركـة تـسـويق
الـنــفط الـعـراقــيـة (سـومـو) بـحــسب الـقـوانـ
الــنـافــذة ومـنـهــا قـرار مــجـلس األمن الــوطـني
ــعــاجلـة ـرقم  21 لــســنـة  2020 الــذي جــاء  ا
ظـاهـرة تـهـريـب الـنـفط والـغـاز ومـشـتـقـاتـهـمـا
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اكدت الدائـرة الفنـية في وزارة النـفط وشركتا
ـنتـجات الـنفـطية في تسـويق النـفط وتوزيع ا
وزارة الـــنــفـط حـــرص الـــوزارة وشـــركـــاتـــهــا
الـنفـطـيـة دعم  الصـنـاعـات الوطـنـية والـقـطاع
اخلـاص رغم الـتـحـديـات الـتي تـواجه الـقـطاع
النفطي واالقتصاد الـعراقي  بسبب متغيرات
ــيــة الـــذي ادى  الى   إرتــفــاع الـــســوق الــعـــا
ـشتقـات النفـطية  كـما أكدت أسعار الـنفط وا
في ايضـاح تلـقته (الـزمان) امس (اسـتمـرارها
في جتـهيـز مـعـامل ومـصانع الـقـطـاع اخلاص
دعوم حكومياً    مع مراعاة اعتماد بالسعر ا
ــيـة من اجل حتــقـيق تــسـعــيـرةالــنـشــرة الـعــا
الـيـة لـدعم موازنـة الـدولـة وادامة االيـرادات ا
الـتــنـمـيـة االقــتـصـاديـة   فــضالً  عن  حـمـايـة
الثروة النفطية من الهدر   وقطع الطريق على
بـعض ضـعـاف الـنـفـوس من اسـتـغالل الـفارق
ـقــارنـة مـع اسـعـار الــكـبــيـر  في األســعـار  بــا
نتج ية ودول اجلـوار وتهـريب ا النشـرة العـا
او بـيعه في غـيـر مـوارده اخلاصـة بـالصـنـاعة
احملــلـيــة). واشـارت الــوزارة الى (انــهـا تــقـوم
صانع عـامل وا بتجـهيـز مادة النـفط االسود 
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ناسبة شهر رمضان ان وعقيلته يزوران داراً لألطفال من ذوي اإلحتياجات اخلاصة  “U¹—…∫ رئيس البر

أربيل

©tMOŽ Â«bÖ ÁËbŽ sLK ® W «dý

Ê«œdÐ q Uý

ÍbO³F « rO¼«dÐ« qOKš

ال يــسـاور الــشك احــدا عـنــدمــا يـطــالع مــقـاطـع كـاريــكـاتــيــريـة عــلى وســائل الــتـواصل
االليكتـرونية تقلل من شأن اسـماء في االطار او في التيار انـها من ابتكارات و انتاج و
توزيع اخلصوم للـخصوم كالهما يـذكر اجلمهور بأخـطاء و عيوب من يوصفـون بالكتلة
االكبر الكتلـة التي عاشت االنقسام قبل ان تكون كتلة نيـابية عاشتها منذ ايام نشوئها

االول حتى قبل مجيء حزب البعث للسلطة.
ـوصل وسـپـايـكر و ـقـتل مـجيـد اخلـوئي و الـبـطة و فـريق يـذكـر بـسـقوط ا فريق يـذكـر 

وازنات. ا
ال مـجـيد اخلـوئي سـيـبـعث حـيا و ال الـذين زهـقت ارواحـهم خـطـفا و ال مـتـسـبب سـقوط

وازنات!. وصل سيحاكم عليها و ال على سپايكر و لن يستقطع من راتبه لتسديد ا ا
مثـلهم مـثل ذاك الـذي استـولى على بـيت طارق عـزيز و مـثله الـذي قتل شـباب تـشرين و
مثلهم الذين صـعدوا بأكفان شباب التظاهرات و قبلهم (الفيلسوف) اللندني الذي نفتقد
ـرشح لـنـيل جـائـزة نـوبل لـتـكرار حـديـثه الـذي ال يصـدر اال من( شـبـعـان في) و بـعـده ا
كلمة( بـعض) مع شبهاء لهم ال جتـري محاسبتهم- ومن ذا الـذي يحاسب- في مكونات
هـذا البلد عـرقيا و حـزبيا فـنائبـة كردية ادعت ان مـنصب رئيس اجلـمهوريـة جرى بيعه
واثبـتت االيام كذبـها فلم يجـري استقـدامها بتـهمة بث اخبـار كاذبة و مـتملقـون يقدمون
انـفـسـهم بـصـفـة قـياديـ يـغـردون كـذبـا و يـظـهـرون في بـرامج تـنـاقش االزمـة فـيـوقـتون
النتخاب فـالن وخسارة فالن و ال يجري كف افواههم التي تستجدي الوساطات فالكل

صمصها اسفل الطاولة او قرب ( سُفرة) على االرض. يريد عظمة 
حتى الـذين دخـلوا في حتـالفـات دخـلوهـا( من ال چـاره) و اال فقـصة الـقـتل والتـزييف و
ض عـليها قرون ولو فـهم الناس- و اكثرهم ال يفـهمون- لم هذا التشبث السرقات لم 
ــنـع الـعـت و الـســحل ــا هـو  ــواقع قــرار يــضــمن احلــصــانــة فــأ ــوقع و الــزحف  بــا
لـلمـحـاكـمات ذلك ان الـكل يـنوي لـلـبقـيـة ان يكـونـوا خـلف قفص مـثل صـدام و اخوته و

معاونيه و اكثر( الربع) ذموا صداما و فعلوا مثله و اكثر في اخلراب ال في البناء.
ضمن الطائـفة الواحدة و بال حـزبية كـان هناك من يقـرب الناس او يبـعدهم على اساس

ن يقدم العوام اخلمس نعم نحن العوام!.
امن هؤالء تتوقعون خيرا?

سؤاالن ابحث عن رد مقنع لهما:
 1- اكان القضاء مستقال ايام صدام (2003-1979)?

2- اكـانت زعامـات الطـائـفة عـلى عالقة بـالـقصـر وماهـو نوع
العالقة اكان صدام يخافهم ام يخافونه ام ?

ادة النفط األسود عامل  &eON∫ وزارة النفط تقوم بتجهيز ا
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غـرضة اجلـيش الـعراقي بـطـوالت ومأثـر فلـذلك نـثأر لهُ حـيـنمـا حتاول بـعض االطـراف ا
ـكـانـتهِ الـعـالـيـة بـ جـيـوش الـعـالم ونـأسف عـلى تـصـرف  يصـدر من بـعض ـسـاس  ا
ـبارك الـفضـيل الذي العـاملـ في األعالم  الـعراقي السـيمـا ونحنُ في شـهر رمـضان ا
ـسـلمـ   احلـرص الـكـامل عـلى القـيم  األنـسـانـيـة واألجتـمـاعـية يتـوجب فـيه عـلى كلِ ا
ـعيـار الـصحـيح لـلـتعـامل في كلِ اجملـاالت احلـيـاتيـة وإن مـاحصل واألعتـبـاريـة كونـهـا ا
مؤخراً من تصرف مـدان جملةً وتفـصيال كما يعتـبر أساءة لدماءِ الشـهداء  وأستخفاف

بدمائهم الطاهرة ظناً منهم النيل من اجليش العراقي البطل.. 
وأقول لألطـراف الذي أعـنيـهم كـان األجدر بـكم أن تتـحدثـوا عن بـطوالت جـيشـنا الـبطل
الـذي كسرَ شـوكة األرهـاب  الداعشي اجملـرم وحقق النـصر الـعظيم  الـذي أذهل العالم
أجمع  ونقول لكلِ من يحاول النيل من سمعة جيشنا وقواتنا األمنية وبكلِ مسمياتها   
فليـخسأ من يتوالكم وبرُغـمِ كل ماتعرض لهُ  اجليش الـعراقي من مؤامرات ومحاوالت..
تهِ أال أنهُ مازالَ وسيـبقى رمزاً للوحدة الوطنـية وعنواناً للقيم الهدف منهـا أضعاف عز

تمثلة  برجالهِ االبطال  األنسانية النبيلة والغيرة  والشجاعة ا
عاشَ اجليش ..

عاشَ الشعب .. عاشَ العراق..
غفرة واخللود  لشهداء العراق  والرحمة وا

والشفاء العاجل للجرحى
واخلـزي والـعـار لـلـخـونـة والـعـمالء من عـبـيـد الـدوالر وأقـول لـهم سـوف تالحـقـكم  لـعـنةُ

التاريخ ولعنة دماء الشهداء وأن األيتام ودموع األرامل الى يوم الدين.
ختاماً ال يسعني أال أن أقول جلِيشنا البطل .. فديتكم أبطالنا..

فديتكَ من ثائرٍ في الكفاح  .. 
تكفكفُ بيدك نزفَ اجلراح  .. 

وال عجبًا.. !! 
أنت من تربةٍ  

اً .. وعش للـبطولةِ أقوى أبت أن تذلَ وأن تسـتباح ..فعش سـا
سالح ..

ــوت لالعــداء.. والــنــصـرُ عـاش اجلــيش.. عــاش الــعــراق.. وا
للعراق وجيشهِ األبي الشامخُ العلم.. 

ستوكهولم
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ـتـحــقق عن صـادرات اخلـام ـركــزي بـإجـراء مــزاد عـلـني لــبـيع الــدوالر ا يــقـوم الـبــنك ا
العراقي  ويرى البنك أن هذه العملية يراد منها احلفاظ على مستوى معقول من الثبات
ألسـعار العـملة الوطـنية  غـير أننـا نالحظ كاالخرين أن هـذه العمـلية لم حتـقق اال نتائج
سار متـواضعـة جململ االقـتصـاد العـراقي الذي حتـول تدريـجيـا إلى اقتـصاد أحـادي ا
ـا كانت بـاجتـاه االستـيـراد بعـيدا جـدا عن اقـتصـاد اإلنتـاج  الـذي لو سـرنا لـألخذ به 
نـافسة خـير وسيـلة إلشـباع احلاجـات االجتمـاعية   كـما وأننـا أيضا البـطالة ولـكانت ا
ـسـاهـمـة في ـالـيـة فـي ا ـصــارف األهـلـيـة والـشــركـات ا نـالحظ كـاالخـرين فـتــور هـمـة ا
االستثمار وإعـادة االعمار  بل صار عملها األساس االجتار بالعملة وعمليات الصيرفة
ـنـضـبط  نـاهـيــكم عن الـقـصـور الـواضح في  اضـافـة الـي الـتـحـويل اخلـارجي غـيــر ا
ـثـال لو افـتـرضـنا أن الـتـحـصيالت الـكـمـركـية أو الـضـرائب احلـكومـيـة  فـعلـى سبـيل ا
ـركزي من الـدوالر تبلغ  180 مـليون دوالر / يـوم  وان معدل ـبيـعات ا عدل الـيومي  ا
بيع الـشهري سيكون   3,6 مليار دوالر ايام الـبيع الشهرية  20 يومـا  أي أن معدل ا
ـبـيـعـات الفـعـلـية ـبـيعـات الـسـنويـة سـتـكون   43,2 مـلـيار دوالر  ( ا شـهريـا  أي أن ا
بالغ تتجه نحو استيراد البضائع وحاجات البالد  ولو تتجاوز ذلك بكثير )  وان هذه ا
افـتـرضنـا أن الـرسم الكـمـركي وحسب الـتـصنـيف الـسلـعي يـتـراوح ب االعـفاء  ول 5
ـئة فـإن متـوسط مـعدل الـرسم سيـكون  ئة  25 بـا ئة  20 بـا 15  بـا ئة ئة 10 بـا بـا
حـاصل تقسيم اجملموع  75على الفـئات اخلمسة  فـإن متوسط معـدل الرسم الكمركي
ـطـلوب من الـرسـوم الـكمـركـية سـيـكون ـئة  عـلـيه فإن االيـراد الـسـنوي ا سـيـكون 15 بـا
نافذ طلوب الوصـول إليه من قبل هيـئة ا تـواضع ا  6,480 مليار دوالر  وهـو الهدف ا
ـصـارف الـتي يـبلغ الـكـمـركـيـة  أي مـا يـعادل  9,461تريـلـيـون ديـنـار  وبالـعـودة إلى ا
ـصــارف الـتي تـتـداول الـعـمـلــة األجـنـبـيـة تـصـريـفـا عـددهـا  66مــصـرفـا أهـلـيـا  وهي ا
وحتـويال واستثـمارا فإنهـا تخضع إلى قـانون ضريـبة الدخل  ولنـفترض أن الـضريبة
ئـة  وان متوسط ئة  15 بـا ئة  10 بـا صرفي تـتراوح ب ال 5   بـا حسب الـنشـاط ا
ئة أي ما يعادل  4,320 مليار دوالر سنويا  أي ما يعادل 6,3 الضريبة سيكون 10 با

تريليون دينار  
ـباشر للعـملة األجنبـية والناجتة طلوب للـدولة جراء عمـلية البيع ا ـتحقق السنـوي ا أن ا
عن االسـتــحـصــال االمـ لــلـرسم الــكـمــركي والـعــائـد الـضــريـبي ســيـكــون وفق ابـسط
تداول من العـملة األجنبـية سيكون  15,761 تريـليون دينار عراقي  احلسابـات والقل ا
ركـزي النـاجتة عن تـواضع الـذي تقـدمنـا به اوال اليـشمل عـائدات الـبنـك ا أن الـتـقديـر ا
الـيـة اخملالـفـة للـتـعلـيـمات صـارف االهـليـة وشـركات الـتـداول ا ـاليـة بـحق ا الـعـقوبـات ا
ـصـرفـيـة  ولـيـعـلم اجلـمـيع أن االسـتـيـرادات الـسـنـويـة الـعـراقيـة ال تـقل بـأي حـال من ا
األحـوال عن ال  60 مـلـيـار دوالر  وان الـرسـوم الكـمـركـيـة الـواجب حتـقـيـقـهـا يجب أن
صارف الية والتجارية وا بالغ  وان ضرائب الدخل على الشركات ا حتوم حول هذه ا
نافذ األهليـة يجب أن توضع على شكل اهداف من قبل الوزارات اخملتصة على دوائر ا
عنـية التي احلـدودية ومديـريات الضـرائب للعـمل اجلدي على حتـقيقـها   وان الدائـرة ا
تتـخلف عن حتقـيق الهـدف تعاقب بـعقـوبات إدارية ومـاليـة منهـا عدم صـرف مستـحقات
ـتقدم في قررة قـانونا وإيـقاف العالوة والـترفـيه واستبـدال الكادر ا كـافآت السـنويـة ا ا
ــمـطـر خـيـرا عـلى ــعـنـيـة  هـذا بـاخــتـصـار أول الـغـيث لــلـوصـول إلى الـيـوم ا الـدائـرة ا

العراقي إذا صدقت النوايا وتزكت النفوس واحلليم تكفيه اإلشارة.
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الــقـبض الــقت قــيـادة شــرطـة بــابل
عـلى شـبـكـة لتـجـارة اخملـدرات بـعد
ـنـفذة تـبادل إطالق نـار مع الـقوة ا

باحملافظة.
وذكـر بيـان للـقيـادة تلـقته (الـزمان)
امس انه (في عملـية نوعيـة تمكنت
خاللـــهـــا مـــفــارز مـن قــسـم شــؤون
اخملدرات بـاالشتـراك مع مفارز أمن
واستخبارات بابل واألمن الوطني
بإسـنـاد قوة سـوات  وقسم شـرطة
الـبـلدة الـصـوب الـصغـيـر من إلـقاء
الــقـــبـض عـــلى شـــبـــكـــة لـــتـــجــارة
اخملــــدرات مـــكــــونــــة من خـــمــــســـة
قـرص أشــخــاص بــحـوزتــهم 400  
مــــخـــدر مع سالح مـــســـدس وآالت
جــارحـــة وثالث درجــات نــاريــة في
تـــبــــادل إلطالق الـــنــــار مع الـــقـــوة
ـنـفــذة ضـمن أحــد أحـيـاء مــديـنـة ا

احللة).
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واضـاف انه (تـمت عـمـلـيـة الـقـبض
ـنـفـذة بـعــد مـفـاوضـات مع الـقـوة ا
اسـتـخـدم اسـتـمـرت لـسـاعـات عـدة 
ـتــهم الــرئـيس عــائـلــته كــرهـائن ا
مــهـدداً بــقــتـلــهم جــمـيــعــا قـبل أن
تــتــمـــكن من اســتـــخــراج الــرهــائن
تعاونة والقبض عليه واجملموعة ا
تهم الى مركز معه ليتم اقيتاد ا
الــــتــــحـــــقــــيق اخملـــــتص إلكــــمــــال
اإلجراءات القانونـية وإحالتهم الى

القضاء لينالوا جزاءهم العادل). 
واعــلـنت مـديـريـة شــرطـة مـحـافـظـة
الــقـاء الــقـبض عــلى احـد مـيــسـان 

ـشـاجـرة التي ـشـتركـ بـحادث ا ا
ــعــلــمــ اجلــديـد وقـعـت في حي ا
الذي راح ضـحيته مـواطنـ اثن
وجرح اخـر. واشـارت الى انه (بـعد
تهم تعميم اوامر القبض بحق ا
بحادثـة القتل التي وقـعت اجلمعة
ــاضـيـة تــمـكن قـسم الــسـيـطـرات ا
والطرق اخلارجـية سيطـرة العزير
من الـــــقــــاء الــــقـــــبض عـــــلى احــــد
ــشــتــركـــ بــحــادث الــقــتل بــعــد ا
مـحاولـة الهـروب خـارج احملافـظة)
تهم ضابط برتبة عقيد وتابع ان (ا
و اخــــــذ كـــــــافــــــة في اجلـــــــيـش 
اإلجـــراءات الـــقــــانـــونـــيــــة بـــحـــقه
اصـولــيـاً). كــمــا اكـد شــهـود عــيـان
وصـول عــشــائـر مــيـاح  إلـى مـنــفـذ

العـبـدلي مع احلـدود الكويـتيـة بعد
مقتلِ احد الصـيادين. وقال الشهود
ــــنــــفـــذ دخـل حـــالــــة االنـــذار ان (ا
حتـسـبـا الي احـتـكـاك مـسلـح). أفاد
مـصــدر أمــني بــإصـابــة اثــنـ من
طــرفي نــزاع عـشـائــري أسـتــخـدمت
ـصدر فيـها اسـلحـة متـنوعـة.وقال ا
إن (نــزاعــا عــشـــائــريــا تــطــور إلى
إســتـخـدام األسـلـحـة ضـمن مـنـطـقـة
ـا اسـفـر عن اصـابة الـفـضـيـليـة  
ـشاجـرة اصابات اثنـ من طرفي ا
خطـرة بطلق نـاري) مبيـنا ان (قوة
أمــنــيــة وصــلت إلى مــكــان احلـادث
لـفض الـنـزاع واعـتـقـلت خـمـسة من
ــشــاجــرة ونــقــلـتــهم الى أطـراف ا
مـــركــز أمــني لـــلــتــحــقـــيق مــعــهم).

وأطاحت قـوة من مكـافحـة اإلجرام
ـبتـز إلكـتروني سـاوم فتـاة بنـشر
صـورهــا مــقــابل مـبــالغ مــالــيـة في

بغداد.
وقــالت وزارة الــداخــلــيــة في بــيـان
تــلــقــته (الــزمــان) امس ان (مــفــارز
مــديــريــة مــكــافــحــة إجــرام بــغــداد
تمكنت من إلقاء القبض على متهم
لـقــيـامه بـابــتـزاز فـتــاة إلـكـتــرونـيـا
وتــهــديـدهــا بــنــشــر صــورهـا عــلى
مواقع الـتـواصل االجتـماعي إذا لم
تـدفع له مـبـلـغـا مالـيـا قـدره مـلـيون
ديـنـار) مـبـيـنـا ان (عـمـلـيـة القـبض
شـتـكـية تـمت بـعـد أن استـنـجـدت ا
ــكــافــحـة ــفــارز مـكــتب احلــريــة 
اإلجـرام  عــقب تــعــرضــهــا إلبــتـزاز

اسـالم ابـــاد (أ ف ب) - واجـه عـــمـــران
خــان الــذي أجــبـــر عــلى تــرك مــنــصــبه
مصـيـر أسالفه: فقـد اضطـر أمس األحد
لــتــرك مــنــصــبه كــرئــيس لــلـوزراء قــبل
انــتــهــاء واليــته بــصــورة تــضــررت من
ـثـيـر مـنـاوراته الــسـيـاسـيـة وخــطـابه ا
للـجدل.لم يـكمل أي رئـيس وزراء واليته
في بــاكـســتـان. ولم يــشـكـل هـذا الــنـجم
الـرياضي الـسابق الـبـالغ من العـمر 69
ــوجب عــامــا اســتــثــنــاء. وقــد أطــيح 
مذكرة حلجب الثقة  التصويت عليها
في اجلـمـعـيـة الوطـنـيـة بعـدمـا قـام بكل
شيء لتأجيل هذا األمر احملتوم.واعتقد
ـصيـر قبـل ستة خان انه جنـا من هذا ا
ذكرة أيام عبر حصوله على عدم طرح ا
عـلـى الـتـصـويـت وأن يـتم حل اجملـلس.
لـكن احملكـمة الـعـليـا قضت بـأن كل هذه
الـعـمـلـيـة غـيـر دسـتـوريـة.وأعـادت عـمل
اجلـمـعيـة الـوطنـيـة وأمرت بـان تـمضي
بتصويت عـلى مذكرة حجـب الثقة التي
خسرها خان بعدما تخلى عنه قبل عدة

أيام حلفاؤه.
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ال يزال عمران خان يحظى بشعبية لدى
شرائح واسعة من الشعب الباكستاني
لـكـنه لم يـقل كـلـمـته األخـيـرة بـدون شك

قبلة. بالنسبة لالنتخابات ا
إال ان اداءه ومــيــله فـي األيــام األخــيـرة
لـــزيـــادة االنـــقـــســـامــــات في اجملـــتـــمع
الـبـاكـسـتاني عـبـر شن هـجـمات عـنـيـفة
ـتـهــمـة ب"اخلــيـانـة" ــعـارضــة ا عـلى ا
كن أن يـلعب ضـده.وصل عمـران خان
إلى السـلطـة عام 2018 بعـد فوز حزبه
"حـــركـــة إنـــصـــاف" فـي االنـــتـــخـــابـــات
الـتـشـريعـيـة بشـعـارات شـعبـويـة جتمع
بـــــ وعـــــود اإلصـالح االجـــــتـــــمـــــاعي
واحملـــافـــظـــة الـــديـــنــــيـــة ومـــكـــافـــحـــة
الـفـساد.بـعـد عـشرين عـامـا عـلى دخوله
الـسـياسـة أثـمـرت مثـابـرة الـرجل الذي
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يـحـبه ماليـ الـبــاكـسـتـانـيـ لـقـيـادته
فــريـق الــكــريــكــيت الـــوطــني إلى فــوزه

الوحيد بلقب كأس العالم في 1992.
في رئـاســة احلـكــومـة اســتـفــاد الـرجل
الذي يدعو إلى "باكستان اجلديدة" أوال
من صـورته كـرافض لـلـفـسـاد ومـن سأم
اجملتمع من احلزبـ التقلـيدي اللذين
احـتـكــرا الـسـلــطـة لـعــقـود مع اجلـيش.
خالل جـائــحـة كـوفـيـد-19  اخـتـار عـدم
فــرض إغالق وطــني من شــأنه "جتـويع
ــوت" وهــو قــرار لــقي الــنــاس حــتـى ا
شـــعـــبـــيــــة وأثـــبت جنـــاحـه. فـــقـــد ظل
الــبــاكــســتــانــيـون الــبــالغ عــددهم 220
مـلـيـون نـسـمـة مــعـظـمـهم من الـشـبـاب
ـنــأى عن الـوبــاء إلى حــد بـعــيـد (30
ألف وفـــاة).لــكــنـه ورث وضــعــا مـــالــيــا
مــتـــأزمــا فــاقـــمــته خـــيــاراته الـــرديــئــة
ـتدهـور ما أدى والوضـع االقتـصادي ا
إلى تراجع شعبيته في األشهر األخيرة
ودفع حــلـــفــاء لـه في االئــتـالف احلــاكم
لالنـضمـام لـلمـعارضـة حملـاولة إطـاحته

نصب. من ا
مـا أضـعـفه أكـثـر هـو ارتـفـاع الـتـضـخم
ــــئــــة عــــام 2021) والــــنــــمــــو (10 بــــا
االقـــتـــصــــادي الـــذي ظل صـــفـــرا خالل
ـاضية واالنـخفاض السـنوات الثالث ا
احلــــاد في قــــيــــمــــة الــــروبــــيــــة مــــنــــذ
تــمــوز/يــولــيــو وتــفــاقـم الــديــون.كــمـا
تـــزايــدت صــعـــوبــات عــمـــران خــان مع
تـدهـور الــوضع األمـنـي ال سـيـمــا مـنـذ
تــولـي حــركـــة طــالـــبــان الـــســلـــطــة في
أفـــغــــانـــســـتــــان اجملـــاورة مـــنــــتـــصف
آب/أغــســـطس.فُــســـرت عــودة احلــركــة
األصولـية إلى الـسلطـة في البـداية على
ـا أنـهــا انـتـصــار لـبـاكــسـتـان الــتي طـا
اتُهمت بـدعمها ولرئـيس وزرائها الذي
أطـلِق عــلـيه لـقب "طـالـبـان خـان" ألنه لم
يــتـوقف عن الـدعــوة إلى احلـوار مـعـهـا
وتقـويض اإلستـراتيـجيـة األميـركية في

أفغانستان.
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لـكن بـعـد سـنـوات من الـهـدوء الـنـسبي
اسـتُـؤنفت بـقـوة في آب هـجمـات حـركة
طــالـبــان بــاكـســتـان والــفــرع اإلقـلــيـمي
لـتـنـظـيم داعش وجــمـاعـات انـفـصـالـيـة
بلوشيـة رغم تعهد كابـول عدم السماح
بـاستـخدام األراضي األفـغـانيـة في هذه
األغــراض.كــمـا عــانـى عـمــران خــان من
تـدهـور عـالقـاته مع اجلـيش الـذي اتُـهم
بــالــتــدخل لــصــاحله خالل انــتــخــابـات
ــرجح 2018 رغـم أنه يــبــدو من غــيــر ا
أنه كــان بـإمـكــانه الــبـقـاء فـي الـســلـطـة
األحـــد بـــدون مـــوافـــقــة ضـــمـــنـــيـــة من
اجلـيش.وجـهــود عـمـران خــان الـرامـيـة
إلى حتويل بـاكستـان إلى فاعل إقـليمي
رئـيـسي لم حتقـق جناحـا كـبيـرا أيـضا.

