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احتفـل ميسـحيـو العـراق والعالم
بــعــيــد الـــفــصح اجملــيــد  الــذي
ـــوروثــات يــشـــكل مـــزيــجـــاً من ا
احلـضـاريـة والـثــقـافـيـة من خالل
ــلـون اعـداد احلــلـوى والــبـيض ا
ـحـبة وان وسط دعـوا لـلـعـيش 
يــعم االمـل والــتــجـــدد كل مــنــازل
فــيـمــا وجه بـطــريـرك الـعــراقـيــ
الكلدان في العراق والعالم لويس

روفـائـيل سـاكــو رسـالـة لـرؤسـاء
ـــرجــعـــيــات الــديـــنــيــة الــدول وا
النــــهــــاء احلــــرب بــــ روســــيـــا
اوكــرانــيـــا وحل االزمــات بــطــرق
دبـــلــومـــاســيـــة  داعـــيــا الـــقــوى
ـسؤولـية السـياسـيـة الى حتمُّل ا
الـوطــنـيـة واعــتـمـاد لــغـة احلـوار
والتفـاهم كونـها السـبيل الـوحيد
لــــــــلـــــــخـــــــروج مـن االنـــــــســـــــداد
ـناسـبة السـياسي.وقـال ساكـو با
(احتـفـالنـا بـعيـد الـقيـامـة يذكـرنا
حبة الله أكثر من أي يوم آخـر 

لـلـبـشـر وبقـربـه منـهـم وبرحـمـته
الــواســعــة لــهم من خالل قــيــامــة
ــســيح الــتي تــعــد اســتــشــراقـا ا
ـــســـتـــقـــبل الـــبـــشـــريــة مـــؤكـــدا 
وخالصــــهــــا ان هي ســــارت وفق
تــعــلــيـــمه) واضــاف ان (قــيــامــة
ـســيح دعــوة لــلـدخــول في زمن ا
جـديــد وعــهـد جــديــد فـيـه نـحب
بعضنا البـعض بصدق ونتعاون
بـحــمـاســة وجتـرد لــنـكــون دومـا
حــاضــريـن لــلــوقـــوف الى جــانب
بعضـنا الـبعض). وكان سـاكو قد

ــهــنــئـ اعــتــذر عن اســتـقــبــال ا
لتزامنه مع شهر رمضان. بالعيد 
وقال بيـان امس ان (ساكـو اعتذر
ــهــنــئــ بــعــيـد عن اســتــقــبــال ا
الفـصح اجمليد بـسبب تـزامنه مع
ــسـلــمـ عـنــد ا شـهــر الــصـيــام 

قلقة) وبسبب الظروف الراهنة ا
داعـــيــا الـى (رفع الـــصــلـــوات من
اجل الـسالم واألمـان واالسـتـقرار
ـــنـــطـــقــة في الـــعـــراق وبـــلــدان ا
وروسيـا واوكرانـيا). من جـانبه 
قـال رئـيس حـركـة بـابـلـيـون ريـان
الكلداني في بـيان تلـقته (الزمان)
امس (نـــعــيش فـي الــعـــراق عــلى
أرض مــبــاركــة تـــعــاقــبت فــيــهــا
احلــضــارات والــســ الــبــشــريـة
والـشـرائـع واألنـظـمــة والـقـوانـ
واألعـياد واإلنـتـاجـات الـفـلـسـفـية
والعـلـمـية والـديـنـية عـبـر األزمـنة
وتسـلـسل فـيـها الـشـعب وتـعارف
لـــيـــشــــكل مـــزيــــجـــاً من وتـــآلـف 
وروثـات احلـضاريـة والـثقـافـية ا
عـــلـى أرض غـــنـــيــــة بـــالـــثـــروات
والـــــقــــــدرات) واضـــــاف (نــــــرفع
الـصالة لــلـرب لـكـي تـقـوم قــائـمـة
الـعـراق فـيـنـفض عـنه الـكـراهـيـة
ــشــاكل وتــعــود والــبــغــضــاء وا
الــعــافــيــة والـــوحــدة الى شــعــبه
ونـسـأل الـله بـشــفـاعـة الـقـديـسـة
مر وجـميع الـقـديسـ وببـركة
الـــشـــهـــر الـــفــــضـــيل أن يـــبـــعث
الطـمأنـينـة في نفـوس العـراقي