فـقــد تــراجــعت عالقــات إسالم أبــاد مع
واشــنـطن والـدول األوروبــيـة ال سـيـمـا
حتت تـــأثــيــر خـــطــابــاتـه الالذعــة ضــد
اإلسالموفوبيا التي يعـتبر أنها تختبئ
في الــــــغــــــرب وراء ســــــتــــــار حــــــريــــــة
. التـعبيـر.وتقاربت بـاكستـان من الص
أمــا الـزيــارة الــرسـمــيــة الـتـي قـام بــهـا
عـمران خـان إلى مـوسكـو في نـفس يوم
انــدالع احلــرب في أوكـــرانــيــا فــعــادت
عـلـيه بالـكـثيـر من الـسخـريـة.وخان ابن
عـائـلـة ثـريـة من الهـور وخـريـج جـامـعة
أكسفورد. تزوّج ثالث مرات بعد أن كان
يُـعرف بـارتيـاده أفـخم النـوادي اللـيلـية
في لـــنـــدن وقـــد تـــعـــرض النـــتـــقـــادات
ـتشـددين.تزوج تـدين ا لتـهاونه مـع ا
لـلــمـرة الــثـالــثـة عـام 2018 من بـشـرى
ـتــحـدرة من عــائــلـة مــحـافــظـة بــيـبـي ا
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االهــتـمـام بـالـنــفـايـات من أولـويـات
ـتعـاقـبة عـلى الـعراق احلـكومـات ا
كـمــا يـشـرح عــزام عـلـواش مـؤسس
مــنــظــمــة "طــبــيــعــة الــعــراق" غــيــر
احلكومية لوكالة فرانس برس.وفي
جـمـيـع أنـحـاء الـعـالم يـعـاد تـدويـر
ــــئــــة فـــــقط مـن نــــفــــايــــات 10 بــــا
نـظـمـة الـتـعاون الـبالسـتـيك وفـقًـا 

يدان االقتصادي. والتنمية في ا
أمــا فـي الــعـــراق فــيـــنــتـــهي األمــر
أحيـاناً بهـذه النفـايات عـند جمـعها
في مــكـــبــات مــفــتــوحـــة حــيث يــتم
حرقها.ويخلو العراق الغني بالنفط

من مـعــامل اعـادة تـدويـر الـنـفـايـات
الـتـي يـجــري طــمــر بـعــضــهــا قـرب
ـنـاطق الـسـكـنيـة وبـعـضـهـا اآلخر ا
ــدن.ويــشـرح عــلــواش بـأن خــارج ا
العراق يفتقر آلليات "جمع للنفايات
والـتـخـلص مـنهـا بـطـرق حـديـثة. ال
يوجـد مطمـر صحي وإعـادة تدوير
الـــــبـالســـــتـــــيـك ال حتـــــمل جـــــدوى

اقتصادية".
وال تــنــتــشـر في اجملــتــمع الــعـراقي
ثــقـافـة فـرز الـنـفــايـات مـا يـزيـد من
دن ـشكـلـة. أما مـشـارف ا تـعقـيـد ا
فقـد باتت مـسرحـا حلرق أطـنان من

{ بغداد (أ ف ب) - تنهمك الشابة
رسل بالتقاط النفايات البالستيكية
مـن عـلى ضــفــاف نــهـر دجــلــة الـذي
يــقـسم الـعـاصـمــة الـعـراقـيـة بـغـداد
قــســمـــ ضــمن حــمــلـــة تــنــظــيف
يـتـوالهـا متـطـوعـون شـبـاب في بـلد
يعاني من انـتشار الـنفايات ويـفتقر

لألساليب احلديثة في معاجلتها.
وتــشــارك رسل مـع مــئــتي مــتــطـوع
آخـر فـي مـبـادرة "سـفــراء الـنـظـافـة"
الــتي ال تــقـــتــصــر مــهــمــتــهــا عــلى
ــديـنـة من الــقـمـامـة بل تــخـلـيص ا
أيضـاً إلى زيـادة الوعي الـبـيئي في
مـديــنــة بــاتت شــوارعـهــا ونــهــرهـا
ـكبّ لـلــنـفـايـات الــتـاريـخي أشــبه 
البالسـتيـكيـة وغيـرها من اخملـلفات
ضرّة بشـكل كبير في الـبيئة على ا
غـــــــــرار مــــــــــنـــــــــاطـق أخــــــــــرى في
البالد.وتقول رسل التي فضّلت عدم
كـشف اسـمـهـا الـكـامل وهي طـالـبة
جــامــعـيــة تــبـلغ 19 عــامـاً تــشـارك
ـــبـــادرة لـــلـــمـــرة األولـى في هـــذه ا
"الــهــدف من مــشـــاركــتي هــو جــعل
مدينتي أجمل أكره رؤية ضفة هذا
النهـر بهذا الشـكل نريد تغـيير هذا
الـواقع".وتـركّـزت عـمـلـيـة الـتـنظـيف
هذه حتت جسر االئـمة الذي يفصل
الــكـاظــمـيـة واالعــظـمـيــة وهـمـا من

ة. أعرق أحياء بغداد القد
فـي األيـــــام الــــــتي تــــــلي الــــــعـــــطل
الرسـميـة تمتـلئ ضفـاف نهـر دجلة
الـتي تـشـكل مـسـاحـاتـهـا اخلـضراء
مــقـصــدا لــلــعــائالت ومــجــمــوعـات
ـشـروبـات أو األصـدقـاء بـعـبـوات ا
األكـيـاس الــبالسـتـيـكـيـة أو أنـابـيب

الـشـيـشة الـبالسـتـيـكـية. وغـالـبـاً ما
تــنـــتــهي الــنـــفــايــات مـــبــاشــرة في
النـهـر.ويقـول أحد سـكان األعـظمـية
ـشارك من أحياء مبتهـجا برؤية ا
رة االولى متفرقة من بغداد "هذه ا
نـطقـة منذ التي تـنظـف فيـها هـذه ا
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ويــقـــول عــلي الـــطــالب اجلـــامــعي
الـبـالغ 19 عـامـاً وهــو من مـنـظـمي
هــذه احلـــمــلــة الـــثــامـــنــة في إطــار
بـادرة إن "الهـدف األول منـها هو ا
الــتـوعـيـة ونـشــر رسـالـة بـأنّ هـنـاك
شـبـابـاً يـسـاعـدون ويـقـدمون الـدعم
لـتنـظـيف بلـدهم".ويـشيـر عـلي الذي
فضل أيضا عدم كشف كامل هويته
إلى أن أكـثــر الـنـفـايـات الـتي يـعـثـر
ـتطـوعـون علـيـها هي "الـبالسـتيك ا
".ووفرت البـلدية والنـايلون والـفلـ
لهذه احلملة كابسات نفايات لنقلها
الى مــــكـــبــــات.ويــــنــــتـــهـي بـــعــــلب
ـطــاف في نـهـر دجـلـة الـبـالسـتـيك ا
الــذي يــواجه انــخــفــاضـاً حــاداً في
ــتـكـرر مــسـتــواه بـسـبـب اجلـفـاف ا
نبع في والسدود التي أقـيمت في ا
ــصب يــنــتـهي تــركــيــا.في اجتـاه ا
األمر بهذه النـفايات في اخلليج ما

يترتب عنه عواقب وخيمة.
ــــتــــحــــدة فــــإن وبــــحــــسـب األ ا
األكياس البالستيـكية "تسد مجاري
عـدة لدى مئات األنواع" التنفس وا
و"غـالــبــاً مـا تــبــتـلــعــهـا الــسالحف
والدالف اعـتقادا منـها بأنـها طعام
لـــهـــا".وإثــر ســـنـــوات مـن احلــروب
ــتـــتــالــيــة لم يــكن والــصــراعــات ا

النـفايات مـا يخلف سـحبا دخـانية
ــطـــامــر الــتي يــظلّ ال ســيــمــا في ا
بعضها مشتـعال باستمرار. ويشكل
ذلك مـــصــدراً لــلـــتــلــوّث وانـــتــشــار

األمراض.
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ويــقـول عــلـواش بــهـذا اخلــصـوص
"احلرق يـؤدي الى تلـوث في الهواء
مــا يـؤدي إلى تـقـصـيــر مـعـدل عـمـر
ـشـكـلـة " الفـتــا إلى أن ا الــعـراقـيـ
تـكـمن في أن "الـدولـة لـيـست لـديـهـا

أموال لبناء مشاريع للتدوير".
ويــحـذر مــسـؤول مــشـروع "تــكـامل"

ـــمــول من الـــوكـــالــة األمـــيــركـــيــة ا
للـتنمـية الـدولية حـيدر الـعبدلي من
االنبـعاثـات التي تـسبـبهـا النـفايات
الـعـضــويـة من مــكـبــات الـنــفـايـات.
ويــــوضح أن "هــــذه االنـــبــــعــــاثـــات
تـــــــــــتـــــــــــســـــــــــبـب بـــــــــــأمـــــــــــراض
ـشكلة أن 60 سرطانـية".ويضيف "ا
ـئـة من نـفـايـات األسـر الـعـراقـية بـا
عـضـويـة وعـنـدمـا تـتـحـلل تـتـحـول
ـيثـان". ويقـوم احللّ لهذه الى غاز ا
الـقـمامـة الـعـضويـة بـتحـويـلـها إلى
أسـمدة.وتـسـاهم الـغـازات اخملتـلـفة
الـسـامــة في زيـادة أمـراض اجلـهـاز
الـــتـــنـــفــسـي وانــبـــعـــاثـــات غــازات
الدفـيـئة وهي ظـاهرة يـبدي خـبراء
ـــتـــحـــدة قـــلـــقــا ـــنـــاخ في األ ا ا
حـيــالـهــا.تـقــرّ وزارة الـبــيـئــة بـهـذه
ـتعـلـقة بـحـرق النـفـايات. ـشـكلـة ا ا
وقـال وزيـر الـبـيـئة جـاسم الـفالحي
فـي مـــقـــابـــلـــة مـع وكـــالـــة األنـــبـــاء
الـعـراقــيـة ان "حـرق هـذه الـنـفـايـات
بــهــذه الــطــريـــقــة بال شك ســيــولــد
مـخلـفـات وغـازات سامـة تـؤثـر على

حياة وصحة الناس".
وعـــلى الــــرغم مـن احلـــمـالت الـــتي
أقـــيــــمت أخـــيــــرا عـــلى يــــد بـــعض
الـــشــبـــاب إال ان عــلـــواش يــرى ان
الـوعي ال يـزال مـحـدوداً.وسط غـبار
ــتـطــوع عــلي الــتــنــظــيف يــقــول ا
"أشعـر باحلـزن ليس دجـلة فقط بل
الــــــــعــــــــراق كــــــــلـه يــــــــعــــــــانـي من
النفـايات".ولكنه يـأمل أن تزيد "هذه
احلـــــمالت وعـي الـــــنـــــاس" قـــــائال
"الــبــعض بــدأ بــعــدم رمي األوسـاخ

بالشارع وبدأوا بالتطوع معنا".
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إلـكتـروني) وتـابع انه (بـعد الـتـحر
ـعـلـومـات  الـوصول إلى وجـمع ا
ـتهم والـقـبض علـيه ولـدى إجراء ا
الـتـحقـيق مـعه اعـتـرف صـراحة عن

قيامه بابتزاز الفتاة). 
وافادت مديـرة شرطة الـسليـمانية 
بــتــســجــيـل اصــابــات في صــفــوف
واطن نـاجمة عن انفـجار معمال ا
ــتــحــدث بــاسم لــلــحــديـــد.  وقــال ا
شـرطة احملـافـظـة سركـوت احـمد إن
ــعــمل حــديــد في (انــفــجــارا وقع 
مــنـــطـــقـــة تــاجنـــرو الـــقـــريــبـــة من
تــســـبب بــإصـــابــة 14 احملـــافــظـــة 
شــخــصـاً) واشــار الى ان (اســبـاب
االنـفجـار لم تـعـرف الى االن في ما
ــــصــــابــــ الى  نــــقـل جــــمــــيع ا

ستشفى).  ا
جنـحت فرق الـدفاع من جهـة اخرى
ـــدني في إخـــمـــاد حـــريق انـــدلع ا
بسوق تكريت التجاري في محافظة

صالح الدين.
وقـال بيـان تـلقـته (الـزمان) امس ان
(فـرق االطفـاء تـمكـنت من الـسيـطرة
وإخـمــاد حـريق انــدلع داخل مـحـال
ـواد جتـاريــة مـخـصـصـة لـتـجـارة ا
الغـذائيـة في سوق تـكريت) مـشيراً
الى أن (ســبـع فــرق اطـــفـــاء طــوقت
وعــزلـت احلــادث من مـــحـــاور عــدة
حالت دون اتساع الـنيران وأبعدت
خــطـر انــتــشـار احلــريق الى ارجـاء
الـسـوق الـتجـاري لـتـنهي اعـمـالـها
دون تــسـجـيل اصـابــات بـشـريـة مع

ادية).  حتجيم االضرار ا
كــمـا إنـدلـع حـريق داخل مـقــر فـرقـة

العـباس الـقتـالية فـي كربالء. وافاد
مــصــدر بــإن (احلــريق نــشب داخل
ميـرة الفـوج القـتالي الـلواء الـثالث
ضــمن الــفــرقــة) مــبــيــنــاً أن (فــرق
كـــافــحـت احلــريق ــدني  الــدفـــاع ا
برغم  انـفجار مـستمـر لالعتدة في

وقع).  ا
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ــدني قــد وكــان مــديــريــة الــدفــاع ا
شكـلت جلنـة بأمـر ديوانـي لتـوحيد
عـنـاوين إدارة األزمـات بـشـكل عـام
فيما أشارت إلى رفع مقترح إلنشاء
مـركـز وطـني بـإدارة األزمـات. وقـال
ــديــريــة الــلـواء كــاظم مــديـر عــام ا
بوهـان إن (هناك جلـنة شكـلت بأمر
ديواني بـرئاسـة عمـيد كـليـة الدفاع
ــدني ومـكـتب وعــضـويـة الــدفـاع ا
ـعـنـيـة رئـيس الـوزراء واجلـهـات ا
مـهـمــتـهـا تـوحــيـد الـعــنـاوين الـتي
ـــوضـــوع إدارة األزمـــات تـــعـــنـى 
بشكلٍ عام وإدارة الـكوارث) مؤكدا
ـــشـــكـــلـــة عـــقـــدت ان (الـــلـــجـــنـــة ا
وثـبـتت خـطـوطاً اجـتـمـاعهـا األول 
عـريــضـة وفي مـقــدمـتــهـا مـنــاقـشـة
دني بـإنشـاء مركز مقـترح الـدفاع ا
وطـــني بــإدارة األزمــات يـــجــمع كل
الــعــنــاويـن ويــتــولى مــهــمــة إدارة
األزمــات بـــشــكل مـــركــزي لـــيــؤمن
وحـدة الـقـيـادة والـسـيـطـرة ويـؤمن
ـواجــهـة ــوارد  الـســيـطــرة عـلى ا
الـكــوارث) ومـضى الـى الى الـقـول
انه ( التوصل التفـاق ب أعضاء
ـقـتـرح الــلـجـنـة عـلى تـمـريـر هـذا ا

بعد صياغته واغنائه بالدراسة).

وتـرتــدي احلـجــاب وكـثـيــرا مـا يــظـهـر
حامال مسبـحة في يده ودافع بشدة عن
ـثير قانـون مكـافحة الـتجديـف الديني ا
لــلـجــدل.في تـشــرين الــثـاني/نــوفـمــبـر
ـفـروض عـلى رفـعت حـكـومـته احلـظـر ا
"حركة لبيك باكـستان" بعد أن فُرض في
نـيـسـان/أبريـل اثر احـتـجـاجات عـنـيـفة
منـاهـضـة لـفـرنـسا نـظـمـهـا هـذا احلزب
اإلسالمي تــنــديــدا بــدعم فــرنــســا حلق
ــا في ذلك الــنـبي رسم الـكــاريـكــاتـور 
مـحــمـد.وكـثــيـرا مــا يُـتـهم عــمـران خـان
بتـقـيـيـد حريـة الـتـعـبيـر في الـصـحـافة
وقد أثـار أيضا سـخط منـظمات نـسوية
من خالل إشـارته عـدة مـرات إلى وجود
رابط بــ االغــتــصــاب وطــريــقــة لــبس
الــنــسـاء في بــلــد يـنــتــشـر فــيه الــعـنف

اجلنسي.

 —bB « 5

Husseinalsadr2011@yahoo.com

r N ÓO  ËÔœ ÚsÓ  ÊuHAJ  rN √

 ‰UF « b  dHE

اسطنبول

w ö _« —U ù«

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22. UK

الزمان - السنة الرابعة والعشرون العدد 7245 االثن 10 من رمضان 1443 هـ 11 من نيسان (ابريل) 2022م
Issue 7245 Monday 11/4/2022

w U (« dOL  Íb

بغداد

 v ≈ ‰ËR *« wI d  U bM
«c « Ê«dJ

تتعـدد الطبقات االجتماعية وتختلف ثقافاتها ومستوياتها داخل اجملتمع الواحد
عـتقدات واآلراء والـسلـوكيات الـفرديـة وفقاً لـلبـيئة احملـيطة ونتيـجةً لـذلك تتنـوع ا
بذلك. وتـكون بعض تـلك السلـوكيات صـائبة وسـويةً بـشكل متـكامل ال غبـار عليه
وبعـضها يكون ذات سـلوكيات جتـمع ما ب الصواب واالنـحراف والذي يتراوح
ما بـ بسيط والذي يُمكن ان يتم تعديل مسار صاحبه واصالح ذاته االنساني
ومنـها مـا هو خـطر والـسيـر في طريق ال عـود منه وذلك عـندمـا يبـلغ اخلطـأ حداً

وت معه الضمير االنساني.  تنتحر معه االخالق و
ـو جانب الشر ان فقـدان االتزان الشـخصي وتشـظي سلوكـياتهـا سيؤدي الى 
عـلى حـساب اخلـير داخل الـنفس الـبـشريـة والتي سـتتـوحد مـع مثـيالتهـا لتـخلق
مجتـمعات اجراميـة ذات افكار متمـاثلة فيمـا بينها ومـنحرفة عن غيـرها ال سيما
عـنـدما تـغـيب الـرقـابة االسـريـة واجملـتـمعـيـة عن رصـد تـلك السـلـوكـيـات ال بل قد
و تلك اجلـماعات عنـدما تغض النـظر عن افعال يكـون اجملتمع جزء من تـزايد و
ـكن اصالحـهم دون اتخـاذ االجـراءات الكـفـيلـة إليـقاف تـلك اجلـمـاعات بـحـجة 
طاف ستتزايد وتتوسع مولدة آهات وويالت. توسع هذه اجلماعات وفي نهاية ا
فـتـجـارة اخملدرات وتـعـاطيـهـا بدأت بـشـكل فـردي وبسـيط الى ان وصـلت بـشكل
يُهـدد اجملتمع ككل كونها تمس االمن والسلم اجملتمعي ال بل انها االساس في

انهيار اجملتمعات االنسانية.
ولكن مـا نُريد ان نـتحـدث عنه الـيوم هو مـا يحـدث في النـوادي الليـليـة من افعال
ـارسـات ال اخالقـية بـشـعـة من قـبل عـصابـات ومـجـامـيع تشـيـطـنت وتـعودت و
وامتهنت التجارة بشرف الفتيات ومنهن القاصرات وجعلهم سلعة رخيصة تُباع
ألحـضـان وحوش بـشـرية ال تـمتـلك اي مـقومـات االنـسانـية سـوى انـهم حيـوانات

بهيئة بشر تتكاثر في حساباتهم اموال السُحت واحلرام.
ي االنسانية ليضعوا باح من قبل فاقدي الضـمير وعد لتـبدأ مزادات الشرف ا

تسعيرة لعذرية تلك الفتيات وجعلهم كسلعة رخيصة ال قيمة لها. 
ا يتماشى والتي سيـنتج عنها عملية نـسخ للصورة السيئة من البـنات والبن و
ستمر لهذه النماذج وماذا مع احمليط العـائلي وبعملية حسابية بسيطة للتكاثر ا
سيـحدث عنه بـعد عـدة سنوات? ومـا هو تـأثير هـذا التزايـد على اطـراف اجملتمع
االخـرى? ومـا هـو حـجم االجـرام الـنـفـسـي الـذي سـيـؤسس مـجـتـمـعـات تـشـتـرك

بروابط الفساد االخالقي وما سينتج عنها من نتاجات جنائية متعددة.
اذاً فالوضع يـحتاج الى التفاتة مجتـمعية انسانيه ثقافـية امنية للتصدي الى هذا

ــانـــعــة والــنــصــوص الــتــوسع األهـــوج وفــقــاً لــلـــقــوانــ ا
والضـوابط االجتـماعـية واعـرافهـا احملرمـة لتـلك االفعال
كونـها تـمس كرامة الـنفس االنـسانـية وتهـدد مسـتقبل

االمن اجملتمعي.

{ لــواء دكــــتور
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سـكـون بـالـعُقـد الـنـفسـيّـة والضَـعَـة الى حَدٍّ تـبلغ األحـقـاد والـضغـائن بـبعـض ا

يتمنون معه موتَ مَنْ يناصبونه العداء  ويبالغون في ايذائه ..!!
وهذا هـو شأن مَنْ اتسـم (بالدونـيّة) واختـارها دَيْـدنا له  فأسـاء الى نفسه أوالً 

وانحدر الى سفوح النذالة مذموماً مدحوراً ثانياً .
-2-

غير أنـنا في هـذه األيام نـشهد ظـاهرة ال تـكتفي بـتمـني مَوْتِ بعض الـشخـصيات
تاحـة متغافلةً البارزة بـل تعمد الى نشر خـبر الوفاة وَتُذِيعُه عَـبْرَ كُلّ الوسائل ا

عن أنّ مثل هذا اخلبر ال يتحاج الى وقتٍ طويل حتى يتب صِدْقُه من كَذِبِهِ ..
ويـصـدر الـتـكـذيب ويـبـوء أصـحـاب الـكـذب من ذوي الـصـلف والـوقـاحـة بـالـفـشل

ب . واخلسران ا
-3-

قال تعالى :
وت }  { كل نَفْس ذائقة ا

آل عمران / 185
وتِ أحد  ولَنْ ينجوَ مِن ا

ولو كانت الدنيا تدوم لِواحدٍ 
لكانَ رسولُ الله فيها مُخّلَدا 

غير أنَّ يوم الرحيل يبقى مجهوالً  كما يبقى مكانُ الوفاة مجهوالً أيضا 
قال تعالى :

" وما تدري نَفْس ماذا تكسب غداّ وما تدري نَفْس باي أرضٍ تموت "
لقمان / 43

ـاذا يـصـر اللـؤمـاء عـلى ان يـكونـوا أول من يـنـعى يـسبـقـون بـذلك أهله وال أدري 
وأسرته ?

كن فالذين يسارعون الى نشر خبر وفاة بعض الناس قبل وفاتهم ينسون أنهم 
وتوا قبلهم ..!! أنْ 

انهم ليسوا مخلدين  –يقينا  –وال يُعلمُ متى يلتقيهم ( عزرائيل ) النهاء وجودهم
على سطح هذا الكوكب .

-4-
ومع تـكـرر فـشل كُلّ احملـاوالت احملـمومـة لالعـالن عن وفاة
هـذا القطب أو ذاك ال يرعـوي احلاقد عن غَيهِ وال يؤوب
الى رشـده  وهو بـهذا يـكشف عن غـباء شـديد وعـناد
أكــيــد يـســتـحـق مـعــهــمـا ان يــتـصــدر قــائـمــة األوغـادِ

كروه . ا
وكفاه ذلك عاراً في الدنيا وناراً في اآلخرة .

كن معرفة ان صفـات جتمع البشر وتفـرق بينهم في نفس الوقت اال وهـو كيف 
هذا مـنكر لذاته رافضا لنوازعه الذاتيه وذلك محب لذاته وال يعجبه من تصرفات
الـناس الـعـجب العـجاب ومـا يعـنـينـا في هذه اجلـمله. الـبـشريـة  نحن الـرعيـة هو
كـيف يـتـخـلـص االنـسـان من الـذاتـيـات لــيـنـطـلق الى نــكـران الـذات والـتـجـرد من
االنانيـة ليسخـر ما لديه من امكـانيات خلدمـة مجتمـعه وناسه الذين يعـيش بينهم
ـا  انهم سبق ان منحوه الـثقة الن يكون فـائزا قائدا لهم  وهـذا هو ما نعنيه ولر
ــسـؤولــيـة ومــا نـريــد الـتــوصل الـيـه  ان قـضــيـة نــكـران الــذات والـعــمل بـروح ا
ا تـتـبلـور من خالل عـدة عوامـل منـها االجـتـماعـيـة ليـست مـلك الفـرد اخلـاص ا
كن تـلخـيصـها الـبيـئة والـوضع االجـتمـاعي ومنـها الـتحـديات اخلـارجـية الـتي  
بالـسياسـية  ومـا  دام نكران الـذات يعنـي التخـلص من الذاتـية واالنانـية ودخول
هم التخلص من العدوانية والدونية في ـوضوعية والعقالنية يصبحكم ا فضاء  ا
ؤكد التـعامل مع االخـرين الذين يحـيطـون به سواء كـانوا عامـة او خاصـة ومن ا
ان اصحـاب االنانية  يتكاثر وجـودهم في ظروف البلدان  غير الـطبيعية وحتديدا
في الظروف الـسيـاسية الـتي حتكم الـبلدان وحـصرا في البـلدان الـناميـة لطبـيعة
تـركـيـبـة هـذه  الـبـلـدان االجـتـمـاعـيـة والـقـبـلـيـة  حـيث تـشـتـد وتـنـعـكس مـثـل هذه
الــعـوامـل عــلى ســلــوكـيــات االفــراد اوال و ايــا كــان  تــخــصــصــهم ســيــاســيـون
ؤكد من نتـاجات مجتـمعاتهم  وكل مـاتنتظره اجتمـاعيون قانـونيون  فانـهم من ا
ن يـؤمـنون بـخـدمـة اجملتـمع واهـله و مـنهم من اجملـتـمعـات من عـطـاء ابـناءهـا  
قادة اجملـمع الذين نـتـحدث عـنهم من فـي موضـوعنـا هذا .. انـا بـحاجـة الى مثل
ـرحـلـة بـعـد ان نـتـجـرد نـحن عـامـة ـؤمـنه في مـثل هـذه ا هـذه الـنـمـاذج اخلـيـرة ا

النـاس من انانـيتـنـا الفـردية ونـعالج مـشـكالتنـا بايـدنا دون ان
ـكنـنـا فعل ذلك من اجل نطـلب من غـيرنـا الـتدخل فـهل 
سـعـادة شـعـبـنـا وضمـان حـاضـرنـا ومـسـتـقـبـلـنـا الذي
نتـطـلع ان يـكـون افضـل من احلاضـر وقـد انـقـلب على
ذاتـياته  بـارادته وسخر مـفاهـيمه من اجـل وطنه وحده
وال شـــريك له فـي احملــبـــة واالخـالص اال الــلـه الــعـــلي

القدير .

UI¡∫ رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان خالل لقائه رئيس اركان اجليش الباكستاني
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كن. احلـصول عـليـهـا من امانـة الصـندوق لـقاء مـبلغ ـواصفـات والـشروط الـتي  وجب ا  .©Âu¹ ≥∞®

ـقاول اخملتص قـدره (٢٥٠٫٠٠٠) دينار (مئتـان وخمسون الف دينـار الغير ) غير قـابل للرد فعلى ا
ـشـاركـة تقـد عـروض بـالـديـنار الـعـراقي  (مع مـراعـاة تـرقيـم صفـحـات هـذه الـعروض) الـراغـب بـا
) مع ارفـاق التـأمـينـات االوليـة والـبالـغة (٣٫٦٠٠٫٠٠٠) ديـنار دة التـقل عن (١٢٠ يومـاً ويـكون نـافـذاً 

علومات التالية:-  عراقي (ثالثة مليون وستمائة الف دينار عراقي) على ان يتضمن العرض ا
ناقصة/ موضوعها - رقم ا

- تاريخ الغلق 
قدم  - تاريخ نفاذ السعر التجاري ا

- تاريخ نفاذ التأمينات االولية 
كتب - العناوين الصريحة للشركة او ا

وتسلم الى استعـالمات الشركة بأغـلفة مغلقـة ومختومة مثـبت عليها رقمي االعالن والـطلبية في مدة
ناقـصة اجـور نشر ?ØμØπ ÂuO≥≥∞≥ ويتـحمل من ترسـو علـيه ا  dN?E « b?FÐ © …b?Š«u اقصـاها الـساعة ®»

االعالن  .. مع التقدير . 
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١- يتم تقد العروض وفقـاً للوثائق القياسيـة وفي حال عدم التزام مقدم العـطاء في تطبيق الوثيقة
ا يقتضي مراعاة ذلك عند التقد  القياسية بكافة اقسامها فانه سيتم استبعاد عطاءه 

درجة ادناه عند القطع وشراء التنادر :- ٢- جلب الوثائق ا
أ- كتاب تخويل اصلي مصدق ونافذ. 

قدم العطاء او من ينوب عنه.  دنية او جواز سفر نافذ  ب- هوية االحوال ا
٣- اذا تصادف تاريخ الغلق اعاله عطلة رسمية يرحل الى اليوم التالي بعد العطلة مباشرة. 

ـسـاهـم فـي الـشـركة او ـفـوض او احـد ا ٤- تـقـدم الـتـامـيـنـات االولـيـة بـاسم الـشـركـة او مـديـرهـا ا
وجب عقد مشاركة.  الشركات 

ناقـصة التواجد في مقر الشركة حلضور شترك في ا ثـلي الشركات واجملهزين ا ٥- بإمكان كافة 
ومتابعة فتح العـطاءات من قبل اللجنة وذلك في اليوم التالي لتاريخ الغلق الساعة العاشرة صباحا.ً

٦- في حالة وجـود مخالفـات من قبل اجملهزين تـوجه االنذارات من القـسم القانوني في شـركتنا دون
الرجوع الى دائرة كاتب العدل. 

٧- تصـادر التـأميـنات االولـية لـلشـركات في حـالة عـدم االستـجابـة للـمراسالت اثـناء الـدراسة الـفنـية
والتجارية للطلبيات. 

ـصارف ٨- تقـدم الـتامـيـنات االولـيـة على شـكل ( خـطـاب ضمـان او صك مـصدق او سـفـتجـة ) ومن ا
نـصة االلكـترونية قـدم داخل ضمن ا عـتمدة الـعراقيـة داخل بغداد عـلى ان يكون خـطاب الضـمان ا ا

ركزي). نصة يهمل العطاء وحسب تعليمات البنك ا وان لم يكن خطاب الضمان داخل ضمن ا
٩- يتم استبعاد العطاء الذي يقل او يزيد مبلغه عن ٢٠ % من الكلفة التخمينية الغراض االحالة.

www.mrc.oil.gov.iq -: وقع االلكتروني كن االطالع على شـروط تقد العطاءات وعلى ا  -١٠ 
١١- يتم استقطاع (١٠٠٠ دينار) الف دينار عراقي رسم طابع لبناء مدارس ورياض اطفال.

رة واحدة خـالل السنـة من الشـركات العـراقية  ١٢- يتم استـقطـاع مبلغ (٢٥٠٠٠) الف ديـنار عـراقي 
الستحصال صحة صدور من غرفة جتارة بغداد.

دى  ١٣- سـيـتم نـشـر االعالن في صـحـيـفـة الـصـبـاح احلـكـومـيـة + صـحـيـفـت مـن االتي (الـزمـان ا
ـستقبل ـشرق الشرق الـعراق االخباريـة كل االخبار ا الزوراء الصـباح اجلديـد البينـة اجلديدة ا

واطن النهار الدستور العدالة العالم). العراقي ا
قدمة للعطاءات سواء كانت عراقية او اجنبية او ناقصة على احدى الشركات ا  ١٤- في حال رسو ا
عـربيـة يـتم توقـيع الـعقـد في الـقسم الـقـانوني في شـركـتنـا وبـخالفه تلـغى االحـالة ويـتم اتـخاذ كـافة

االجراءات القانونية بحقها.
الي الخـر سنـة او كفاءة  ١٥- تـقد اثـبات لـتوفر سـيولـة نقـدية: كـشف مصـرفي ب حركـة التـدفق ا
بـلغ ال يقل عن (٥٤٫٠٠٠٫٠٠٠) ديـنار عراقي (اربـعة وخـمسون ماليـة من خالل تسـهيالت مـصرفيـة 

ناقصة. مليون دينار عراقي) وللفترة التي تسبق تاريخ غلق ا
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كـاتب او االشخـاص الـطبـيعـ لتـقد عـطاءاتـهم لـلعـمل اخلاص بـ (حتـميل ١- پـسر الـشركـة الـعامـة لتـجارة احلـبوب االعالن لـذوي اخلـبرة من الـشركـات او ا

ثنى).. وتفريغ احلبوب فرع ا
ـوازنة االحتادية وينـوي استخدام جزء مـنها  لتنـفيذ اخلدمات (اعمـال التحميل الية  ضمن ا ٢- تـتوفر لدى (الشـركة العامة لـتجارة احلبوب) الـتخصيصـات ا

ثنى).   والتفريغ لكميات احلبوب التي تخص فرع ا
ناقصة بالـلغة (العربيـة ) بعد تقد طلب حتـريري الى الشركة العـامة لتجارة احلبـوب / القسم القانوني ٣- بـامكان مقدمي العـطاء الراغب في شراء وثـائق ا
سـتردة البـالغة (٧٥٠٠٠٠) سـبعـمائة وخـمسون الف ـعظم - مدخل الـشيخ عمـر - الطـابق االول) وبعد دفع قـيمة الـبيع لـلوثائق غـير ا الـكائن في بـغداد - باب ا

ب في أعاله.  علومات على العنوان ا زيد من ا دينار بامكان مقدمي العطاء الراغب في احلصول على ا
ستمسكات التالية: ٤- يرفق مع العطاء ا

انعة من الهيئة العامة للضرائب. - كتاب عدم 
قدم العطاء دنية  - هوية االحوال ا

- بطاقة السكن
- البطاقة التموينية

- شهادة تأسيس الشركة بالنسبة للشركات
عظم - مدحل الـشيخ عمر - الطابق الثاني) ٥- تـسلم العطاءات إلى العنوان االتي (الـشركة العامة لتجـارة احلبوب / القسم القانوني الـكائن في بغداد - باب ا
ـتأخـرة وسيتـم فتح العـطاءات بـحضور ـصادف ٢٠٢٢/٥/١٥ وسـوف ترفض الـعطاءات ا ـوعد احملـدد لغايـة السـاعة الـثانيـة عشـر ظهـرا من يوم (االحد) ا في ا
عـظم - مدخل الـشيخ عـمر - الشـركة الـعامة ـثلـيهم الـراغب بـاحلضـور في العـنوان (الشـركة الـعامـة لتجـارة احلبـوب / بغداد - بـاب ا مـقدمي الـعطاءات او 
ـصادف ٢٠٢٢/٥/١٥ يـجب ان تتـضمن ـدير الـعام) فـي الزمـان والتـاريخ (السـاعة الـثانـية عـشر ظـهرا من يـوم (االحد) ا لـتجـارة احلبـوب - قاعـة مكـتب السـيد ا
بـلغ (١٠٠٠٠٠٠٠٠) مائة مـليـون دينار ـطلـوبة من مقـدمي العـطاءات ومدة نـفاذيـتهـا (خطاب ضـمان مـصرفي او صك مصـدق) و الـعطـاءات التأمـينـات االولية ا

ركزي العراقي علما ان الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات. عراقي صادر من مصرف معتمد في العراق / البنك ا
vM¦*« ŸdH   UO UFH « ‰Ëbł
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ناقصة. ١- تكون نفاذية العروض (٩٠) يوم من تاريخ غلق ا
صادف يوم ناقصـة وا نـاقصة وقـبل موعد ال يـقل عن (٧) ايام من تاريخ غلـق ا شـارك في هذة ا ؤتمـر اخلاص لالجابـة على استفـسارات ا ٢- سـيتم انعـقاد ا

. ٢٠٢٢/٤/٢٦
دة ال تقل عن (٢٨) يوم. ناقصة  فعول الى ما بعد انتهاء مدة نفاذية العطاء احملددة في وثائق ا ٣- تكون مدة نفاذية خطاب الضمان سارية ا

دير العام. كتب السيد ا ٤- يكون مكان وموعد فتح العطاءات الساعة الثانية عشرة في ٢٠٢٢/٥/١٥ في قاعة االجتماعات 
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كيسة تفريغ احلبوب ا
كيس حتميل احلبوب ا
تفريغ احلبوب الفل
حتميل احلبوب الفل
تغطية احلبوب

nOEM² «

الفقرةت
بلغ كتابة ا

الفان ومائة دينار / طن
الفان ومائة دينار / طن
الفان وثمنمائة دينار / طن
الفان ومائة دينار / طن
الف ومائتي دينار / طن

مليون واربعمائة الف دينار شهريا

الكلفة التخمينية
بلغ رقما ا
٢١٠٠
٢١٠٠
٢٨٠٠
٢١٠٠
١٢٠٠
١٤٠٠٠٠٠
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ـمثـلة الـقانـونية / ـدير الـعام لشـركة مـصافي اجلـنوب اضـافة لـوظيفـته وكيـلته ا قدم ا
ـــــــــــــؤرخ في ــــرقم (٢٩٥٣) ســجل (١٥) وا اســراء عــبــد اجلــبــار اســمـاعــيل االنــذار ا
ـرقـمـة ٢٠١٥/٦٣٩ ٢٠٢٢/١/٢٥ والـذي يــتـضـمن سـبق وان  احــالـة طـلـبـيــة الـشـراء ا
بلغ اجـمالي قدره (٢٫٠٠٠٫٠٠٠) بـعهدة مـكتبـكم وذلك لغرض جتـهيـز مواد مخـتبريـة 
طلوبـة اال ان الفقرة الثانـية لم تكن مطابقة واد ا مليـونان دينار فقط حيث  جتـهيز ا
رقم (٢٨٣) ـطلوبة من قبل دائرة موكلي وحسب مستند االستالم ا للمواصفات الفنية ا
ــواد من مــخــازن دائـرة مــوكــلي رغم االتــصـاالت في ٢٠١٨/٤/٣ ولم يــتم اخــراج تـلك ا

تكررة. ا
عليه اسير اليك هذا االنذار طالبا فيه االتي:

ودعة في مخازن دائرة مـوكلي. طابقة اجملهزة من قبل مكتبكم وا واد غير ا ١- رفع ا

الية الناجتـة عن االضرار التي قد تلحق ٢- حتميل مكتبـكم كافة التبعـات القانونيـة وا
واد في مخازن شركـتنا وكذلك اجور االرضيات بشركتنا او بـالغير نتيجـة وجود هذه ا
واد اجملهزة نتيجة سوء اخلزن مع اخالء مسـؤولية شركتنا عن االضرار التي تلحق با
او غـيــرهـا وخالل فــتـرة (١٥) يــومـا مـن تـاريخ الــتـبــلـيغ وبــخالفه ســيـتم اتــخـاذ كــافـة
ـالية بحقكم ومن ضمنهـا مراجعة احملاكم اخملتصة لغرض رفع االجراءات القانونية وا
واد وحتمـيلـكم اجور اخلـزن واي اضرار اخرى قـد تلـحق بشركـتنـا ولدى ارسال هـذه ا
ورقة االنذار مع ورقـتي التبـليغ بواسطـة مبلغ مـركز شرطة الـبصرة اتـضح انك مجهول
محل االقـامـة حسب شـرح اجمللس الـبـلدي في حي صـنعـاء لـذا تقـرر تبـلـيغـكم بواسـطة
ـرافعات ادة (٢١) من قـانون ا الصـحف اليـوميـة استـنادا لـلفـقرة (١) والـفقـرة (٢) من ا

عدل. دنية رقم (٨٣) لسنة (١٩٦٩) ا ا
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أربيل

الــصـدري اصـر عــلى تـشـكــيل حـكـومـة
: اصالح اغــلــبـيــة لـيــحــقق اهم هــدفـ
حـال الـعـراقـيـ ومـحـاكـمـة الـفـاسـدين
الــــذي افــــقـــروا 13 مــــلــــيـــون عــــراقي
بــاعـتــراف وزارة الــتـخــطـيـط.ولـيــثـبت
فـان رئيسه رفـض مقابلـة من يعدّه ذلك
ـسـؤول الـذي شـاع في زمـنـه الـفـساد ا
بــحـكم تـولــيه رئـاسـة مــجـلس الـوزراء
..وتـدخل الـوســطـاء  فـتـراجع لــدورتـ
رئـيس الـتـيـار وعرض عـلى من شـكـلوا
(األطـار الـتنـسيـقي)  تـشكـيل احلكـومة
الـــــــذيـن اتـــــــهـم كــــــــبـــــــار قـــــــادتــــــــهم
بـالـفسـاد..ليـثبـت الفـاسدون ان مـكرهم

أقوى!
خاتمة

مـع ان احــزاب االسالم الــســيــاسي قــد
غرب..ولم سقطت في مصر وتونس وا
ولم تـسرق بحجم ما سرقت في العراق
تــقـتل من شـعــبـهـا بـعــدد مـا قـتـلت في
فان من استوطن اخلضراء من العراق 
دعــاة االسالم سـيـبـقـون مـصـدر تـوالي
خـيبـات وفواجع واحـزان ما لم يـتوحد
الـعراقيون وينهوا الـطغيان بايديهم ال

كما حصل في تسعة نيسان.
{ مؤسس ورئيس اجلمعية النفسية
العراقية

كـــانــوا مـــدفـــوعــ بـــســيـــكـــولــوجـــيــا
وحـصتهم وادعاء بـاألكثـرية ـظلـوميـة ا
دفعـتهم الى ـجـلس احلكم هي األكـبـر
فيما اراد ان تـكون الدولة لهم وبـأمرهم
الــســنّـة اســتــعـادة الــدولــة الـتـي كـانت
بـــــيـــــدهـم من عـــــام 1922 مــــدفـــوعـــ
بسكولوجيا الضحية..وكانت احلصيلة
عـشرات اآلف الـضحايـا األبرياء..بـينهم
ـنـتـهى الـسـخـافة..ألن من قـتل لـسـبب 
وجع اسـمه (حيدر او عـمر او رزكار!).ا
أكـثر أن الـذين غمـرهم الفـرح باخلالص
صــــاروا اآلن يــــتـــرحــــمـــون مـن صـــدام
لــيـس فــقـط ألن مــا حلّ بـــهم من عـــلـــيه
مـصـائب وفـواجع واحـتـراب هي اقسى
بل ـا اصـابـهم زمن الـطـاغـيـة وأوجـع 
ولـكـارثـة أوجع هـي ان الـذين اسـتـلـموا
الـسـلـطـة اعـتـبـروا الـعـراق غـنـيـمـة لـهم
وأنـهم أساءوا فـتـقاسـمـوه فـيمـا بـينـهم
في حــكــمــهم الـى اثــمن قــيــمــتــ عــنـد
:الـقـيم األخالقـية بـأن حـولوا الـعـراقـي
الــفــســاد من فـعـل كـان يــعــدّ خــزيـا الى
فعـطّلوا الضمير شـطارة وانتهاز فرص
ـال عـن الـتــأنــيب وعن اعــتــبــار نــهب ا
والى الـدين بـأن اوصـلوا الـعـام حـراما 
الـنـاس الى ان يـهـتفـوا في تـظـاهـراتهم

(باسم الدين باكونه احلرامية).

الـوحـيـد في تـاريخ الـعـراق الـذي سجل
أعـلى األرقام في تـرمّيل الـنساء وتـيتيم
هـندسـ خـريجي أألطـفـال وفي جعـل ا
اجلامعات يبيعون (اللبلبي) في الشتاء
ـــوطــة) في الــصــيـف في صــنــعــاء و (ا
وعمان وهم أبناء أغنى بلد في العالم.
ويـعــلـمـنـا الـدرس أن خـيـمـة الـدولـة اذا
سـقطت (حتى اذا كان نظام احلكم فيها
وال تــوجـد خــيـمــة اخـرى دكــتـاتــوريـا )
جتـمع أهل الوطن فان الناس يصابون
بالذعر مدفوع ب " احلاجة الى البقاء
" فـيتفرّقون ب من يلجأ الى عشيرة أو
مــرجـعـيــة ديـنـيـة أو جتــمع مـديـني أو
سـكـني أو تـشـكيالت سـيـاسـيـة أو كتل
بــهـذه الــصــفـة او تــلك.وكـانـت تـلك هي
اخلـدمـة التي وظّـفهـا الطـائفـيون بـذكاء
خــبــيث لــيــمــنــحــهم (نــيــســان) فــرصـة

األستفراد بالسلطة والثروة.
ومــــا حــــصل كــــان يــــحــــكـــمـه قــــانـــون
هو:(اذا انهارت الدوله انهار اجتماعي
مـعهـا الوالء لـلوطن وتـفرق الـناس على
والءات لــطـوائف وكــيـانــات حتـمــيـهـا).
وتــفـــرّق الــعــراقــيــون بــ من جلــأ الى
او جماعة اوقوميته او مدينته عـشيرته
ديـــــنـه. وكـــــان اقـــــوى هـــــذه الــــوالءات
وأخـطرهـا هو الوالء لـلطـائفة.فـالشـيعة

صـــدام وهـــو يــضـــربـــهــا ب(الـــنـــعــال)
ويــخــاطب الــعـالم بــانــفـعــال :(يــانـاس
يــاعـالم هــذا مـجــرم دمّـر الـعــراق وقـتل
)..وأوصل رسـالـة عـفـويـة – الـعــراقـيـ
لـلعرب بـشكل خاص  –أنـهم لم يفـهموا

بشاعة ما جرى للعراقي على يديه.
كـان فرح العراقـي معجـونا بدهشة أن
مــا حــصل يـصــعب تــصـديــقه.فــلـلــمـرة
األولى فـي تـاريـخـهم يـفـرح الـعـراقـيون
بـالقضاء على حاكم دمّر وطنهم وأذلّهم
وقــتل أبـنـاءهم في حـروب حـمـقـاء وفي
وشـــرّدهم بـــ من ســـجـــون مـــظـــلــمـــة
احــتــمى بــاجلــبــال واألهــوار وبــ من
غـادر الوطن. وكان هـو احلاكم العراقي

غــمـر الــفـرح وجــوه مـعــظم الـعــراقـيـ
بـنهاية جمهورية اخلوف في (9 نيسان
/ابــريل 2003) بــاخلـالص من طــاغــيـة
مـــرعب مـــســـتــبـــشـــرين بـــجــمـــهـــوريــة
ــقــراطــيـــة والــعــدل االجـــتــمــاعي الـــد
واخلـالص من احلــروب واالســتـــمــتــاع
بــاحلــيـاة كــبــاقي الــشــعـوب.مــا كــانـوا
ـطـلق ان ذاك الـتاسع من يـتـصـورون با
نـــيـــســان ســـيـــكــون بـــوابـــة الـــفــواجع
ومـا كــانــوا يـتــوقـعــون انـهم واألحــزان
ســيـقــتل بـعـضــهم بـعــضـا ويــخـسـرون
عـــشــــرات اآلالف في ســـنـــتـــ (-2006
2008) وتذهب ابسط احالمهم ادراج
الــريـــاح وتــتــضــاءل آمــالـــهم حــتى من
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ومــا حـصل قــدّم دروسـا تــشـكّل وثــيـقـة
ـراحل التي تـؤرخ لواحـدة من أصعب ا
مـرّ بهـا العـراق في تاريـخه الذي يـنفرد
بـقسـاوة حروبه وحـماقة أبـشعـها.وكان
اول درس ســـيــكــولـــوجي- اجــتـــمــاعي
(نـيــسـاني)قـدمه الـعـراق لــلـمـجـتـمـعـات
ا يشبه النظرية: عاصرة..نصوغه  ا
(اذا انــهـارت الــدولـة وتــعـطّل الــقـانـون
وصارت احلياة فوضى..شاع اخلوف
بـــ الــنــاس وتــفـــرقــوا الى مـــجــامــيع
تتحكم بسلوكهم احلاجة الى البقاء

فـيــلـجـئـون الى مـصـدر قـوة أو جـمـاعـة
حتميهم  ويحصل بينهما ما

يـشبه الـعقـد  يقـوم على مـبدأ احلـماية
مقابل الطاعة).

وكـان هـذا هـو الـتـحـوّل الـسـيـكـولـوجي
األول الـذي حصل للعراقي بعيد مزاج
الـفـرح الذي شـاع ب مـعظم الـعراقـي
بـاخلالص مـن الـدكـتـاتـوريـة. فـلـقـد كان
شــيــئــا أشــبه بــاخلــيــال ان يــســتــيــقظ
الـــعــراقــيـــون صــبــاح ذاك الـــتــاسع من
نـــيــســان وقــد وجـــدوا انــفــســـهم انــهم
تـخـلـصوا مـن كابـوس رهـيب جـثم على
صـدورهم ربع قرن.ومن شهد ذاك اليوم
يــتــذكـر ذلـك الـرجل الــذي مــسك صـورة
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واقــسى الــفــواجع بــدأت في  الــثالثـاء
األول مـن (تشرين أول/اكـتوبر 2019)
 يوم انطلقت في احملافظات الوسطى
واجلـنـوبـية تـظـاهـرات كـانت الغـالـبـية
ـطـلقـة فيـها شـباب دون سن الـثالث ا

يــطـــالــبــون بـ(اســـتــعــادة وطن) ســـنــة
ومـحاكمة الفاسدين وتأم فرص عمل
لــعـــاطــلــ بــيـــنــهم حــمـــلــة شــهــادات
جـامعـية فردت عـليـهم احزاب السـلطة
فـي اخلميس  (الـثالث مـن تشرين اول)
بــقـتل 63 شــابـا في بـغــداد فـقط ..اثـار
رجعية الدينية اسـتياء وغضب حتى ا
 لـتعلن فـي خطبـة اجلمعة (11 تـشرين
اول 2019) عـن مـســؤولــيـة احلــكــومـة
وامهـلـتهـا مدة الـعـراقيـة اراقـة الدمـاء 
اســــــبـــــــوعــــــ لــــــكــــــشـف اجلــــــنــــــاة
ومــحـــاســبــتــهم..وكـــانت الــنــتــجــة ان
اســـتـــبـــدت الـــســـلـــطـــة (األسالمـــيـــة!)
لـــيــتـــجــاوز عـــدد الــقـــتــلـى واجلــرحى
الـعشـرين الفا في سـابقـة ما حدثت في
تــاريـخ الــعــراق والــعــالـم ان تــتــعــامل
ـ وكـأنـهم الــسـلـطـة مع شـبــاب مـسـا

غزاة جاءوا من خلف احلدود!
مكر الفاسد..اقوى

ومـن غـــرائـب مـــا حــــصل ان الــــتــــيـــار
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أزق االقـتـصادي احلـاد الذي يـعيـشه الشـعب الـعراقي بـصورة عـامة, على الـرغم من ا
وأبناء الوسط واجلنوب بصورة خاصة ,تتصارع قوى الفساد احلزبية لالستئثار بأكبر
ــا تــســمّـيه ــكــاسب واالمــتــيـازات ,مــتــذرعــة ومــتـدرّعــة  ـنــاصب وا ــكن مـن ا عـدد 
كون األكبـر والذي يعاني األمرّيـن منذ تسلط هـذه األحزاب والقوى على استحقـاقات ا
مقدرات البلد بعد انتخابات عام 2005 وإلى يومنا هذا.فبعد انتخابات تشريعية مبكرة
اضي ,كانت هذه األحزاب تمنّي النفس باإلبقاء على جرت في تشرين األول من العام ا
ها الـتي حصلت عـليهـا باحليـلة واخلداع طـيلة االنـتخابات مناصـبها ومـكاسبـها ومغـا
ا ال تشتهي سفن هذه األحزاب ,وكأنها ال تفقه التي جرت سابقاً ,ولكن الـرياح جرت 
عدل (والذي في دهاليـز السياسة واالنتـخابات شيئاً ,إذ إنَّ النـظام االنتخابي اجلـديد ا
ـباركـة) قد كـشف زيف وغش وخداع هذه طـالب الرئـيسـة لثورة تـشرين ا كان إحـدى ا
األحـزاب ,فـهذا الـنـظام االنـتـخـابي اجلديـد أعـطى لـكل ذي حق حقه ,وحـجمه احلـقـيقي
والــطـبــيـعي ,فــضالً عن خـذالن جــمـهــور هـذه األحـزاب لــهـا بــعـد أن يــئس من وعـودهم
وآمـالهم الكاذبة ,والتي وبـعد كل انتخابات انتخابات ,ما إنْ يـتحصلوا على مرادهم من
ـارسون ـناصب ,حتـى يتـنكـروا لـها ويـغـضّوا الـطـرف عنـها ,ال بل أنـهم  الـكراسي وا
أقـسى أنـواع االضـطــهـاد والـتـنـكـيل والــتـشـويه اإلعالمي ضـد كـل من تـسـوّل له نـفـسه
كون األكبر) الذي يدعون تمثيله ,وخير شاهد على طالبـة بتلك احلقوق من مواطني (ا ا
ذلك ما فعلوا بثوار تشرين من قتل وخطف وتعذيب وتنكيل ودس وتشويه وتسقيط طيلة

أيام الثورة وحتى يومنا هذا.
U U ô« WO d

دوية في وبعد الـصدمة الـنفـسية الـقاسيـة التي تـلقتـها هذه األحـزاب جراء خـسارتهـا ا
االنـتــخـابــات األخـيـرة ,أنْ كـانت أول ردة فــعل لـهــا هي الـطــعن بـشــرعـيــة االنـتــخـابـات
ونـزاهتهـا (وكأن نـزاهة االنتـخابـات تتحـدد بفـوزهم ال غير) ,ومن ثم جـيّشوا بـعضاً من
جيـوشـهم بـواسـطة الـتـرغـيب والـتـرهيب لـيـخـرجـوا بـتظـاهـرات أقل مـا يـقال عـنـهـا أنـها
ثـلوها الثانويون هم ثلة من تمثيـلية كوميدية أبطالها قادة الفساد والقتل في العراق ,و
الشباب العـاطل الذي أجبرتهم صعوبـات العيش على االنتماء حتت لواء هذه األحزاب
ّا .و عـانـاة ودماء وآهـات الـعراقـيـ ـليـئـة  لـيـحصـلـوا على فـتـات من موائـدهم الـنـتنـة ا
ـتجـددة بـعد كل ـة اجلديـدة أو ا فشـلت هـذه احملاولـة أيـضاً ,جلئـوا إلى حـيلـتـهم القـد
ـكون األكبـر) اخلدّاعة الـكاذبة ,في انـتخابات ,أَلَـا وهي التـكتل واالنضـواء حتت راية (ا
ن ال يزال تـنطلي عليه مثل محاولة بائـسة الستجداء ودغدغـة مشاعر بعض الـبسطاء 
ـاكـر اخملادع ,هـو عـرقـلة هـذه احلـيل واألكـاذيب.. فـكـانت أولى إجـراءات هـذا الـتـكـتل ا
ان النتخاب رئيس اجلمهـورية وباقي االستحقاقـات األخرى التي ينتظرها جلسات البـر
رّ بـهـا البـلـد.. وبكل الشـعب بـفارغ الـصـبر بـسـبب األزمة االقـتـصاديـة اخلـانقـة الـتي 
وقـاحــة وصالفـة أنــفـقـوا ماليــ الـدوالرات لـشــراء ذ بـعض الــنـواب اجلـدد من أجل
لـيارات على االنضـمام إلى تـكتلـهم وعرقـلة سيـر العمـليـة السيـاسية ,ولو أنـفقوا هـذه ا
, ـكـون األكـبـر) لَــمـا احـتـاجـوا لـكل هـذا الـتـحــشـيـد والـتـجـيـيش وشـراء الـذ فـقـراء (ا
ـنـاصب التي يـبغـونـها دون عـناء ومـشـقة.. ولـكن من أوغلت واقع وا ولـتحـصـلوا عـلى ا
مكن سـاك واألبرياء ,من غـير ا يـداه في أكل السحت احلرام ,ونبت حلـمه من دماء ا
أن يُرجتى منه خيراً أو منفعةً.وفي ضوء كل ما تقدّم يتبادر إلى ذهن كل عراقي وطني
: هل يـذهب العـراق صـوب دوامة جـديـدة من العـنف أو حـتى حرب غـيور ,سؤال مـفـادهُ
كـون األكـبر)!?.. أم أنه ذاهب نـحو أهلـية (ال سـمح الـله) حتت فـرية حتـصيل حـقـوق (ا
قـراطـيـة عرجـاء (مـثل كل مرة) ,خـاصةً بـعـد أن رمى الـسيـد مـقتـدى الـصدر عـملـيـة د
كون األكبر!?.. (صاحب الكتلـة الفائزة في االنتخابات) الكرة في ملعب أصحاب فرية ا
ـتلك الـقدرة على ـان العراقي  وهل سيـشكّل السـيد الـصدر حتالـفاً مـعارضاً في الـبر
الوقوف بوجه النـخبة السياسيـة الفاسدة التي رسمت سيـاسة العراق بعد عام ,2003
ـقـبـلة وعـاثت فـيه فـسـاداً وظـلمـاً مـنـذ ذلك احلـ وإلى يـومـنـا هـذا??..أعتـقـد أنَّ األيـام ا
ـفاجآت ,خـاصة بعـد مهلـة األربعون يـوماً التي مـنحهـا السيـد الصدر ستـكون حبـلى با

ألصحاب الفرية..
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كـان يــعـيـش فـيه جــده و طـرده  وبــعـد
عـــدة ســـاعــات مـن الــبـــحث عـن الــفـــدائي
الـشجـاع  جـند في عـمـليـات البـحث اكـثر
مـن الف جــنـــدي وعــشـــرات من عـــنــاصــر
سـتوطـنون  ثم االسـتخـبارات واالمـن وا
ـواجهـة الـثانـيـة في احـد االزقة  وقـعت ا
وتـكـتم الــعـدو عن اخلـســائـر واسـتــشـهـد
الـشـاب الـفـلــسـطـيـني  لــكـنه رسم أغـاني
الـثورة التـحررية  طـالعلك يـاعدوي طالع
من كل بــيت وحـاره طــالع .في أســبـوعـ
نـفـذ الـشـبـاب الـفـلــسـطـيـني  الـذي اطـلق
ـنـفــلـتـة  اربع عـمـلـيـات عـلـيـهم األسـود ا
ـان أروع مـا تــكــون من الــشــجــاعــة واال
وصــدق االنـــتــمــاء  راح نـــتــيــجـــتــهــا11
اسـرائـلـيـا ومـثــلـهم واكـثـر من اجلـرحى 
االمــر الــذي دفع رئــيس الــوزراء بــيــنــيت
دعـــوة الـــصـــهـــايـــنـــة الى حـــمل الـــسالح
والـدفـاع عن انفـسـهم . ثم طـلـبت حـكـومة
طـبعـ وبعض إسـرائيل وألول مـرة من ا
العـرب والـسـلـطـة الـفـلـسـطـيـنـيـة التـدخل
نفلتة  ولكن ال جدوى من لوقف األسود ا
نـاشدات مادامت األرض كل الـتدخالت وا

تل ابـيب  وهــنـاك  كــان اإلسـرائـيــلـيـون
ـسـتــوطـنـون يـحــتـفـلـون الــصـهـايـنــة وا
بـــاغــتـــصــاب  األرض والـــبــيـــوت وطــرد

سكانها االصليون منها .
ŸU  wz«b

إذن البــــد أن يـــكــــون الــــقـــرار  فـي تـــلك
ـواجــهـة بــ شـاب الــلـحــظــة حـصــلت ا
يـحمل بـنـدقيـة عـبـر من مخـيم جـن الى
مــــركــــز تل ابــــيـب  وبــــ جــــيش وامن
واســتــخـبــارات ومـســتــعـربــون  وكـانت
الـواقعة أربعـة قتلى  واحد عـشر جريحا
ـكـان الذي إسـرائـيـلـيـا  ثم اخـتـفى في ا

كل شيء كـان مؤمناً في تل ابـيب  أنظمة
الـتنـصت  ومـاكـنة الـبـاتريـوت  واجلـند
سـتعربـ الذين ـدججـ بالـسالح  وا ا
جـاءوا تواً من مدينة القدس الـعتيقة بعد
حفـالت القـمع للـمـصلـ الفـلـسطـينـي 
وحـــده قــــرر وجـــاء ونــــفـــذ  عــــــــمـــره ال
يـتـجـاوز 18  عـامـاً  لـكـنه أدرك وفـهم إن
اجـتـمـاع  طــابـا وهـو واحـد من ســلـسـلـة
االجتماعات التي تستهدف البيت العتيق
ــغــاربـة  واحلــرم االبــراهــيـمي  وبـاب ا
وكـنـيـســة الـقـيـامــة  نـعم وحـده ادرك كل
ذلك  وقـرر الـعـبـور من مـخـيم جـنـ الى

مـحتـلـة والـبيـوت مـهدمـة والـوطن مـسبي
نـفلـتـة ستـمضي بـاالحتالل فـأن األسـود ا
الى االمـام في عملـيات فدائـية قل نظـيرها
الـــلــهـم إال يــوم تـــفـــجــرت الـــثـــورة وكــان
الـصوت العربي قـويا موحدا وجـمال عبد
الـنــاصـر يــؤكـد العــتـراف والتــفـاوض مع
احملــتل .يــخــطــأ من يــظـن بــان الــقــضــيـة
ـكن أن تخـبو وسط لـهاث الـفلـسطـينـية 
ـطبـعـ  أو الـذين يـتـصورون إمـكـانـية ا
احلل عـــلى وفق الـــرؤيـــة اإلســرائـــيــلـــيــة
االمـــريــــكـــيــــة  فال حل وال هــــدوء لـــوطن
مـسـتبـاح وشـعب مـشـرد  فـالـصـراع قائم
ويـبقى كذلك  ويـتطـور ويتجـذر ويتسع 
حـيث اصـبح لـفـلـسـطـ  قـوى ومـقـاومـة
ــغــرب حـتى مــســلـحــة تــبـدأ مـن اقـصى ا
تـخـوم الــيـمن  وإذا كــان الـعـدو يــتـبـجح
بـقـوة سالحـة فـأن لـسـيف الـقدس سـالحاً
ان والقوة واإلصرار  وشهد امضى باال
لــذلك كل الــعـالم  وحــتـمـا يــتـذكــر الـعـدو
مـاجرى له في جنوب لبنان وغزة والضفة
الـغـربيـة الـثـائـرة الـوالدة بـالـشـجـعان .إن
ـنــفــلـتــة سـتــزداد عــدداً  كـلــمـا األســود ا

مــضـى الــعـــدو في غـــيه وعـــدوانه  ولم
عركة التحررية التي يخوضها تـتوقف ا
الشـعب الفلسطينـي إال بالتحرير وإقامة
ـستـقلـة الـتي تكـفـلهـا القـوان الدولـة ا
ــيــة  ولـيــشـهــد الـعــالم إن الــشـعب األ
الـذي يكـافح ويـناضل ويـقـاتل مـنذ اكـثر
ـــطـــلق أن ـــكن بـــا من ( 70) عـــامـــا ال 
يــتــوقف أو يــســتـرخي حــتى الــتــحــريـر

الناجز .
وحـــده جـــاء من جــنـــ  ووحـــده جــعل
اإلسـرائـيـلـيـون يـفــتـشـون عن مـخـبـأ في
الـشـوارع وحتـت الـعـربـات وفي االزقـة 
وحـدة اسقط كل أسلـحة وأدوات القمع 
ولـيشـهد حـائط البـراق انهم قـادمون في
ـئـات وااللوف وقت الحق بـالـعـشرات وا
يـصـلـون في الـبـيت الــعـتـيق ويـقـاتـلـون
وسط جيوش العدو  فال مفر من اإلقرار
واالعـتراف بحقوق شعب لن يقبل الذل 
ومن اخـتار ذلك ليذهب الى أمـاكن اللهو
 أمـا هذا الشـعب فال يعـرف غير الـكفاح
ــسـتـمــر بـكـافــة اشـكـاله  واحلــمـد لـله ا

الذي باركنا بشباب يقرر وينفذ .. 
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كـبوت يـتنـفس  والبـاحث عن الظـهور وا
يؤكـد  والراغب في مـنصب أو مـكسب أو
مـيـزة يُـقــبل مـنـدفـعـاً  غــيـر مـتـحـسب وال
مـتـهـيب  فـالـهـدف وما دونـه مـقبـول . في
الـعــراق حتـول شــهـر الــطـاعــة الى مـوسم
لـلــتـأز الـســيـاسي  وفـصل لــلـتـصــعـيـد
اإلعالمي  ووقفة لتعـميق اخلالف البيني
 إذ راحت بعض الـفـضائـيـات تسـتـضيف
ـأزومـ وتـسـتـقطب الـصقـور  وجتـذب ا
ـد عــنه الــنـزيه والــوطــني وصـاحب من صّ
ـــشــروع  ويـــقـــيـــنــاً أن مـن شــحـت فــيه ا
الوطنـية  وجدب عنـده الوالء  وقحط في
ـأجـور نـفـسـه اخلـيـر  لن يــلـجم لـســانه ا
ــسـمـوم مــصـيـر  وطن  وال يـحــد قـلـمه ا
شاريع  وبالـقطع أن ال غـرابة في وعـاظ ا
وخونة القضية  ومأجوري اللسان  ففي
الوطن الـغث والسـمـ  الكـر واللـئيم 
الوطـني والـعمـيل  لـكن الغـرابـة كلـها في
متصدي صامت  ومسؤول ساكت ومعني
متـغـافل  فالـسـاكت عن استـهـداف الوطن
شريك متـواطئ  فخيط ابـيض يفصل ب

احلرية والفوضى  والـنقد واالستهداف 
تغافل عني ا والتسامي والتآمر  وعلى ا
 ومـدعي الـوطـنـيـة  أن يـعلـمـا كل حـسب
ثــمـــنه  أن الــوطن انـــفس من نـــســبــة في
استـثمـار  أو فـلـة في غـربة أو رصـيد في
بنك  أو حـفنـة دوالرات عن لـقاء  فـاللص
مـــكـــشـــوف وان اعـــتــــــــــقـــد اســـتـــتــاره 
والعـمـيل مـفـضـوح وإن ظن ذكـاؤه  ولكل
حـسـابه وإن بــعـد عـقـابـه  فـالـوطن بـاق 
والــتـــاريخ يـــســجل واحلـــســاب يـــجــمع 
ن خـان والـعــاقـبــة ألبن الــوطن  والـعــار 

وباع وتآمر . 

بينـهم نزيه  وقـائد ليس مـن بينـهم كفؤ 
ومـؤسِس لــيس فـيــهم الـوطـنـي  اجلـمـيع
وافـد فــاسـد مــدســوس مـخــرب تـابع !!!!!!
ـــتــتــبع حلــركــة الــبــنــاءات ويــقــيــنــاً أن ا
اجلديدة التي تعـقب الشمولـيات  يجد ما
يـــحــدث في الـــعــراق لـــيس مـــســتـــغــرب 
صـالح  وتشـبث ازالم الراحل فتـعارض ا
 وانــــدفــــاع رجـــــاالت الــــقــــادم  وتــــدافع
احملــــاذي واإلقـــــلــــيم وصـــــاحب الــــثــــأر 
وفــراغــات مــؤســســات الــدولــة  وشــغـور
ـنـاصب  وحـكم اخلـلـفـيـات  وضـبـابـية ا
شهـد  ومجهـول القادم  كـلها مـسببات ا
ــا اإلخـفـاق  لـلــفـوضى واالضــطـراب ور
ـدة وبـعـد لـكن الالفت في الــعـراق طـول ا
األجل  وتــــفـــشي الــــظالمـــات  وتــــتـــابع
االنـكـسـارات  وتراجـع اإلشـراقات  حـتى
ضج الـــشـــعب  وحتـــرك احلـــر  وتــطـــلع
ــة  فــقـد الــبــاحث عن احلــيــاة الــكـــــــــر
ـقـبل الـقادم اجلـديـد بـالتـهـلـيل  وتبع استُ
ـوالي  ورافق مـسـيرتـه البـاحث مـوكـبه ا
ـظـلـوم عن الـغـد  وصــبـر عـلى أخـطــائه ا
ـضـطـهـد  واحلـصيـلـة فـشل ـقـهـور وا وا
وفساد وتراجع في اخلـدمات  انتهى الى
خروج عن الطاعة  وتراجع في الشعبية 
ويـــأس من الـــتـــصـــحــــيح  وصـــد عن كل
مبـادرة  وشـــك في كل شـعار  وريـبة في
ـغرض لم كل عمـل . وبالـقـطع أن اإلعالم ا
يـكن بـعــيـداً عن الـتــضـلـيل  وال بـريء من
التشويه  وال منزه عن الدس  وال مستتر
عن التـأجيج  يُـحرّض في رابـعة الـنهار 
ويشوه في عـ احلقـيقة  ويـغيـر القائم 
ويـــقــيـم الــوهـم  ويــحـــول احلق بـــاطالً 
وينـصب البـاطل حقـاً  واليـائس يتـلقف 

ؤمرات ويـحكم حركاته الوافد  تتالقفه ا
ويرسم قراراته الفاحت  وتضبط بوصلته
الــقــومــيـة والــطــائــفــة والــعــرق  واجلـار
يــقــاطع واإلقــلـيـم يـتــأمــر والــعــالم يــصـد

والطامع يتمدد . 
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وفي خـــضم االزمـــة وثـــنـــايـــا الـــبـــنــاءات
وخــفـــايــا احملـــركــات ووهـن اخلــلـــفــيــات
وضــعـف اخلــبــرات  اجـــتــاحـت الــعــراق
مــوجـــة إعالمــيــة ال يـــفــقه خـــفــايــاهــا اال
اخملــــطـــطــــون وال يـــعــــرف نـــوايــــاهـــا اال
الــراســمــون  وال يــعـــلم تــمــــــويــلــهــا اال
ــنــفـذون ــمـولــون والــقـابــضــون  أمـا ا ا
فـــغـــرهم الـــظـــهـــور  وأغــواهـم الــدوالر 
وقـــادهم االنــتـــشــار وغـــرتـــهم الــســـطــوة
وحــركـــتــهم الــشـــخــصــيــة  ولـم يــضــبط
إيـقــاعــهم ال دين وال قــومـيــة وال طـائــفـة 
فـــاالســـتـــهــداف تـــوجـــيـــهـــهم  واظـــهــار
الـسلـبـيـات بـوصلـتـهم  وقـتل اإلشـراقات

هدفهم  وبث الفرقة غايتهم . 
وطن ليس فيه مشيد  ومتصدي ليس من

ــقــراطــيــة ــعــنـى الــد يــتــفـق كل عــارف 
احلــقـــيـــقي عـــلى أن اإلعالم احلـــر ركن في
الدولة القانونية  وعنصر في بناء احلياة
الدستورية  ومسـتلزم لتشـييد بلد ناهض
يدور كل في فـلـكه بحـركـة دؤبة  وبـالـقطع
أن اإلعالم كـــونه مــوجـه أو حــر هـــو دلــيل
ـقـراطيـة أو شـمـوليـة  بـلـحاظ الدولـة  د
الــتالزم بــ طــبـــيــعــة اإلعالم وتــصــنــيف

الدولة .
 في عــــراق مــــا بــــعـــد 2003 كـــان اإلعالم
احملطـة األولى لـقـادة احلـيـاة السـيـاسـية 
ـانــاً وتـطــلع  لـكن بــفـعل لـيس رغــبــة وإ
الــفــوضى الــتي رافــقت الــبــنــاء اجلــديـد 
فــاحلــدود مــتــاحـــة  والــسالح مــنــتــشــر 
والــتــهــريب في أوجه  واإلرهــاب يــصــول
ــــؤســـســـات الـــدســـتـــوريـــة ويـــجـــول  وا
مسـتبـاحـة لكل مـتطـلع  والـوظيـفة الـعلـيا
ـال ـزور  ا مـتـاحــة لـلـفــاسـد والـفــاشل وا
منهوب  والثروة مهربة  والساحة متاحة
ـتـطـلع واحلـاسد لـلجـاسـوس والـطـامع وا
وأصــحـــاب الــثـــأر !!!!!  وصــاحـب الــقــرار

ية عليها وجتاوز الدول اإلقليمية و الـعا
ــلــيــارات من الــدوالرات  بل إن مــئـــات ا
ـصــارف حلـسـاب ـســروقـة الزالت فـي ا ا
ســـيــاســـيـــ  فـــاســـديـن  وان عـــشــرات
ــشـــاريع الــزراعـــيــة و احلــــــــيــوانـــيــة ا
والنـفـطيـة واألراضي والعـقـارات ضايـعة
وبـعض مـنـهـا اسـتـولى عـلـيـهـا لـصـوص

ومافيات.
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نحن بحاجة إلى اسـتراتيجيـة اقتصادية
تـــنــمـــويـــة مـــســتـــدامـــة  والى تـــفــعـــيل
االســـتـــثـــمـــار الـــشـــامل و مـــشـــاركـــة كل
العراقـي بـعد أن ننـقض على الـفاسدين

و من وراءهم ونبيدهم ..
ــالي في الــعـراق كــبــــــــيـر ــكــتـنــز ا أن ا
ولـــــكـــــــــــــنـه يـــــبـــــــــــــدد يـــــومــــــــــــيـــــا
بانتقـــــــاله إلى الدول اجملاورة من تركيا
ولــبــنــان واألردن ومــصــر واإلمــارات إلى
بـيالروسـيـا واوربا عـبـر شـراء الـعـقارات
ـتـعـة والـدراســة والـعالج والـسـيــاحـة وا

فرطــــــة.. ا
لـقد صـدر الـعـراق من نفـطه خالل الـشـهر
اضي فـقط أكثر من 11.6مليار دوالر و ا
هو أكثـر من  موازنــــــــة سوريا و االردن
و مـوازنــة لـبـنــان لـثالث ســنـوات  ولـكن
أقــطــاب الـــفـــــــــســاد في الــعــراق الزالت
تستمـر بالسرقة مـن تـــــــهريب النـــــــفط
والـــغـــاز إلى ســـرقـــة اقـــيـــام الـــبـــطـــاقـــة
التموينية و الــــــــسلة الغذائية واألدوية
ـــركـــزي و مـــزاد الـــعـــمـــلـــة في الـــبـــنك ا
الــعــراقي.. ربـــنــا ابــعــد عـــنــا الــســراق..

واحفظ العراق.

{ عن مجموعة واتساب

أعلنت االرجنت هي األخرى افالسها.
أن الدول ال تفلس بـالشكل الذي نراه في
كن أن تقوم الشركات االستثـمارية وال 
احملكمة الدوليـة بوضع يدها على أصول
ـتــلــكـات الــدولــة لــبـيــعــهـا وتــســديـد و
مـســتــحــقــات الــدائــنــ كـمــا تــفــعل مع
الشـركات فـالدولـة لهـا سيـادتهـا اخلاصة
وال يــــــــســـــــمـح الـــــــقـــــــانــــــــون الـــــــدولي
بــتــجــاوزهــا.يــحـدث اإلفـالس في الــدولـة
عـنـدمـا تـكـون عـاجـزة عن سـداد ديـونـها
وغــيـر قــادرة عـلى الــوفـاء بــالـتــزامـاتــهـا
الية األخرى مثل دفع الرواتب واألجور ا
ودفع ثــمن مــا تـســتـورده مـن الـبــضـائع
وهــذا مـاحــصل لـلــعـراق في تــسـعــيـنـات
اضي بعد حـرب اخلليج الناشئة القرن ا
ـتـحدة ـا دفع األ ا من غـزو الـكـويت 
ذكرة التفاهم (النفط مقابل إلى القبول 
الغذاء والدواء ) بعد أن أفلست احلكومة
و وصـل الـــشــــعب إلـى حـــافــــة اجملـــاعـــة
واقصـى حاالت الـعوز والـفـقر ..لـقـد انعم
الــله عــلى الــعــراق بــأن جــعــله مـن أثـرى
وارد الطبيعية البلدان حيث تقدر قيمة ا
ــؤكــد إلى أكــثــر من (16) ــكــتــشــفــة وا ا
ـرتـبـة الـتـاسـعة تـرلـيـون دوالر و يحـتل ا
ــيـا" و اذا مــا  احــتـســابــهـا لــعـدد عــا
سكانه  فـإن حصـة العراقي 400 مليون
دوالر لكل شـخص و هـذا يجـعل الـعراقي
ي مـن حــيث في رابـع أغــنى مـــواطن عـــا
كتشفة.. ويعتبر وارد الطبيعية ا كمية ا
الـــعـــراق من بــ أربـع بــلـــدان في أكـــبــر
احتياطات نفطية مكتشفة و من ب أكبر
عـشـر بـلـدان فـي خـزين الـغـاز الـطـبـيـعي.
وارد بـل في إدارتها مشـكلـتنا لـيس في ا
وتـكالب الـفـاسديـن و السـارقـ علـيـها 

خالل القرن الـسابقـ إفالسها وكانت
ـانـيــا والـيـابـان ـتـحــدة وأ الـواليــات ا
ــتــحــدة الــبــريــــــــــطــانــيـة ــمـلــكــة ا وا
والــــصـــ أبــــرز الــــدول الــــتي أعــــلــــنت
افالســـــهـا وعــجـزهــا عن سـداد ديــونـهـا
الــداخـلـيــة أو اخلـارجــيـة خالل الــقـرنـ

. اضي ا
انيا من اإلفالس 8 مرات خالل وعانت أ
مـائتـي عام ونـصف وبـذلك تـأتي مـقـدمة
الدول االقتصـادية الكبـرى التي تعرضت
ـــتـــحــدة لالفالس تـــلـــتــهـــا الـــواليــات ا
األمريكية بـ 5 مرات والص وبريطانيا

. رت بـ 4 مرات واليابان 
وفي قائمة بلدان العالم األكثر وقوعا في
اإلفالس تتصـدر اإلكوادور الـتي أعلنت
إفالســـهـــا 10 مــــرات وبـــعـــدهــــا تـــأتي
ــــكــــســـيـك وأوروجـــواي الـــبــــرازيل وا
وتــشــيــلي وكــوسـتــاريــكــا وإسـبــانــيـا
وروسيـا بـإعالن إفالسـها 9 مرات خالل
ـاضـي وفي الـعصـر احلديث القـرن ا
أعـــلـــنت روســـيـــا افـالســـهـــا في أواخـــر
الـــتـــســـعــيـــنـــات افالســـهــا وفي 2001

يـساور الـقـلق الـكثـيـر من الـعراقـيـ على
إثــر إعالن حــكــومــة لــبــنــان إفالســهـا  و
ـالي جزئيا" ب محاولة  تسـوية العجز ا
ــركــزي الـــلــبــنــاني احلــكــومــة والــبـــنك ا

.. ودع وا
ــسـتــشـري في وبــالـرغم مـن أن الـفــسـاد ا
الـية اللبنانية كان األوساط السياسية وا
اال أن دور الـبنك الدولي السبب الـرئيسي
و صـندوق الـنـقد الـدولي و اإلسـرائيـلـي
كان العامل اخلفي في معادلة االنهيار ..
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أصبحت البرازيل دولة مُـفلسة وذلك بعد
اعالن رئيسهـا جايير بولـسونارو  بقوله
كنني :(البرازيل مفلسة.. لـيس هناك ما 
القـيـام به.. السـبب فـيـروس كورونـا الذي
غــذاه اإلعالم وأن االنــهـيــار االقــتــصـادي
لــلــبالد مــرتــبط بــالــقـيــود الــتي فــرضــهـا

احلكام للحد من انتشار الفيروس).
لــيـست الــبـرازيل الــدولـة الــوحـيــدة الـتي
أعــلـنت افالســهــا وإن قـرابــة نـصف دول
ــئــة من دول الــقــارة األوروبــيــة و40 بــا
أفــريــقــيـا و %30من دول آســيــا أعـلــنت
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ضــــرب جـــون إســــنــــر مــــوعـــدا
أمــريـــكــا خـــالــصـــا في نـــهــائي
بـطـولة تـشـارلسـتـون األمريـكـية
ـفـتـوحـة لـلـتـنس مع مـواطـنه ا
ريــلي أوبــيــلــكـا بــعــد تــخــطـيه
للـتشيلـي كريستـيان جارين في

نصف نهائي البطولة.
واحـتاج بـطل هـذه البـطـولة في
2013 لـســاعـتـ و 13دقــيــقـة
من أجل حـجـز بـطاقـة الـنـهائي
حيث كان متأخرا في اجملموعة
األولى أمـام بطل نـسـخة 2019
بنـتيـجة 6-4 ولكـنه انتـصر في

اجملموعت التاليت -6
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ــنـحــدر لــلـوراء تــغــيـر لــلــوضع ا
مـــايـــثـــيـــر شـــعـــور اخلـــوف بــ
االنصـار جراء عـجز اجملـموع في
تــفــادي الـهــزائـم الـتـي تـاخــذ هم
لــطـــريق الغــيـــر حـــيث الــهـــبــوط
شـكـلـة الـتي أخـذت تـكـبـر فـيـما ا
تــقـدم الــصـنـاعــة مـوقــعـا بــفـضل

عودته بنقاط البصرة .
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وبعد خسـارتي الشرطة والطالب
وتعـادل النجف واالمـانة اسـتعاد
اربـيـل تـوازنـه بـعــدمــا تـمــكن من
جتاوز ضيفه الكـهرباءبهدف قبل
وقع ويـامل جمهوره ان يحسن ا
ان يستفـيد الالعب من الـنتبجة
ــواجــهــة الــزوراء لــلــتــحــضــيــر 
ـة الــســبت في وقت أثــرت الـهــز
عـلى الـكهـربـاء بـالزامـله الـتراجع
ـ في مـوقــعـ ومن بــ الـغــا

لـلخـروج من مـنطـقـة اخلطـر التي
اســتـــمــر يــعــانـي كــثــيـــرا مــنــهــا
ـواجهـات الـتي نزف خـصوصـا ا
ـني ـديـنـة والـكل  نـقـاطـهـا في ا
النفس في الوصـول لهدف البقاء
وهــذا يـتــطــلب حتـقــيق الــتـوازن
ذهابـا وايابـا لتـام االمـور التي
فــــرضـت عـــلـى زاخــــو الـــتــــراجع

ة . موقعا بعدما جترع الهز
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واكــثـــر عــشـــاق يــعـــيـــشــون وقع
وأحــــزان الــــنــــتــــائج احملــــبــــطـــة
ـيــنـاء الـذين واخملــيـبــة هم أهل ا
حـتى لم يـتـنـبـؤوا مـا يحـصل في
ظل االنـهـيـار الـكـامل والـفـشل في
تـغــيـر االمـور حــتى في الــبـصـرة
الــتي امـضت لــيـلــة حـزيــنـة بــعـد
ــــة الــــصـــــنــــاعــــة بــــهــــدف هــــز
واخلـسـارة الـثـانـيـة عـشـرة بـدون

لـلــخـسـارة االولـى بـعـدمــا سـقط
امـام نفط الـوسط بهـدف لهـدف
لــكـنه اســتــمـر مــســتـحــوذا عـلى
الـــصــدارة بــفــارق14نـــقــطــة عن
ـر الـغـر الـوصـيف الـطـلـبـة و
بــــوضع مــــخـــتــــلـف عن بــــدايـــة
ـــرحــلــة األولـى عــنــدمـــا أنــهى ا
مـبـاريـاته الـسـبع االولى بـالـفوز
فــيــهــا جـمــيــعـا مــقــابل حتــقـيق
التفوق في اربع مـرات وتعادل
ـرحــلـة وخـســارة في انــطالقــة ا
الـثـانـيـة لـكن االمـور لـالن تـسـير
ـصـلـحـته مـسـتـفـيـدا من نـتـائج
ــســابــقـة و الــنـصـف األول من ا
ة مـؤكد انه لم يـتأثـر فنـيا بـهز
الـوسط قد تـكون مـعنـويا بـعدما
تـركت آثـارا نـفسـيـة عـلى مـجمل
االمـور الــتي كـان ان يـكـون الـكل
في غـنى عـنـهـا لـوال إقـدام بعض
االنــــصــــار عــــلى إثــــارة احـــداث
شـــغب غـــيـــر مـــســـوغـــة اطالقـــا
قدور الـفريق العـودة بسرعة و

سار النتائج اإليجابية .
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فـي وقـت وضع الــــــــوسط حـــــــدا
لــتـراجـعه فـي اجلـوالت االخـيـرة
ـوسم بـافـضل مـحـقـقا نـتـيـجـة ا
طـريـقـة تـلك الــتي عـجـزت عـنـهـا
بقية الـفرق قبل االنتـقال للموقع
الـــرابـع عـــبـــر حـــدث اجلـــولــة و
فــرصـة الــتـفــوق الـغــالي بــوقـته
حــيــنــمـا تــمــكن مـن قـلـب االمـور
ــــصـــلـــحــــته خالل سـت دقـــائق
بــعــدمــا خــرج مــتـخــلــفــا بــهـدف

الشوط االول في اهم نتيجة .
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وعـــــاد الــــنـــــجف بـــــكل فـــــوائــــد
مــواجـــهــته مـع الــنــفـط في قــلب
الــعـاصــمـة عــنـدمــا قـلب تــاخـره
بــهـدف الى فــوز مــنـحـه الـنــقـاط
ـواقع الــنـفط الـسـادس لـلـتــقـدم 
االفــضل له فــيــمــا تـراجـع االخـر
ســابــعــا بـعــد فــشــله في الــلــقـاء
الثـاني تواليـا كمـا فقد شيء من
قـوته فــوز ويـحــسب الـديــوانـيـة
فــوزه في مـعــاقل زاخـو بــهـدفـ
لــواحــد في انــتــفــاضــة يــنــتــظـر
االنـــصــــار ان تـــتـــكــــرر ســـعـــيـــا

ـــوعــــد امـــام مــــهـــمــــة احلـــسم ا
ـوقف واحــراز الـنـقـاط لـتـعـزيـز ا
مـنـذ البـدايـة وباريـحـية وعـنـدها
سـيـكون الـوضع جـيـد لـكن يجب
نافس . أخذ األمور بحذر امام ا

 خطف الصدارة
 ويــنــتــظــر أن يــخــطف اجلــويــة
الـــصــــدارة مـــشــــروطـــة بــــفـــوزه
وبـخــسـارة الـشــبـاب الــسـعـودي
امــام ســعي اجلــزيــرة اإلمــاراتي
في تــفـادي الــنـتـيــجـة الــسـلــبـيـة
الــثــانــيــة و مــؤكـــد انه مــهــتــمــا
بــالـــعـــودة لــلـــتـــوازن لــكـن عــلى
اجلويـة التعـويل على مجـموعته
شـوار التي قدمت في مواصـلة ا

مباراة ناجحة 
وجـعلت من االمـور تـسيـر بـشكل
أفــضـل ويــامل ان تـــدعم مـــهــمــة
الـــيــوم واالعالن عن الـــنــتـــيــجــة
ــنـتـظـرة مـن اجل احلـفـاظ عـلى ا

التقدم .
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شــــهــــدت اجلـــولــــة الــــســــادســـة
اضي من والـعشـرين االسـبـوع ا
ـــمـــتـــاز بــكـــرة الـــقــدم الــدوري ا
ـــتـــصــــدر الـــشـــرطـــة تـــعــــرض ا

مـــبـــاراة ظـــروفــــهـــا وان يـــكـــون
الـتـشـكـيل قـادرا علـى احلسم اذا
ـســتـوى والــطـريــقـة مــا لـعب بــا
التـي يحـددها حـكيم شـاكر و في
ــشـتــركـة ان تــتـظــافـر اجلــهـود ا

نتظر . لبلوغ النجاح ا
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الفوز في لقاء الـيوم سيجعل من
الـفـريق الــذهـاب بـعــيـدا بـوجـود
اجملـمـوعـة وتـألق اكـثـر من العب
فـيـهـا بـعـدمـا انـعـكـست اجلـهـود
ــطــلــوب في اخلــطــوة وحتــقق ا
االولى وجتـاوز حتـديـات مـبـاراة
االفـتـتـاح في بـدايـة مـؤثـرة يـامل
ان جتــعل من اجلــويـة مــنــافــسـا
عـلى صـدارة اجملمـوعـة والتـغـير
ــشـــاركــة احلــالــيــة مـن وجــهــة ا
بـاالجتـاه الـصـحـيح بـعـد الـفـشل
الكبـير في قبـلها واخلـروج منها

من الباب الضيف.
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الـــكل شـــعـــر بـــصـــعـــوبـــة لـــقـــاء
اجلـزيــرة السـبــاب مـتـعــددة لـكن
ـثل الكـرة العـراقيـة ظهـر بقوة
وقدم الالعب االمور بـثقة عالية
و مــؤكـد ان يـكـونــوا الـيـوم عـلى
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ـــجـــمـــوعـــتــ دون رد دقـــائـق 
بواقع 4-6 و7-5.

ــواجــهــة وســتـــكــون هــذه هـي ا
الـــــســــادســــة الــــتـي ســــتــــجــــمع
الالعـب حـيث يـتفـوق أوبـيلـكا
بــشــكل واضح بـ4 انــتــصــارات
مقابل انـتصار وحيـد إلسنر كان

في 2016.
وسـيـبـحث إسـنـر عن أول ألـقابه
ــــوسـم اجلــــاري الـ17 في فـي ا
مسيـرته بينمـا سيكون أوبـيلكا
عـلى مـوعـد مع ثـاني ألـقـابه هذا
العام بعـد بطولة داالس والرابع
في مسيرته بشكل عام في حالة

فوزه بالبطولة.
ومن جهـة اخرى تـأهل التـشيلي
كــريـســتــيـان جــارين إلـى نـصف
نــــهــــائي بــــطــــولــــة هــــيــــوســـ

األمـريــكـيـة لـلـتـنس ذات الـ250
نـقطـة حـيث سيـواجه األمـريكي
جــون إيـــســنـــر بــيـــنــمـــا جتــمع
مـبــاراة نـصف الـنـهـائي األخـرى
بــ األســتــرالي نــيك كــيــريـوس
واألمـــــريـــــكي
ريــــــــــــــــــــلــي

أوبيلكا.
وفــــــجـــــر
جــــــارين
ـــصـــنف ا
ـيا الـ 29عا
ـــــــــــــــــرشـح وا
اخلــامس لــلـقب
هـيوسـ مـفـاجأة
وأطـــاح بــــاألمــــريـــكي
ـرشح تـايــلـور فــريـتــز ا
ــــتـــوج الـــثــــاني لــــلـــقب وا
مــؤخـرا بــبــطـولــة إنــديـان ويــلـز

لألساتذة ذات األلف نقطة.
وتـغــلب الالعب الــتـشــيــلي عـلى

ـجـمـوعـت خـصـمه األمـريـكي 
مقابل واحدة 2-6 و(5-7) 6-7
و3-6 لــيــتــأهل لــنــصف نــهــائي
ـقـامــة عـلى بـطــولـة هــيـوســ ا
ـالعب الـتــرابـيـة والــتي سـبق ا

أن حصد لقبها عام 2019.

ـبدع قـحـطـان سـليم الـريـاضي ا
بــالـتــعـاون مع االحتــاد الـعـراقي
ـــــعـــــرض لــــــكـــــرة الــــــســـــلــــــة 

فوتوغرافي يوثق احلدث .
وقـــــال ســـــلــــــيم لـ(الـــــزمـــــان) ان
عرض ضم 250 صورة جتسد ا
عـطـاء  12حـكـمـاً و 18 مـدربـاً و
220 صورة للمباريات وتتضمن

 . ابداعات الالعب
وقـد  اخـتـيـار تــوقـيت افـتـتـاح
ــــعــــرض بـــافــــتــــتــــاح الـــدوري ا
الـسـلـوي حـيث ســيـلـتـقي فـريـقـا

الشرطة والنفط.
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ــبــيــة الـوطــنــيـة كـشــفت الــلــجــنـة االو
الــعــراقـيــة حــقـيــقــة اسـتــدعــاء رئـيس
الـلـجـنـة رعـد حـمـودي لـلـقـضـاء بـشأن

بية. تهم تزوير انتخابات االو
وذكــرت الـلــجـنـة فـي بـيــان أن الـلــجـنـة
ـبــيـة الـوطـنــيـة الـعـراقــيـة تـصـدر األو
توضـيحـاً بصـدد األكاذيب الـتي تتولى
شبوهة عبر نشرها بعض الصفحات ا
مــواقع الــتـــواصل االجــتــمــاعي حــيث
بـية الوطنية العراقية تفنّد اللجنة األو
األخبـار الكـاذبة الـتي تثيـرها صـفحات
مـــشـــبـــوهــــة عـــبـــر مـــواقع الـــتـــواصل
االجـــتــمـــاعي والــتـي تــنـــال من رئــيس
ــبـيـة فـي الـعـراق ورمـوز احلــركـة األو
ــزاعم إحــضــار رئـيس وكــان آخـرهــا 
ــبـيـة أمـام أحـدى احملـاكم الـلـجـنـة األو
العـراقية بالـقوة بسـبب تهمـة موجهة

إليه وتوقيفه على ذمة ذلك.
ـبـيـة الـوطـنـية وبـيـنت أن الـلـجـنـة األو
تـفـنّـد تـلك األكــاذيب وسـواهـا وتـؤكـد
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باراة احلاسمة في ختام جرت ا
مـــنـــافـــســـات الـــدوري الــعـــراقي
ـمـتـاز لـكـرة الـسـلـة بـ فـريقي ا

النفط والشرطة.
ـبـاراة بـفـوز الـشـرطـة وانـتـهت ا
87-88 لـــيــــؤجل حـــسـم الـــلـــقب
وتقـام مبـاراة اخرى يـوم االثن

قبل. ا
وكان النـفط فاز ثالث مرات على
الشرطة وتبقى له مباراة واحدة
انـتـهت قبل قـلـيل الـيوم لـيـحسم
ــبــاراة الـــلــقـب  لــكــنـه خــســـر ا

بفارق نصف نقـطة امام الشرطة
87-88 لـيؤجل حـسم الـلقب الى
يــوم االثــنــ بــعـد ان اصــبــحت

النتيجة  1- 3لصالح النفط.
وعلى الشرطـة الفوز ثالث مرات
اخــرى لــيــحــسم الــلــقب بــيــنــمـا
يـحــتـاج الــنــفط فـوز في مــبـاراة
واحدة ليحسم اللقب اذ يتوجب
عـلى كل فـريق الـفـوز اربع مرات
حلــــسم الــــلـــقـب حــــسب نــــظـــام
الــــدوري الــــســــلــــوي الــــعــــراقي

متاز. ا
ـصور وفي سـياق مـتـصل اقام ا

شاركة في سباق السيارات W∫ حتضيرات الحدى الفرق ا —UA
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توّجَ فـريق احلـشد الـشعـبي بـطالً لدوري الـدرجـةِ األولى لكـرةِ الـصاالت في بـغداد
باراةِ اخلتاميـة على فريقِ آليات الشرطة بأربعةِ أهدافٍ وجاءَ تتويجه إثر فوزه في ا
ُباراةِ الـتي أقيـمت اليـوم السـبت في قاعـةِ الشـباب لـيتأهل إلى مقـابل هدف فـي ا

مرحلةِ النهائيات التي سيتم حتديد موعدها في وقتٍ الحق.
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يــواصـل فــريق اجلـــويــة ســـعــيه
اجلــاد في مـنـافــسـات اجملـمـوعـة
الثانـية لدوري أبطـال آسيا بكرة
ــــاســـة إلى الـــقـــدم واحلــــاجـــة ا
طلوبة الثانية حتقيق النتيجة ا
عـنــدمـا يــضـيف فــريق مــومـبـاي
سيتي الهندي وذلك عند الساعة
الثامنة والربع ليل اليوم االثن
احلـادي عـشـر من نـيـسـان ضـمن
مــبــاريــات اجلـولــة الــثــانــيـة من
ــرحـــلــة االولى لـــلــمـــجــمـــوعــة ا
الـثـانـية في لـقـاء سـيكـون مـؤثرا
ـنـافـسـة في مــوقف الـفـريق في ا
عـــلى إحـــدى بـــطــاقـــتي الـــتــأهل
لــلــدور الــســادس عــشــر بــعــدمــا
ــهم تــمــكن من حتــقــيق الــفــوز ا
عـلى اجلـزيرة اإلمـاراتي بـهـدف
لــواحـد واحلــصــول عـلى الــثــقـة
ـعنـويـات ويبـدو الكل في ورفع ا
اجلاهزية و يـامل من االعب مو
اصـلة تـقـد العـروض والـتاثـير
ــبـــاراة الــتي التـــخــلــوا من في ا
ـة الـصــعـوبــات بـعــيـدا عن هــز
ــنـافس بــثالثـيــة نـظــيـفــة امـام ا
الــشـــبــاب الــســـعــودي والن لــكل

انــهــا تــعــلم جــيــداً من يــدفع بــهـا
ـــوّلـــهــــا والـــذي أثـــبت إفالس و
ـا خـلــقه وسـلــوكه بـعــد إفالسه 
ــــبي ــــشــــهـــد األو بــــقـي له في ا
الــوطــني وســـتــتــخــذ الـــلــجــنــة
ـبــيـة خالل األيــام الـقــلـيــلـة األو
ــقــبــلــة االجــراءات الــقــانــونــيــة ا
ـوّل هذه فـترضـة بحق نـاشر و ا
االســـاءات الـــتي ال تـــســتـــهـــدف رمــوز
ــبي بـشـخــوصـهم فـقـــــــط الـعـمل األو
بـية ـا تسـعى لـتعـطيـل احلركـة األو إ
الوطنية والتشهيـر بها محلياً وعربياً
وقـاريّــاً ودولـيــاً األمـر الــذي يـســتـلـزم
ـسـاءلـة واحملـاســبـة في ظل الـقـضـاء ا

وقر. العراقي ا
يـــذكــر أن عــدداً من الــصـــفــحــات عــبــر
مـواقـع الـتـواصل االجـتـمـاعي اتـهـمت
رعـــد حـــمـــودي بـــانـه اتـــفق مع هـــكـــر
لـــلـــتـــجـــسـس عـــلى هـــواتف أعـــضـــاء
بـيـة قبل اجلـمـعيـة الـعامـة لـلجـنـة االو

االنتخابات االخيرة للجنة.

ــــذكــــور نــــوروز الــــدور ا
الـــــذي جنـح لـــــلــــــمـــــرة
الرابعـة تواليـا بحصاد
نــــقــــاط مــــلــــعــــبه وذلك
بــالــفــوز عــلى ســامــراء
واالهم الـــــتــــواجـــــد في
الــثـــالث عـــشـــر قــبل ان
تــزداد مــشــاكـل مــتــذيل
الـترتـيي ومـرة أخرى

يــفـــشل الـــكــرخ
في تكريس
تـــــــقـــــــدمه
وتــوقــيـره
صـلـحته
عــــنــــدمـــا

جنــده مـتـقــدمـا الخـر وقت
في اكـثــر من مـواجه لـكن
ســــرعـــان مــــا يــــتـــراجع
ويــخــرج مــهــزومــاكــمـا
حـــصـل امـــام الــــقـــاسم
الـــذي تـــمـــكن من ادراك
الــتـــعــادل أمـــام دقــــائق
عــــلى نــــهـــايــــة الـــوقت

األصلي.
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ـركـز تـقـبـله عـنـدمــا تـنـافس عـلى ا
الـ 11أو الـ 12ولــــيس عــــلى شيء
مــهم".وخـتم: "يــجب مـعــرفـة مـا إذا
كـانت هـنـاك حـاجـة لـتـغـيـيـر بعض
األشيـاء في السـيارة ومـا إذا كانت
هـناك عـقوبـة عـلى هذا األمـر".وكان
ألـونـسو قـد أنـهى سـباق الـبـحرين
ركز التاسع بينما االفتتاحي في ا
اضـــطـــر لالنـــســـحـــاب من ســـبــاق
الــســعـــوديــة بــســبب مــشــكــلــة في

احملرك.
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أكـد اإلســبـاني فــرنـانــدو ألـونــسـو
) وبـطل العـالم مـرت سـائق (ألبـ
في الـــــفــــورمــــوال 1 أنه يـــــشــــعــــر
بـــاإلحـــبــــاط ألنه كـــان بــــإمـــكـــانه
ـركز ـنـافـسـة عـلى االنـطالق من ا ا
األول في ســبـاق جـائـزة أسـتـرالـيـا
الـكــبـرى الــذي سـيــنـطــلق فـيه من
ركـز العاشـر بعد تـعرضه حلادث ا

في التجارب الرسمية اليوم.
وقـال ألونـسـو في تصـريح حملـطة

(دازن): "نــحن نــحـقق فــيـمــا حـدث
عـلى الـرغم مـن أنـهـا كانـت مـشـكـلة
هيدرولـيكيـة. إنه أمر مؤسف ألنني
ــركـز األول وكـان كــنت قـريــبـا من ا

نافسة عليه اليوم". بإمكاننا ا
وأضاف: "نقدم أفضل جتارب (حرة
ورسـمـية) مـنـذ سـنوات كـثـيـرة لذا
نـافسة فإن األمـر محـبط".وتابـع: "ا
ـركز األول أمـر نـنـتظـره مـنذ عـلى ا
فـترة طـويـلة لـذا فـما حـدث مـحبط
كنك شـكالت  ألن هذا النـوع من ا
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وسيواجه جـارين في الدور قبل
النـهائي األمـريكـي إيسـنر الذي
فــــــاز بــــــدوره عــــــلى مــــــواطــــــنه
ـجموعت فرانسـيس تيافوي 

مقابل واحدة 4-6 و6-2 و6-3.
وستقام مواجهة نصف النهائي

األخرى ب نيك كيريوس الذي
تـــــقــــدم دون أن يـــــلـــــعب عـــــقب
انــســحـــاب مــنــافــسه األمــريــكي
وه وأوبيـلكا الذي فاز مايكل 
بـــــــــــــــواقـع 3-6 و5-7 عـــــــــــــــلـى

الهولندي خايس براور.

ــصـنف 3 و4-6. وســيـنــتــظــر ا
ـــــيــــا في الـــــنــــهــــائي الـ27 عــــا
مــواطــنه ريــلـي أوبــيــلــكــا الـذي
أطاح باألستـرالي نيك كيريوس
في مبـاراة استمـرت ساعة و10
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تـــوج فـــريق الـــشـــرطـــة بـــلـــقب
ـمتـاز لـكـرة اليـد بـعد الـدوري ا
تــغــلــبه عــلى مــنـافــسه اجلــيش
بـنتـيـجة (30-32©  بقـاعـة نادي
وســـام اجملــــد في الــــعـــاصــــمـــة

بغداد.
وقـدم الــبــطل ووصـيــفه مــبـاراة
مــثـيـرة شـهـدت أحـداثـهـا إثـارة
ونــــديــــة مـــــتــــبــــادلـــــة قــــبل أن
يـحسـمـهـا حامل الـلـقب في آخر
الـــلــحـــظـــات وبـــفـــارق هـــدفــ

لـيــتـوج الـشــرطـة بـالــلـقب حتت

قـــيـــادة مـــدربه ظـــافــر صـــاحب
الـذي اعـتـمد عـلى مـجـمـوعة من
الالعــــبــــ الــــدولـــيــــ الــــذين
ــنـتــخب شــاركــوا مــؤخـرا مـع ا

العراقي في بطولة آسيا.
وشـهـد اللـقـاء اخلتـامي حـضور
شـخـصـيـات رياضـيـة ورسـمـية
يـتــقـدمــهم عــدنـان درجــال وزيـر
الشباب والرياضي كما اكتظت
الـقـاعـة بـجــــــــمـاهـيـر الـشـرطة
الـتي احـتفـت مع العبي فـريـقـها
بـــعـــد نــيـل الــلـــقب األغـــلى هــذا

وسم. ا
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معرض
فوتوغرافي
للمبدع

قحطان سليم
بالتعاون مع
احتاد كرة
السلة

جون إسنر

رعد حمّودي

ــرحـوم عــلي الـوزنـي اقـدم مـشــجع كــربالئي وصـاحب اشــهـر مــقـهى ابـو حــيـدر ا
رياضي في كربـالء يردد بصوت مدو ومعه العـشرات وردة الناصرية وردة كربالء
اضي بـدأت حـكـاية جـمـهور كـربالء تـشرق في اخـوة اخـوة في تـسعـيـنات الـقـرن ا
مـتاز نـافـسة عـلى خطف بـطاقـة التـأهل للـدوري ا االفق وهو يـسانـد فريـقه اثنـاء ا
ـبـاراة النـهـائيـة خلـطف البـطـاقـة ب كـربالء والـقاسم وشـهد مـلـعب كـربالء القـد ا
مدينة كربالء تستاهل االضواء باراة هتفت اجلماهيـر للزوراء  وفور صافرة نـهاية ا
ة ديـنـة الـقـد مديـنـة ابـو الـشـهداء تـسـوه كل الـعـالم وخـرجت اجلمـاهـيـر بـاجتـاه ا
ـدمرة بدون مـوافقات امـنية في كـرنفال فـرح ابتهـاجا بتـأهل كربالء الول مرة في ا
تـاريـخهـا واسـتـمـرت االحـتـفـاالت لسـاعـات عـدة وسط دهـشـة االجـهـزة االمـنـية.ومن
الصدف ان مـصور نادي كربالء وثق كـرنفال الفـرح من البداية وحتـى النهاية وفي
ـصورالكـاسيت لعـرضه ومشاهـدته من قبل احملافظ الـيوم الثـاني طلـبت من زميلي ا
الـذي ابـدى اعـجــابه وفـرحه لـهـذا الــتـجـمع ومـشـاركــة االالف من اهـالي كـربالء في
ـشاهـدة احلدث وبـعد الكـرنفـال وعلى الـفـور ارسل الكـاسيت لـرئاسـة اجلـمهـورية 
يـوم كشف مـحافظ كربالء طـيب الذكر صابـر الدوري الذي يـتمتع بشـعبيـة كبيرة
ب اهالي كـربالء حتى يومنا هذا اخ باسل رئاسة اجلـمهورية ارسلت كتابا عاجال
الى رئـيس االحتاد الـعراقي لـكرة الـقدم يـنص عـلى صعـود جمـيع انديـة احملافـظات
ـمـتـاز وبـعـد 24 سـاعـة اصـدر االحتـاد الـعـراقي لـكـرة الـقـدم قـرارات الى دوري ا
مهـمة نشـرتهـا جمـيع الصـحف العـراقيـة صعود انـدية الـناصـرية والـعمـارة والكوت
ـمـتـاز وهـبـوط انــديـة الـصـلـيخ والـسالم ـوصل ودهــوك الى دوري ا والـرمـادي وا
وحـيفـا واالمـانـة واخلطـوط الى دوري الـدرجـة االولى وحقق هـذا الـقـرار اهدافه
من خالل ظـهـور قاعـدة جـماهـيـرية مـلـفتـة للـنـظر في كـربالء والـناصـريـة وباقي
ثـالي واحلضور اجلماهيـري الكبير في كافة احملافظات من خـالل التشجيع ا
ــبــاريــات. مــنـذ فــتــرة وانــا اتــابع بــحــزن مـايــشــهــده الــشـارع الــكــربالئي ا
والـناصـري من اتـهـامـات مـتـبـادلـة وصـلت الى حـد غـيـر مـعـقـول جلـمـاهـير
عـاشقـة حملافـظتهـا في يـوم كانا مـن افضل واروع اجلـماهيـر التي تـشجع

اللـعب النـظـيف وتقـبل اخلسـارة والفـوز والـعودة الى مـحافـظتـها سـا
.ايـها االحـبـة: كـرة القـدم مـحبـة وعـشق وسالم جتمع الـشـعوب ـ غا
فكـيف بابـنـاء الوطن الـواحـد? حسـناً فـعـلت االجهـزة االمنـيـة بتـأجيل
مـبـاراة كـربالء والـنـاصـريـة واذهب مـع مـقـترح نـادي كـربـالء بـاجراء
بـاراة بدون حضور جـماهيـري على ان يتم نقل ا
ــبـاراة تــلـفـزيــونـيــا وتـتـمــتع اجلـمــاهـيـر ا
شاهـدة فريقها وسط اهلـها ومحبيها
ن يـخـطف بـطـــــاقـة الـتأهل وحتـتـفل 

ونـحـافظ عـلى سالمـة شبـابـنـا الن كل واحد
منهم يسوة العالم.

كـرة الــقــدم جتــمع الــشـعــوب عــلى الــسالم والــوئـام
واحملـبة وانتم اهال للسالم واحملبة.
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rKO∫ نوزاد شيخاني ونعيم عبد مهلهل في حوار بشأن فيلمهما اجلديد
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جامـعـة القـادسيـة تـكرم الـراحل الـكبـيـر الدكـتور
عـنـاد غـزوان بـنـصب تـمـثـال له يـتـوسط حـرمـهـا.
الـدكـتـور عنـاد وانـا ..طلـبـتنـا جـامـعة صـنـعاء في
اليمن استاذين زائرين وبقينا فيها أربعة أشهر..
عـام 1998. ويــوم تـوفى رفــعـنـا تــابـوته فـي بـيـته
وكـبرنـا .. واتـصلت بـوكـيل وزير الـثـقافـة الراحل
ـثال عن كـامل شـياع حـضـور مـوكب الـتـشـييع 
ا فـذا ومـثقـفا الـوزارة وحضـر. خـسر الـوطن عـا
. كبيـرا..عناد وكامل..وخسرت انا اروع صديق
شكراً للدكتور كاظم جبر اجلبوري رئيس جامعة

ه لعلماء العراق. القادسية على تقديره وتكر
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الـشـاعر االردني شـارك في فـعالـيات (رمـضـانيـات) التي
تـتـواصل بشـكل يومي في مـدينـة احلسـ للـشبـاب حيث

ألقى عدداً من القصائد النبطية الوطنية.
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ـولـود الـشــاعـر الـكــردي الـراحل ا
في كـويسـنـجق عام  1920 اقـيمت
له امس االحـد مراسيم إستذكارية

في قاعة ميديا باربيل.
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ـسـتـمر في ي الـعراقـي ضيـفـته وحـدة الـتـعـلـيم ا االكـاد
كـلــيـة طب االسـنـان بـاجلـامـعــة الـعـراقـيـة في ورشـة عـمل
ـناخ الـتـنظـيمي اجلـامـعي - الواقع الـكتـرونـية بـعنـوان (ا

والطموح).
bO³F « ÊUD×

 fłdÐ ‰öł

ـــؤســـســـة الـــعـــربـــيــة الـــروائي االردني صـــدرت لـه عن ا
لـلــدراسـات والــنـشــر في بــيـروت روايــة بـعــنـوان (دفــاتـر

الوراق) وهي روايته اخلامسة.

تـشــعـر بــاالعـتــزاز والـفــخـر ال تـســتـســلم وال تـرضخ
نطق. لشروط ال تناسبك ناقش 

qL(«

فـتـرة مـنـاسـبـة لـلـمــصـاحلـة وتـرتـيب االوضـاع .حـكم
عقلك وسيطر علي نفسك .

Ê«eO*«

شاكل بـاالنحسار تـدريجيا  تبدأ موجـة السلبـيات وا
.اخرج للترفية عن نفسك.

—u¦ «

تتـعقـد األمور وتـطـرأ بلـبلـة حاذر الـقـطيـعة والـدعاوى
القانونية.رقم احلظ 8.

»dIF «

كــثـف حتــركــاتك وحتــالــفــاتـك واجلــا الي الــواقــعــيــة
نطق اذا اردت النجاح. وا

¡«“u'«

ـعاكـسات الشـرسة يوم احذر من اخلصـم القوى وا
السغد االربعاء.
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فترة مـطمئنـة وترغب في لفت االنـظار بتـبديد االجواء
السلبية.رقم احلظ 2.

ÊUÞd «

قـد تتـعرض لـضغوط شـديدة تـصل حلد اإلسـتفزاز .
حتقق اهدافا مهمة.

Íb'«

 نـاقش بـهـدوء وثـبـات. تـشــتـد الـضـغـوط هـذه الـفـتـرة
الجتازف بسالمتك.

bÝô«

إندفـاعك و تـهـورك قد يـجـعلك تـخـسـر الكـثـير. راعى
ظرفك الصحى والشخصى.

Ë«b «

كن حريصـا علي كل كلمة او موقف تتخذة ابحث عن
التوافق .

¡«—cF «

 تـشـعـر بـالـقلـق والتـعب واالرهـاق .نـظم وقـتك تـفـاديا
للتقصير او االهمال

 u(«
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اكــــــتب مـــــرادفـــــات
ومــعـانـي الـكــلـمـات
الــتي تــقـرأ وتــكـتب
افقـيـا وعـمـوديا في

الوقت ذاته:
 1- عاصمة عربية
 2- اسم علم مؤنث
 3- قبـيلة من سادة

قبائل العرب(م)
 4- وعاء خرافي

ــاضــيـة الــتــدريــسي في جــامــعــة بــابل الــقى اجلــمــعــة ا
ي في مــحــاضــرة بــعــنـــوان (أســاســيــات الــنـــشــر الــعــا
الـتخـصصـات االنـسانـية) ضـمن  الورش الـتدريـبيـة التي
يـقيـمـها جـهاز االشـراف والـتقـو الـعلـمي بـالتـنـسيق مع
الـفـريق الـوزاري لـلتـعـلـيم االلـكـتـروني فـي وزارة الـتعـلـيم

العالي والبحث العلمي العراقية.

k UŠ qOLł —cM

ـايسـترو الـسوري وجـه جلمـهوره رسـالة مـعايـدة بقدوم ا
بارك من خالل تأليف مقـطوعة موسيقية شهر رمـضان ا
أرسلـها من دمشق إلى كل العالم و نشرها على صفحته
في (فـيــسـبــوك) بـعــد ان ألف مـؤخــراً مـوســيـقى مــقـدمـة

مسلسل (جوقة عزيزة).
حــول الــشـخــصــيــات واألفــكـار أكــمل
ــســودة اخملـــرج شــيــخـــاني كــتـــابــة ا
األولى لسـيناريـو الفـيلم الذي يـتحدث
عن تـفــاصــيل سـبـي وشـتــات وجلـوء
و إضافة بعض الشخصيات وإعادة
بــــنـــاء احلــــبــــكـــة ألغــــراض درامــــيـــة
وإبداعيـة تقع أحداثـها الرئيـسية ب
ـانيـا الـبوسـنـة والهـرسك والـعراق ا
(ســنــجــار جــبــال بــنــجــوين بــغــداد

وأهوار اجلبايش).
dA « Èu

تقوم أحداث الفيـلم على انعكاسات ما
يـحــدث في الـعــالم في مــواجـهــة قـوى
الـــشـــر والـــظالم والـــقـــســاة مـن دعــاة
احلــــروب الــــتي تــــوجـع الــــضــــمــــيـــر
اإلنـساني وتـب فـيـها مـصائـر بعض
االثـــنــيـــات والــشـــعــوب وهي تـــعــيش

هـاجس اخلوف مـن التـعـرض لويالت
لـم يُــحــسـب لــهـــا فــتــكـــون خــيــارات
ـؤقت الـلـجــوء بـعض مـفـاتـيح احلل ا
سـرعـان مـا يـتحـول الى حـل أبدي في

نفى. هجر وا مدن الشتات وا
التـعاون االول بـ شيـخاني ومـهلهل
ـــشــتــرك فـي مــحــاولــة هـــو اجلــهــد ا
اخملـرج لتـقـد الفـيلم بـشـكل ملـحمي
ـــا تـــعــرض إلـــيه أبـــنـــاء شــعـــبه في
الـــعــراق والفـــتـــة تـــنـــبـــيه لـــضــرورة
عاناة التخلص مـن بقايا وأثار تـلك ا
خــصــوصـا الــتي يــعــيـشــهــا الــشـعب
ا يـتعرض إليه االيزيدي ولـلتذكـير 
الــعـــالم الـــيــوم وأوروبــا خـــاصــة من

حروب جديدة.
يـقـول مـهــلـهل كـاتب الــروايـة (نـبـارك
جهد أيـام طويلـة مشتركـة في النقاش

بينـنا وب اخملـرج شيخـاني وسندع
لــــلــــشــــاشــــة أن تــــكـــون مـالذا آمــــنـــا
لـشـخــصـيـات الــروايـة وفي الــنـهـايـة
أدرك جيدا اجتهاد اخملرج بتحقيق ما

يدركه في أعماق روحه وحرفته).
ويقول شـيخاني مخـرج العمل وكاتب
ــشـروع الــسـيــنــاريـو(لــكي يــتـحــقق ا
نحتاج إلى إرادة ورؤية وعمل دؤوب
وحــــــ قــــــرأت الــــــروايــــــة أدركت إن
شاشات السينما تنتظرها وإن أمامنا
شروع إكتملت عمال شاقا وطويال وا
رؤيـته األولى في كــتـابــة الـسـيــنـاريـو
وســنـعـمـل بـكل تـفــاني وإخالص لـكي
يــرى الـــعــالم هــذا الــفـــيــلم بــصــورته
اإلنـسـانـيـة وتـاريـخيـة كـوثـيـقـة إلدانة
ـــوت واحلـــروب واألفـــكـــار صـــنــــاع ا

التكفيرية).

ـوسيـقـار الـعراقـي صدر له عن ا
دار الــشــؤون الـثــقــافــيـة الــعــامـة
كـتــاب (مـحــتـوى األحلــان لـغــايـة
عــصــر الـتــنــويــر ) يــقع في 384

صفحة من القطع الكبير.

ـفــتـشـيــة قـامت مـفــتش آثـار وتــراث الـبــصـرة اعــلن ان ا
بـاالشتـراك مع الفـنان الـتشكـيلي رشـاد سلـيم وبالـتعاون
مع اجملـلس الثـقـافي الـبريـطـاني مـعرضـاً لـلـتراث الـبـيئي

. الحة في العراق القد وتاريخ ا
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ـدير الـعام لـدائرة الـفنـون العـامة لـدكتور الـتقى ا
فـاخر مـحـمـد حسن مـديـر مـركز اإلمـام احلـس
لترميم اخملطوطات  مناف التميمي. وجرت خالل
ـشـتـرك لـترمـيم الـلـقـاء منـاقـشـة سـبل الـتـعـاون ا
ـتحفية واالسـتفادة من اخلبـرات الفنية األعمال ا
ـضـمـار. وقـام في الـعـتـبـة احلــسـيـنـيـة فـي هـذا ا
خالل الــزيــارة فـريق من مــركــز اإلمـام احلــسـ
تـحفية وأخـذ فحوصات بتعفـير مخـزن األعمال ا
ـتحف الـوطني للـفن احلديث وشـعبة من قاعات ا
ـــتــحــفــيــة وذلـك لــتــشــخــيص تـــرمــيم األعــمــال ا
دير العام اإلصابات الـفطرية ومعاجلتـها. وأكد ا
ـستقـبل القريب للدائـرة استمـرار التواصل في ا
ـركـز فـضالً عن سـعي لالسـتـفـادة من خـبـرات ا
دائـرة الفـنون العـامة لـتطويـر كوادرهـا الفـنية في

هذا اجملال.
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ــانــيـا جتـري االســتــعــدادات في ا
ـشــروع فـيــلم سـيــنـمـائـي يـحـمل
زهرية) عنوانا مؤقتـا (السبية وا
للمخرج الـعراقي نوزاد شيخاني
احلاصل على العديد من اجلوائز
في مـهرجـانات سـينـمائـية دولـية
مختلفة .الفيلم مأخوذ عن رواية
(ســبـيــة ايــزيـديــة في مــزهــريـة)
لـــلــكــاتب نــعــيـم عــبــد مــهــلــهل
ؤسسة العربية والصادرة عن ا
لـلـدراسات والـنـشـر في بـيروت
والـتي طبـعت بـدعم من مـجلس

األعمال العراقي في عمان.
وبــعــد أن شــكــلت ورشــة عــمل
مــشـتــركــة بـ مــخــرج الــعـمل
ومؤلف الرواية لتطوير القصة
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الفجر:   4.13
الظهر :  12.09
غرب:   6.32 ا
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صورة  تعود لعام 1935
ؤذن يدعو حيث يظهر ا

للصالة في جامع
احليدر خانة ببغداد 
تحف ووفقا لصفحة ا

العراقي في
(فيسبوك) فأن

الصورة محفوظة في
مكتبة الكونغرس .

اللـهم نـسـألك نهـارا مـسـتبـشـراً وهـمآ راحـالً ويومـاً رائـعاً
اللهـم إجعلنا وقلباً مـطمئنـاً ورزقاً كثيـراً وتيسيـراً ألمورنا 
وجلأ إليك ن تفائل بخيرك فأكرمته وتوكل عليك فكفيته 
نسـألك الـلـهم راحة في فأعـطـيته   وأسـتـغـاث بك فأغـثـته 
البـدن وراحـة في الـقـلب وراحة في الـنـفس وإجـعل لـنا من
كل ضـيق مـخـرجا ومـن كل هم فـرحـا ومن كل دعـاء قـبول

. وإستجابة يارب العا
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مـثل السوري بـاسل خياط وزوجـته ناهد زيـدان عن تفاصـيل تعارفـهما كشف ا
وعن قـصة حـبهـما الـرومـانسـية و كـيف بـدأ لقـائهـمـا األول. أشار خـياط إلى أن
وجودة على وجه زوجته كانت كـفيلة بأن يقع في حـبها ويعجب بها) (الشامـة ا
وأكـد أن (حـبـهـمـا لـبـعـضـهـما الـبـعض يـزداد كـثـيـرا مع مـرور الـوقت وبـأنه وقع
بحبـها من الـنظرة األولى).وحل كل مـن خياط وزوجـته ناهد ضـيفـان في برنامج
رمضـاني تـلفـزيـوني  وعبـرت زيـدان عن مدى حـبـها الـكـبيـر لـزوجهـا حـتى قبل
تعارفهـما وقالت (أنها عندمـا كانت تشاهد باسل على محـطات التلفزيون كانت
ـتسارعة وباجنـذابها الكبيـر نحوه حتى حصـلت فيما بعد تشعر بـدقات قلبها ا

على رقم هاتفه وحدثته إلى أن كان اللقاء األول بينهما حتى تزوجا).

ــرئي بــتــســويـق افــكــارهــا ورؤاهــا عــبــر اإلعالم ا
ـكـتـوب و احملاضـرة القت تـفاعال من ـسـموع وا وا
قــبل احلـضــور من خالل نـقــاشـات مــثـمــرة انـتـهت
ثقف من نادي بـتكر احملاضـر العوادي بجـائزة ا
ــثـقـفــ الـعـرب) وبــدوره قـام الـدكــتـور الـعـوادي ا
بـتـكـر بـعض الـشـخصـيـات الـتي سـانـدت مـؤتـمر
الـقمة الـثقافي العـربي الثاني  وشـهدت احملاضرة
حـضورا متمـيزا ونوعيا من مـحافظة مـيسان منهم
عـمـيـد كـلـيـة الـتربـيـة جـامـعـة مـيـسان هـاشم داخل
وعـدد من األستاذة اجلامعي واحملام والفنان

واالدباء والشاعر نصير الشيخ الذي أدار اجللسة.
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ـثــقـفــ الـعــرب في مـحــافـظـة اســتـضــاف  نـادي ا
مــيـــســان مــؤخـــرا مــحــاضــرة بـــعــنــوان  ( اإلعالم
هجـر) القـاها مديـر قناة والـتسـويق اإلعالمي في ا
سـواقي ومدير اإلذاعـة العربية (اف ام )   2000 في
ســدني بــاســتـرالــيــا عالء الــعــوادي . وقـال األديب
مـحمـد رشيد  مـؤسس النـادي أن (هذه االستـضافة
هي اسـتـكمـاال لتـعاون ثـقافي مـسـتمـر بيـننـا ضمن
نــشـاطــات ثــقـافــيـة وإنــســانـيــة اسـهــمت في بــنـاء
اإلنـــســان واجملـــتـــمع و احملــاضـــرة كـــانت غــنـــيــة
ثـقفة ـفاهـيم وقواعـد حتتـاجها أغـلب الشـرائح ا
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ـؤمنـ قبل ابـصارهم صـوب جهـة الشـمال حيث في الـوقت الذي تـتجـة فيه أفـئدة ا
مغيب الـشمس لرؤية هالل شهر الله رمضان الكر الصيام هذا الشهر حيث يكون
الصـائم فـي ضيـافـة الـرب الـكـر وبـطـبـيـعـة احلـال  فـان ذلك الـصوم  يـعـد من اهم
ا لهذا الـصوم والشهـر من اهمية تـتمثل في تهذيب سلـم  العقائـد الواجبة عـند ا
ـثل مـا يشـعـر به فقـراء الـعالم الـنفس وتـرويـضهـا والشـعـور بالم اجلـوع والـعطش 
ا الت اليه االوضاع االقـتصادية في مـعظم البلدان ـاً  الذين هم يـتضورون جوعاً وا
ـا يـشـعـر به فـقراء فتـلك هـي فلـسـفـة الـصـوم ان تـشعـر  ـيـة  االسالمـيـة البل الـعـا
وعلى الـنقـيض فهـنالك" كـائنـات بشـرية " بعـيدة عن سـلمـ فحـسب  الـعالم ولـيس ا
ـؤمـنـ حـتى تـمأل بـطـونهـم وان كانت ـا يـتـرقـبـة ا االنـسـانـيـة تـتـرقب الـهالل اكـثر 
حـرامـاً   ولـيس مـهـمـا كـيف تـمـأل..! انـهم طـبـقـة الـتـجـار الـذين هم اكـثـر اهـتـمـامـا
ورصـدا لـقـدوم هذا الـشـهـر الكـر لـيـنفـثـوا سـمومـهم ويـصـبـوا جام غـضـبـهم على
الـفقـراء والـصائـمـ بوجه اخلـصـوص  فمـا ان يـبزغ فـجـر اليـوم االول من رمـضان
ـواد الـغـذائيـة تـلـتـهب اكثـر من لـهـيب الـصيف حتـى ترى الـعـجب حـيث ان اسـعار ا
اجلاف وسط صمت حـكومي مطـبق وغياب تـام للرقابـة التجـارية في بلـد استبيح كل
شيء فيه وبـات امنه الـغذائي واالقتـصادي تـتالقفـة  الريح تـارة على ارتـفاع الدوالر
واخرى يتـاثير جائحة كـورونا واخرها على  احلرب الـروسية - االوكرانية ان هؤالء
التـجـار لم يرعـوا قـدسيـة هذا الـشـهر الـفضـيل الـذي يكـون فيه الـنـاس  في اجتـماع
سميات وتذوب العـناوين وااللقاب في حضرة الرب حول مائـدة واحدة تغيب فيهـا ا
ـؤمنون كاجلسد الواحـد والقلب الواحد .ان معظم الكر الـذي يدعو الن يكون فيه ا
سلم ومع شديد االسف لم تستطيع السيطرة على اسواقها وخصوصا في بالد ا
هذا الشـهر الكر  حـيث لم تضع اليـة محددة وخـطة خاصة لـهذا الشـهر فمثال في
مصر ذات الكـثافة السكانية الكـبيرة فان معاناة الصائـم كبيرة جدا  وتكاد تغيب
عـاجلـات في لبـنـان التي تـشـهد انـهـيارا غـيـر مسـبـوق  وفي بـلدنـا  تـكون الـصورة ا
فـ جتارنا الـذين يتمتعون تخـمة باخليرات أعقد بـكثير عن سواها في بـلدان العرب ا
ـواقع اجتـماعـية يـتبـؤون منـاصب هامـة حتى في الـدولة يـستـغلـون هذا اإلقـبال من
واد الغـذائية  فترى ان هـؤالء التجار  ال سلـطان الحد عليهم واطنـ على شراء ا ا
فــهم يــتـحــكــمـون فـي كل شيء ومــنـهــا قـوت هــؤالء الــفـقــراء في بــلــد بـات حتت خط
ئة خالل الفقـر.حيث كشفـت تقارير اقـتصادية عن  ارتـفاع نسبـة الفقر الى 31.7 بـا
ــئــة قـبل 3 اعـوام بــحــسب تـصــريح لــلــخـبــيـر ـاضي بــعــد ان كـانت 22 بـا الــعــام ا
االقتـصادي مـالذ االم وهذا يـعني ان اكـثر من 10ملـيـون انسـان يعـيش الفـقرومن
اضي  أعـلى إيرادات مـاليـة من النـفط منذ 50  فـارقة ان الـعراق سجـل في آذار ا ا
عام من تأميم النفط عام  1972 حلد االن بحسب احصائية أولية لوزارة بحيث بلغت

 11.7مليار دوالر في شهر واحد
ونحن نتـسال مـاصير ومـاحتقق من خـطة أطلـقتـها وزارة التـخطـيط في العام 2018 

كافحـة الفقر امتدت خلمس سـنوات وتنتهي العام استراتـيجية 
اجلـاري 2022. الى ذلك فـان وزارة الـتخـطـيط أكدت في وقت
سـابق من الــعـام ان الـعــراق اليـزال بـعـيــدا عن احلـدود الـتي
ـتـحـدة. فــالـسـوق الـعـراقــيـة  غـيـر واضـحـة رسـمــتـهـا اال ا
ــــعــــالـم ال هي ســــوق إسالمــــيــــة وال اشــــتــــراكــــيــــة وال هي ا

رأسمالية.. فهي متخبطة ! ?
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جـديـد) .واسـتدرك حـمـودي قائال ( االن
ـبـارك نــحن في اوائل شــهـر رمـضــان ا
والـناس سيجدون في فوانيس رمضان
واضــــوائــــهـــا شـيء جـــديــــد وجـــمــــيل
اسـتـبـشـارا بـالـشـهـر الـفـضـيل ولـكنـهم
سـرعـان مـا سـيـبـحـثـون عن غـيـره بـعـد

ايام ).
سـألته عن مدى حتقيقه للربح من عمله
فـقال (بـصراحة احـيانا احـصل على ما
يـكفيني وعائلتي ولكن اغلب االحيان ال
احــصل عـلـى مـا يــكـفي ولــكن لـيس لي

خيار اال االستمرار).

ــــرض من ابي اكــــبـــرنـــا بــــنت ورثت ا
والــبـاقـ اصـغــر مـني  ولـذلك وجـدت
نـفـسي امام مـسؤولـيـة مابـ تأمـ ما
كن يـسد رمق العائـلة وب توفـير ما 
ان اشـتري به الـعالج لـوالدي بـ فترة
واخـــرى فــــتـــراني اعـــمل فـي كل شـــيئ
ا اتواجد واتـواجد في التقاطـع اكثر 
ــتـهــالك والـذي من في هــيـكـل بـيـتــنـا ا
عـلـيــنـا به لـلـسـكن احـد فـاعـلي اخلـيـر)
.وعـن مـدى تـواصــله في بـيـع فـوانـيس
رمـضان قال(سأغـير بضاعـتي بعد ايام
ألن الــنــاس دائــمــا يــحــبــون كل مــاهـو

تاجرة بفوانيس رمضان ? فأجابني وا
( يـــاعم .. انــا مـــثــلي مـــثل اي انــســان
يــبــحـث عن مــصــدر رزق يــعــود به الى
عـــائـــلـــته ونـــحـن في االيـــام االولى من
ـبارك ولذلـك يجب علي شـهر رمـضان ا
ان احتـلى بشيئ من الفـطنة في اختيار
مـا يجذب انتباه الناس ليشتروا مني).
وعـن ظرفه االجتـماعي قال (عـمري احد
عـشــر عـامـا فـتـحت عــيـني عـلى الـدنـيـا
وسط عــائــلــة فــقـيــرة مــتــكــونـة من اب
رض وام الحول معاق ومالزم لفراش ا
لــهــا والقــوة وســبــعــة اخــوة واخــوات
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ــارين من الــتــقــاطع الــرئــيــسي لــعـل ا
وسط مـحافظـة كركوك يـعرفون اغـلبهم
مـن هــو مــحـــمــد او ( حــمـــودي ) كــمــا
يـنادونه.فـقد اعتـاد اهالي احملـافظة ان
ــكـــان مــنــذ ســاعــات يـــرونه في هــذا ا
الـصبـاح البـاكر حـتى ساعـات متـأخرة
تهن مهن مختلفة من الـليل .حمودي 
نـتظـم بـاالشارة ويـكـاد يكـون اكثـر ا
ـروريـة في الـتـقـاطع ولـكن بـعـكس ما ا
يــلـتــزم به الـســواق  فـعــنـدمـا تــضـيئ
ـــــروريــــة احلــــمــــراء يــــهب االشــــارة ا
حـــمــودي الى احلــركــة والـــتــنــقل بــ
الــسـيـارات الـواقــفـة لـيــعـرض مـا لـديه
ويـحـاول ان يـقـنع هـذا و يـلح على ذاك
عــلــهـم يــشــتــرون مــنه . ولــكن ومــا ان
ــروريــة اخلــضــراء تــضـــيئ االشــارة ا
حـتى يـتـسـمـر حـمـودي عـلى الـرصـيف
رور. ليفسح اجملال امام السيارات با
ن حــمــودي شــأنه شــأن الــكـثــيــرين 
يـرجتـون خـيـرات رمـضـان وضـع خـطة
اســتـبــاقــيـة من بــنــات افـكــاره وبـاغت
ــتـــواجـــدين في زمـالئه من االطـــفـــال ا
اذ ــروريـة  الــتــقـاطــعــات واالشـارات ا
جـاء بــبـضـاعـة رمـضـانــيـة بـعـد جـولـة
ذكــــيــــة في االســــواق هي ( فــــوانـــيس
ــضـيــئــة) وظل يـتــنـقل بــهـا رمــضـان ا

ويعرضها مضيئة الفتة .
سـألتـه: مالـذي دعاك لـتغـييـر بضـاعتك
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للـمشـروبات الـرمـضانـية مـذاق خاص يـنجـذب إليه
ـغرب وهي كـثيـرة وأشهـرها قـمر الصـائم بعـد سـماعه آذان ا
الدين وهـو مشروب طبيعي يحتوي عـلى عناصر غذائية يحتاج
ـفقـودة أثناء الـصيام. إليـها اجلسم لـتعـويض نسبـة السوائل ا
ـشمش; حيثُ ُجفـفّة من ا وقمـر الدّين هـو عبارة عن الـفواكـة ا
تشـتـهـر سوريـا والـعـراق واألردن وفلـسـطـ بإعـداده واإلكـثار
من شربه كـعصير لكنّ سـوريا بالذات تَشـتهر حتمـاً بتصنيعه
شمش ألنّ عاصـمتهـا دمشق تُعـدّ أرضاً خصـبة لنـموّ شجـر ا

شهور الذي يصنع منه "قمر الدّين" السوري ا
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لتـجنب الشعور بالعطش اثـناء ساعات الصيام ينصح
 االطــبــاء بــتـجــنـب اإلفــراط في تــنــاول احلــلــويـات

بشكل يومي. 
ـصنـعة ألنـها حتـتوي والتـقلـيل من األطعـمة ا
على نـسـبة عـالـية من الـصوديـوم وغـلوتـامات
ـــا يــســـبب الـــعــطش أحــادي الـــصــوديـــوم 
الــشـديــد.ويـفـضـل دمج الـفــواكه واخلـضـروات
ـياه الطـازجـة في وجبـات الطـعـام ألنهـا غنـيـة با
ــا يــحــافظ عــلى تــرطـيب وغــنــيــة بـالــبــوتــاســيـوم 
ملحة مثل اجلسـم.فضال على جتنب األطعمة ا

اخمللالت والزيتون واألسماك.
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صري أحمد سالمة عن مثل ا كشف ا
ســـبب رفـــضه في الـــســـابق أن تـــدخل
ابـنــته ســارة سالمــة مــجـال الــتــمــثـيل
وذلك ألنه كــان يــشــفـق عــلى ابــنــته من
مـتـاعب مهـنـة الـتـمـثيل نـافـيـاً أن يـكون
سـبب رفـضه لتـمـثـيل سارة في الـبـداية
هـو انـتـمـاؤه إلى مـنـطـقـة شـعبـيـة أو أنه
يــرى أن تـــمــثــيل الــفـــتــيــات ال يــنــاسب
أســـرتـه مـــؤكــداً أن الـــتـــعـب كـــان هــو
الـســبب الــوحــيـد لــرفــضه الــفــكـرة في
الـبدايـة وقـال: (دخلت مـعـهد الـسـينـما
من غــيـر مـا أعــرف وقـدمت من ورايـا
أصـحابي هم اللي قالوا لي) وأضاف:
ـمــثالت الـلي في (أنـا بــحب زمـيـالتي ا
الـوسط وفي الـنهـايـة أبـوها مـعـاها في
ـــهـــنـــة).ولـــفـت سالمـــة إلى أن نــــفس ا
اثـنت من بناته سـارة وزينب احترفتا
الـتـمـثـيل إلى جـانب ابـنـة أخرى درست
اإلخـراج مشـدداً عـلى أنهـا تـفوّقت في
دراسـتــهـا مــوضـحــاً في لـقــاء تـلــفـازي
(طـلـعت أول دفـعـتـهـا وهي الـبـونـبـونـاية

بتاعة اخملرج الكبير علي بدرخان).
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كم اتـمـنى احـيـانـا بـأن تـكون بـعض تـواريخ نـيـسـان أو كـله كـذبةً
مثل أولهِ! 

عـذراً نــيـســان  عــذراً يـا حــامل عــطـر الــربــيع وصـفــوة زهـوره
والوانه.

عذراً لـلقداح ولـكل عصافـير حديـقتنـا وهي تغرد الـربيع بنـيسان
ح تركناها على رف النسيان وملئنا ذاكرتنا بحزن عقيم.

مزوج بـط اخللق الذي ينسـاب بنيسان اخلير ـاء النهر ا عذرا 
الى اخلليج يحمل احزانا ال تنتهي!  

عذرا لـكل اجلمـال الذي حتـمله ايـام هذا الشـهر  فـقد نـسيـناها
في غمرة موجة حزن جتتاحنا اليوم!  

لــكـنه نــيـســان  مـوعــد األرض مع عـرس الــربـيع
مـتد لقرون التنتـهي عند حلظة حزن او خوف ا
او سقوط  وسيبقى يحمل من اجلمال أحاله
عنى فهو البدء. وسيبقى اسمه يحمل ذات ا
عذرا نـيـسـان ألني تـمـنـيـتك ان تـكـون كـذبة

في حلظة حزن غامرة .. 
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مازال الـعـراق يعـيش حـالة الـطـوار بانـتـظار الـوالدة الـعسـيرة;
أغلبـية وطنيـة أو اغلبيه تـوافقية أو أغـلبية شـرقية أو أقلـية غربية.
عـنى عـلى حيـاة شـعب مازال يـعـيش فوق أسمـاء ال قيـمـة لهـا بـا
ـسـتـنقـعـات وداخل خـيم انـتـهـاك الكـرامـة اإلنـسـانـية ـزابل وا ا
ـزمن والبـطـالة الـدائمـة. بيـنمـا الثـلث اآلخر وينـزح حتت الفـقر ا
ـوتون قهرا بصمت من العـلماء واألدباء والفـنان رواد اجلمال 
الــعــوز واحلــاجــة ومـــنــهم من تــمــزقــهـم غــربــة الــوطن إجــبــارا.
ـستـقـبل اجملـهول. حـيث ال تـنفع وجـمـيـعهم يـشـتركـون من قـلق ا
ـغـوار وال مـعـهــا خـلـطـة عــطـار مـفــتي وال وصـفـة "أبــو عـلي " ا

اخلرقّ اخلضراء أو البيضاء للشيوخ واألولياء 
ـنـطق الـزمن ومـتـواليـاته حـيث الـوطن مـا يـجـري لـيس مـعـقـوال 
يـعـيش في غـرفـة اإلنعـاش مـنـذ أشـهر طـويـلـة بـانتـظـار مـا يـقدمه
ــصــاب أصال بــفـقــر احلــيـاء والــرؤيــة والـبــصــيـرة الــســيـاسي ا
والتـبـصر من حـلـول ترقـيـعيـه. وهو نـفس الـسيـاسي الـذي أغرق
الشـعب بكـوارث الدم والتـخلف; اليس هـو اللص الـذي ابتكـر لنا
ــنــافـذ ـوانـئ وا الــبــيــوت الــطــائــفـيــة ونــهـب إيـرادات الــنــفـط وا
احلـدوديـة وزَرَع في الديـار الـرصـاص واخملـدرات وأعـادنا إلى

العصر احلجري ?!
ال يـســعك وصف مــا يـجــري الــيـوم ســوى بـالــكــارثـة; مــرادفـات
تقاطعة بال برامج ورؤى في هندسة احلياة سيـاسية بالكلمات ا
السـياسيـة فال حزب قدم لـنا برنـامجه السيـاسي حلل مشكالت
ـسـتقـبل الـوطن والـشـعب وال أحـد رسم لـنـا خـريـطـة احلـيـاة وا
ـزمن ومـفسـدة الـسيـاسي الذي وأنقـذ البـلـد من براثن الـفـساد ا
سيـعود لنا بقـناع جديد. هـناك حميّة الـسلطة واجلـاه تتغلب على
مصـالح  الشـعب. وجيـاع تنـام على زبـد الوعـود وعسل الكالم

وظلم األقربون واألبعدون.     
تـبــدو إن الــتــقــاطـعــات والــصــدامــات ولَيّ األذرع كــمــا نـراه في
الظـاهـر وما ال نـراه في اخلـفاء أنـها ثـرثـرة على األرصـفة وفي
ــقـــاهي وتــنــطع واحـــتــيــال وتالعب بــالـــوطن وأقــفــال أبــوابه ا
وتـهـمـيش الـشعـب وإعادته قـرونـا إلى الـوراء بـسلـوكـيـة الـتوحش

تخلفة. نطق داء العظمة الطائفية ا والتنكيل و
بجل" و"الكتلة ما جـري خالل الشهور الستة الختيار "الرئيس ا
األكـبـر الـعـظـمى" مـاهي إال امـتـهـان لـكـرامـة الـعـراقي وتـأسـيس
بطـريكيّه أو أبويـة لقتل الوعي في صيـاغة مصيـره وجعله مجرد
ـوغرافـية فـاقدة إلنـسانـيته ووجـوده وحريـة اختـياراته. حمـولة د
واألرجح إن هــنـاك اســتــراتــيـجــيــات ســعت إلى جتــريف كــرامـة
الـعـراقي وتـسطـيح حـيـاته وجتـذيـر األميـة الـسـياسـيـة وتـفـكيك

نسيجه االجتماعي بطريقة مُذلة ومنهجيًة!
ما يـحدث في الدولـة العراقـية ابتـكار سياسـي جديد ال جتده في
األمـكـنـة واألزمـنـة عـلـى مـرَّ الـتـاريخ. لـيس له مـقـايـيس دولـيـة في
الطـول والعرض وال جـينات بـشريـة لفك رموز الـشفرة الـوراثية;
هو قـانون جديد يحدّد للعبـاد انتظار توقف "احليض السياسي"
وانـتـهـاء "الـعدّة " األربـعـيـنـيـة بـهدف مـزواله الـنـشـاط الـسـياسي
وعودة احلـياة لـلحب والـزواج والوالدة وأنـتاج بـروت اجلـينات;
ألن ما يـجـري هو عـقم سـيـاسي يسـمح فـيه بـتلـقـيح أرحم الـكتل
احلزبـية باألجنة األجنبيـة بهدف إنتاج والدات مشوهة في أرحام

! ال تصلح معها الدواء وال الكيّ بسائل النيتروج
ـنـاورات الــبـهـلـوانـيـة بـاخملـتـصـر مــا يـهم الـشـعب أن تــنـتـهي ا
واأللـعـاب الـسـيـاسـيـة الـظـاهـريـة والـبـاطـنـيـة وولـيـمـة احلـرامـيـة
ـعـطرة بـعـشب الـدارس وسـوس الـعـمالـة والـفـساد والـطـبخـة ا
اإليرانـي والتـركي واألمـريـكي لـيسـتـريح من ضـوضـاء األصوات

القبيحة ورائحة الدارس العفنة.
ما يـقلـقه الـيوم انـتظـار مالمح ظـهور "الـكتـلـة األكبـر" واستـمرار
احلـيض الـسـياسي الـذي الزم الـعمـلـية الـسـياسـيـة منـذ والدتـها
واسـتـمــرار نـزيف الـدم طـيـلـة ســنـوات الـوجع واخلـراب وإنـتـاج
سيـاسي أنابـيب من حيوانات مـنوية غيـر عراقية. مـثلما اخلوف
تعة سرا بينما ارسة الكبار لعبة الـزواج العرفي وا قائـما من 
يبـقى هو عـازبـاً ينـتظـر أن يـتوقف "حـيض" األحـزاب السـياسـية
وانتـهاء "العـدّة" األربعيـنية وخـلوتها االفـتراضيـة وانفتـاح مهابل
االنــســداد الــسـيــاسي مـن اجل أن يــكــون مـهــيــئــا لــلــتــخـصــيب

السياسي بفيتام الوطنية.
يـاله من زمن مــضـحك وتــعـيس; عــراق يـحـيض
ويـدخـل في عـدّة أربــعــيــنـيــة بــعــد هـذا الــعــمـر

الطويل!
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ؤمن عـلي بن ابي طالب (رضي الله عنه) جاءه يـروى أن أمير ا
سائـل فقـال له انـتـظر وذهـب يبـحث عن دراهم (قـيل اربـعـة وقيل
سبـعة دراهم) قد وضعها في مكان لم يستطع تذكره فتاخر وهو
يـبــحث عـنــهـا فــرأى الـســائل حــصـان عــلي (رض) وعـلــيه جلـام
فاسـتسـهل سرقه الـلـجام عـلى االنتـظار فـلمـا وجدهـا رضي الله
عـنه خـرج ليـعـطـيهـا لـلسـائل فـلم يـجده وجـاءه خـادمه ليـبـلغه ان
ـســتـعــان واعـطى الـدراهم جلـام حــصـانه قـد ســرق فـقــال الـله ا
للـخـادم ليـبـتـاع له جلام مـن السـوق فـلمـا ذهب وجـد جلـام فرس
ؤمن تباع فاشتراها ورجع ليبلغ سيده انه اشترى نفس امير ا
اللـجام فقـال له علي رضي الله عـنه صف لي الرجل فـلما وصفه
قـال هـو الــسـائل اسـتـعـجل رزقه لــو صـبـر الخـذه بـاحلالل لـكـنه
استـعـجل رزقه فـاخذه بـاحلـرام. فمـا كـتـبه اللـه لك ستـاخـذه ولو
كان في فم االسد وما لم يكتبه الله لك والله لن تناله ولو سُلم لك
يد بـيد. يقول  رسـولَ الله صلى الله عـليه وسلم: (مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ
ٍ مُـسْلِمٍ بِيَـمِيـنِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ الـلهُ لَهُ النَّـارَ. وَحَرَّمَ عَلَـْيهِ اجلَنَّة)َ امْرِ
? قَالَ: (وإنْ فَقَـالَ لَهُ رَجُل: وَإنْ كَـانَ شَـيْـئًا يَـسِـيرًا يَـا رسـولَ الـلهِ

كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ).
ال واجلاه ال ال وعـظيم اجلاه ولـكن ا السـرقة قد جتـعلك كثـير ا
ـا ـكن ان يــهـنـأ  يــنـفع اال صـاحـبـه والـسـارق ال 
سرق النه بـبـساطـة يـجهل سـوء الفـعل وقـيمـة ما
سرق. (وَالـسَّـارِقُ وَالسَّـارِقَةُ فَـاقْطَـعُوا أَيْـدِيَهُـمَا
جَـزَاءً بِــمَـا كَـسَـبَـا نَـكَـالًــا مِنَ الـلَّهِ  وَالـلَّهُ عَـزِيـز

ائدة). حَكِيم (38: ا
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سجد الشيخ زايد في (ابو ظبي)اطفال يشاركون اهاليهم  في طقوس رمضان بقراءة القرآن الكر  ليالي رمضان 

عند مـرقد االمـام احلسـ (ع) في كربالء يـشارك يـوميـا اكثر من
 1000شخص في اخلتمة القرآنية 

فعـاليـات يومـيـة بعـنوان (رمـضانـيات) في مـديـنة احلـس لـلشـباب
بالعاصمة االردنية عمان
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بـدء جنوم الفن العراقي اياد راضي و االء حس و احسان دعدوش
وعـلي جـابـر بجـولـة فـنيـة في واليـات امـريـكيـة عـدة لـتـقد مـسـرحـية
(ضحك ولـعب وجد وحب) الكـوميدية حيث انـطلق العرض االول في
ـدة ثالثة الثـامن من الـشهر اجلـاري في ديتـرويت وتواصـل العرض 

فــــيـــــمــــا  امس االحــــد ايــــام
عـرضها في هيوس بتكساس
قبل  ويـتم عرضها االربـعاء ا
لـتـعـرض بـعـدها في شـيـكاغـو
في الـ 16من الـشـهـر اجلاري
سرحية في اريزونا وتختتم ا
جـولــتـهــا بـعــرض في سـانت
ديــيــغــو - كــالــيــفـورنــيــا في
الـ 22من نــيــســان اجلــاري
وخالل اجلـولة التقى  فريق
ـــــســــرحــــيــــة بـــــعــــدد من ا
ــغــتـربــ وهم الــفــنــانــ ا
بــهـجـت اجلــبـوري و مــكي
عـــــــواد و ريــــــــكـــــــاردوس
يــوسف بـــامــســيـــة فــنــيــة
عـائـلــيـة اقــيـمت في واليـة

ميشغان.

تدمـير قـرية الـغجـر جنـوب شرق
ـهدي عام بغـداد على يـد جيش ا
 2004  كـمـا  تــدمـيـر عـدة قـرى
لـــلـــغـــجــر فـي جــنـــوب الـــعــراق
والــفــرات األوسـط ومن اهــمــهــا
مـــديـــنـــة كــنـــعـــان حــيـث هــاجم
مــسـلــحـو عــشـائــر مـجــاورة لـهم
أمـاكن سـكــنـاهم بـدعـوى انـهم ال
لكون نظاما اخالقيا متماسكا
ـــا أدى إلى هـــجـــرة غــالـــبـــيــة
الـغـجـر مـن الـعـراق بـعـد احـتالل

العراق عام 2003.

ســكــانـيــة في مــحــافـظــة بــغـداد
والـبــصـرة ومـحــافـظـة نــيـنـوى
إضـــافـــة إلى بـــعض الـــقـــرى في
ثنى سهول جنـوب العراق في ا

والديوانية.
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تـــعـــرض الـــغـــجــــر في الـــعـــراق
لعمـليات انـتقامـية من ملـيشيات
مـسـلـحــة في أنـحـاء مـتـفـرقـة من
الـعــراق بـسـبب امـتــهـان الـغـجـر

ـهن الـرقص واجلـنس حـيث 

ثقـافة الـغجـر وتاريـخهم ولـغتهم
وتطلعاتهم والتي ال يعرف كثير

من الناس عنها. 
وفـي الــعـــراق  يـــشـــكل الـــغـــجــر
الــعـراقـيــون أو الـكــاولـيـة أقــلـيـة
صادر عرقيـة  استـناداً لبـعض ا
يــتــراوح كــان عـــددهم في  2005 

الـ 50 ألف نسمة. 
ويـسـكـنـون في قـرى وجتـمـعـات
بـشــريـة عـادة مـا تـكــون مـنـعـزلـة
ـــدن والــبـــلــدات. عـــلى أطــراف ا
حـيث تـوجـد للـكـاولـيـة جتـمـعات

ودموع حتس ورن البصري.
ــتـحــدة فـان يـوم وحـسب اال ا
ي يــهـتـم بـثــقــافـة الــغــجـر الــعــا
الــغــجــر ويــســلط الــضــوء عــلى
ـارسـات االضطـهـاد والـتـمـيـيز
العنصري الذي يواجهه الغجر.
ويــعــد شـــعب الــغــجــر أو شــعب
الرومـا أكبـر األقلـيات اإلثـنية في
الــــقـــارة األوروبــــيـــة وأشــــدهـــا
تــعــرضــا لالضــطــهــاد والــعــزلــة
االجتـماعيـة في ح يـسلط يوم
ي الضوء أيضا على الغجر العا
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ــيـــة الــغـــريــيــة مـن االيــام الـــعــا
بالـنـسـبة لـنـا يوم  8 نيـسـان هو
ـتحدة اليوم الـذي حددته اال ا
يوما دوليـا للغجـر اي (الكاولية)
حسب التسمية الـعراقية.واعتقد
ان االعالم العراقي لم يـهتم بهذا
الـيــوم السـبــاب اجـتـمــاعـيـة رغم
الـشـهـرة الــتي حـظي بـهـا بـعض
الكاولـيه في العـراق مثل حـمدية
صـــــــالـح وغـــــــزالن ومـاليــــــ

وساجـدة عبـيـد وصبـيحـة ذياب
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ساجدة عبيد غزالن

وأشـــار إلـى أن( الـــســـارقـــ أخــذوا
اخلـــردة في عـــربــة ثـــقـــيــلـــة). وكــان
ـشـيد الـلـصوص يـقـطـعون الـهـيكل ا
قـبل نصف قرن فوق قنـاة مائية منذ
أن  افـــتـــتـــاح جـــســـر آخـــر قـــريب
للجمهور قبل خمس سنوات.وفتحت
الـشرطة حتـقيقـا في احلادث الغريب
اخلـــمــيس لـــكن لم يُــقـــبض عــلى أي

شخص في القضية حتى اآلن.

واليـة بيـهار وهي مـن أفقـر الواليات
الـــهـــنــديـــة.وقـــال ضــابط الـــشـــرطــة
ســوبــهــاش كــومــار لــوكــالـة فــرانس
بـــرس إن (الـــلــصـــوص ادعـــوا أنــهم
مــســؤولــون حــكــومــيــون في مــجـال
الـــــــري). وأوضـح كــــــومـــــــار أنـــــــهم
أحـضـروا جـرافـات ومـقـصات أسالك
ومــزقــوا الـــهــيــكل قــبل الــهــروب مع
. غـنيمتـهم في عملية اسـتمرت يوم

{ بـاتـنـا (أ ف ب) - أعـلـنت الـشـرطة
الــهـنــديـة الـســبت أن أفـراد عــصـابـة
مـــتـــخـــصـــصـــة فـي ســـرقـــة اخلــردة
ــعـدنـيـة جنـحـوا فـي تـفـكـيك جـسـر ا
حـديدي يزن  500 طـن والفرار به في
شـرق الهند في عمليـة غير اعتيادية
أوهـمــوا خاللـهـا الـسـكـان بـأنـهم من
ــــســـؤولــــ في قــــطـــاع الـــري.و ا
اإلبالغ عن سرقة اجلسر األربعاء في
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ـمـثـلة الـتـركـية فـهـرية كـمـا لـفتت ا
ـتـابــعـ بـصـور أفــجـان أنـظــار ا
جــديـدة نـشـرتــهـا في صـفــحـتـهـا
اخلــاصــة عـلى مــوقع الــتـواصل
اإلجــتـــمــاعي.وظــهــرت أفــجــان
بـإطاللـة كـاجـوال وشـتـوية في
مــنــتــزه عــام وهي تــســتـمــتع
نـاظر اخلالبة من حـولها بـا
وكــان جـمـالــهـا مــحط أنـظـار
الـكثـيرين الذيـن مدحوا فـيها
وبـــإطاللـــتــهـــا الــبـــســيـــطــة
والـــنــــاعـــمـــة.كـــمـــا شـــاركت
مـتـابـعـيهـا مـؤخـراً بـعدد من
الـصور تـظهـرها وهي حتمل
ابــنـهــا كـاران وتالعــبه.وبـدا
واضحاً الفرح على وجه األم
كـما الطـفل ح كانا يـلعبان
فـي الصـور واعتـمدت افـجان

ثــيــابــاً شــتــويـة بــيــضــاء فــيــمـا
ألــبــست ابــنــهـا مــعــطــفـاً كــحــلــيـاً
وحــــرصت عــــلى تــــغـــطــــيـــة رأسه
بــــالــــقــــبــــعــــة كـي تــــقــــيه الــــبــــرد
الـقارس.وأشادت التعليقات بظرف
الطفل وبجمال األم الطبيعي وحاز
ـــنــــشـــور الـــعـــديــــد من عالمـــات ا

اإلعجاب.

قـــلل مـن شـــأن (كــريـس روك) أمــام
مـالي األشخاص الذين يشاهدون
الــعـرض. لــكن سـحب اجلــائـزة من
سـمـيث كـان مسـتـبـعدا خـصـوصا
أن جــوائــز األوسـكــار الـتـي نـالــهـا
ــنــتـج هـارفـي وايــنــســتـ قــبــله ا
واخملــــرج رومـــان بـــوالنــــســـكي لم
تُـــــســــحـب بــــعـــــد طــــردهـــــمــــا من
ــيــة في أعــقــاب انــكــشـاف األكــاد
فـضـائـحـهـمـا اجلـنـسـيـة.تـقـلـيـديـا
يُــدعى الــفــائــز بــجــائــزة أوســكــار
ـثل لتـقـد جائـزة أفضل أفـضل 
ـثــلـة في الـعـام الـتـالي وهـو مـا

سيُحرم منه سميث.

تـوزيع جوائز األوسـكار بنسـختها
الـ 94أن تــكــون احــتـفــاال بــاألفـراد
الـكـثـر في مـجـتمـعـنـا الـذين قـدموا
ـاضي. مع أداء رائــعـا فـي الـعــام ا
ذلـك طــغى عــلـى تــلك الـــلــحــظــات
ـقبول والضار الذي الـسلوك غير ا
رأيــنــاه مـن ســمــيث عــلى خــشــبــة
ـــســـرح. وأضـــافت هـــذا اإلجــراء ا
الـذي نتخـذه اليوم ردا عـلى سلوك
ويـل سـمــيث يــشــكل خـطــوة نــحـو
هـــدف أكــبــر يــتـــمــثل فـي حــمــايــة
سـالمـــة مــــؤدّيــــنــــا وضـــيــــوفــــنـــا
ـيـة. واســتـعـادة الـثـقــة في األكـاد
ونـأمل أيـضاً أن يُـطـلِق ذلك مرحـلة
لـلتعافي وإعادة الوصل ب جميع
ــا حـصل ــتـأثــرين  ــعــنـيــ وا ا
خـالل األوسـكـار.وكـان الــبـعض قـد
دعـا إلى جتـريـد سـمـيث من جـائزة
ثل التي فـاز بها أوسـكار أفـضل 
عـن أدائه لـشـخـصـيـة والـد ومـدرب
جنـمـتي التـنس فـينـوس وسـيريـنا
ولـيــامس في فـيـلم كـيـنغ ريـتـشـارد
بـعد أقل من ساعة على ضربه روك
عـلـى اخلـشـبـة عـيـنـهـا.وقـال كـيـني
روك شـقـيق كـريس روك لـصـحـيـفة
ـز إن ســمـيث لــوس أجنـلــيس تــا

هـادسـون في الرسـالة إلى أن فـترة
ـنع تـمـتـد عـشر سـنـوات اعـتـبارا ا
مـن الــثـــامـن من نـــيـــســان ?2022
وهـي تــشـــمل كل األنـــشــطـــة الــتي
ـيـة ولـيس حـفـلة تـنـظـمـهـا األكـاد
األوســـكـــار حــصـــرا.وقـــد اجـــتــمع
يـة صبـاح اجلمـعة وجـهاء األكـاد
ــنـاقـشــة اإلجـراءات ضــد سـمـيث
وكـــــان عــــضــــوا مـــــجــــلس اإلدارة
سـتيفن سـبيلبـرغ وووبي غولدبرغ
ــدعـويـن إلصـدار الــقـرار مـن بـ ا
ـمـثل.وكـان مـقـررا بـشــأن مـصـيـر ا
فـي األســـاس أن يـــجــــتـــمـع كـــبـــار
ـسـؤولـ في الـهـيـئة الـتـنـفـيـذية ا
نـاقشة تعليق األبـرز في هوليوود 
عــــضـــويـــة ســـمــــيث أو طـــرده من
ــيــة لـكــنه بــادر األســبـوع األكــاد
ـــاضي إلى االســـتـــقــالـــة بـــشــكل ا
اسـتباقي من اجملمـوعة.وال يُشترط
ــمــثـــلــون أعــضــاء في أن يـــكــون ا
ية لتلقي الترشيحات رغم األكـاد
رشح والفائزين في أن اختيار ا
كـل عـام يــتم مـن خالل الــتـصــويت
لـــــــــهـم مـن جـــــــــانـب أعـــــــــضـــــــــاء
ـيـة في ـيـة.وقـالـت األكـاد األكــاد
الــرســالــة كــان الــهــدف من حــفــلــة

{ لــــــوس اجنــــــلـــــوس (أ ف ب) -
يـة األوسكـار اجلمـعة قـررت أكـاد
مــنع مــشـاركــة ويل ســمـيث في أي
حـفـلـة أو حـدث سـتـنـظـمـهـا لـفـتـرة
عـشر سنـوات عقابـا على الصـفعة
ـمـثل األمـريكي إلى الـتي وجـهـها ا
الــفــكـــاهي كــريس روك في حــفــلــة
ـكافـآت الـسـينـمـائـية تـوزيع هـذه ا
األرفع نـهـاية الـشهـر الفـائت.وكتب
ـــيـــة فـــنــون مـــجـــلس إدارة أكـــاد
الـسـينـمـا وعلـومـها خالل اجـتـماع
عــــقـــده اجلـــمــــعـــة أنـه (قـــرر عـــدم
ـشاركة في أي الـسمـاح لسمـيث با
حــــــدث أو بـــــرنــــــامج تــــــنـــــظــــــمه
ـــــيـــــة حــــــضـــــوريـــــا أو األكــــــاد
ــيـة افــتــراضــيـا).ووافــقت األكــاد
قدم من ويل عـلى طلب االستقـالة ا
اضي لكـنها لم سـميث األسبـوع ا
تـسحب مـنه جائزة أوسـكار أفضل
اضي ـثل الـتي تلـقاهـا الـشهـر ا
عـن دوره فـي فــــــــيــــــــلـم كــــــــيـــــــــنغ
ـية ريـتـشـارد.كـما لم تـعـلن األكـاد
عـن مــنع تــرشــيح ســمــيث لــلــفــوز
بــجــوائــز أوســكــار فـي الــســنـوات
ـيـة ــقـبـلـة.وأشـار رئــيس األكـاد ا
ديـفيد روبن ومـديرتهـا العامة دون
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الـشـركات بـجـمع بـيض التـمـاسيح
من أجـل تقـليـل تكـاثرهـا حـسب ما
ــديــر صـــرح رافــائــيل مـــنــجــات ا
اإلقـلـيـمي لـشؤون الـبـيـئـة. ووقعت
مــعـظم هــجـمـات الــتـمـاســيح عـلى
شـــاطـئ الـــنـــهـــر فـي مـــقـــاطـــعـــات
مــوسـوريــز ومـانـدوزي ومــاتـشـاز.
وقـال مـنـجـات إن الـزواحف تـشـكل
خـطرا على حـياة النـاس خصوصا

{ مانيكا  –وكاالت -قتل ما ال يقل
عن ثـمانيـة أشخاص إثـر تعرضهم
لــهـجــمـات مـن قـبل تــمـاســيح هـذه
الــسـنــة في مــقـاطــعـة مــانـيــكـا في
مـوزمـبـيق بالـقـرب من احلدود مع
ــبـابـوي. ودعت الــسـلـطـات إلى ز
قــتل الـتـمــاسـيح من أجل احلـد من

تكاثرها. 
وســوف تــكــلف الــسـلــطــات إحـدى

و نــشــر الـقــصـيــدة الــتي حتـمل
عــنـــوان (اآلبــاء: رثــاء) عــلى شــكل
فــيــديــو بـإلــقــاء من أرمــيــتـاج مع
عــزف عـلى الــبـيـانــو في اخلـلــفـيـة

ولقطات من حياة األمير.
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أرمـيــتـاج عـبـر صـفـحـات الـعـائـلـة
ـلكـية عـلى الشبـكات االجـتمـاعية ا
فـي الذكرى السنوية األولى لرحيل
فـيـليـب الذي تـوفي في الـتاسع من
نـيـسان  2021 فـي قصـر وينـدسور
غـرب الـعاصـمـة البـريطـانـية لـندن.

{ لـندن-(أ ف ب) - نشرت الـعائلة
ـالكة الـبريطانـية السـبت قصيدة ا
رثـاء في ذكرى مرور عام على وفاة
ـلكة إلـيزابيث األمـير فـيليب زوج ا
الـثـانـيـة. ونُـشـر الـرثـاء الـذي كتـبه
ن الــــشـــاعــــر اإلنـــكــــلـــيــــزي ســـا
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الـذين يعـيشون بـالقـرب من ضفتي
الــنـــهــر.وأضــاف أن احلــالــة الــتي
تــبـعث عـلى الــقـلق هي حــالـة نـهـر
مـاندوزي حـيث تعـيش العـديد من
عـائـالت الـتـمـاسـيح مـا اسـتـوجب
جــعـل األولــيــة لــتــقــلــيل عــدد تــلك
ــنــطـقــة. كــمـا الــزواحف في تــلك ا
سؤول أيـضا إلى هجمات تـطرق ا

األسود والفيلة.
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