ــدّ ــدهم بــالــرزق واألمــان و و
قيـاداته بـاحلـكمـة والـقـوة للـسـير
نـحــو خالص الــوطن) وتــابع ان
هـــو عـــيــد األمل (عــيـــد الـــفــصح 

واحلـــــــيــــــاة واحلـب والــــــوالدات
اجلـديـدة ونـدعــو الـله ان يـسـكن
األمـل والـــــتـــــجـــــدد كـل مـــــنـــــازل
). وهـنأ رئـيس الوزراء العـراقيـ
ـسـيـحـي مـصطـفى الـكـاظـمي ا
ـنـاسبـة.وقـال في تغـريـدة على با
تويتر انه (في عيد الفصح أتمنى
لـلـمــسـيـحــيـ بـالــعـراق خـاصـة
والعـالم عـامـة عـيداً مـجـيـداً على
بارك مصدر أمل أن يكون العيد ا
قـــوة وإلـــهـــام لـــبالد الـــرافـــدين)
واضاف (لـنـبقى مـعـا حتت سقف
العراق عـنواناً لـلتسـامح واحملبة
والـسالم والـتــقـدم). ورأى رئـيس
اجلـــمــهـــوريــة بـــرهم صـــالح في
ـنــاسـبـة تـغــريـدة عـلـى تـويـتــر (ا
تـــــأكـــــيـــــد وحـــــدة الـــــصـف بــــ
ــخـتــلف أطــيــافـهم الــعـراقــيــ 
وجتسد عمق حضارتـنا وتنوعها
اإلنـسـاني الـفـريـد) ولـفت الى ان
ـــواطـــنــة (الـــتــعـــايش وإرســـاء ا

ــرتــكــز لــدولــة هــو ا ــســاواة  وا
.( مقتدرة خادمة جلميع العراقي
قال رئيس ائـتالف النصر بدوره 
حـيـدر الـعـبادي فـي تـغريـدة عـلى
ـسـيـحـيي الـعراق تـويتـر (أبـارك 
والـــعــالم حـــلـــول عــيـــد الـــفــصح
ـسـيـحـيـ اجملـيـد) مـؤكــدا ان (ا
شـركاء وطـن وإنسـانـيـة وعـلـيـنا
احلـرص عــلى أمـنــهم وحـقــوقـهم
وجــــــــــمــــــــــيـع األقــــــــــلــــــــــيــــــــــات
ـساوة العـراقـيـة.يـزدهرالـوطن بـا
والـتـعـايش والـتـضامـن ويـنكـفئ
بــــــــاالســـــــتـــــــقـــــــواء والــــــــظـــــــلم
فالدولـة القوية واحلكم والعدوان
الرشيد يحقـقان للجميع اإلزدهار
والسالم). كمـا هنأ  رئـيس اقليم
كـردسـتـان نـيـجـرفـان الـبـارزاني 

بالعيد . 
وقــال في تــغـــريــدة عــلى تــويــتــر
تـأكـيد ـنـاسـبـة  (جنـدد في هـذه ا
حـمـايــة ثـقـافـة الـتــعـايش وقـبـول
ـكـونـات اآلخـر والـتــسـامح بــ ا
الـديـنــيـة والـقــومـيـة كــافـة حـيث
شـترك. وننظر يجمعنـا التاريخ ا
بتقـدير إلى حضـور ودور ومكانة
سيحـي كمـكون عريق وأصيل ا
لـــلــمـــجــتـــمــعـــ الـــكــردســـتــاني
والعـراقي ذي مشـاركـة فاعـلة في
بناء وحمـاية وتطـوير البالد على
مر الـتاريخ).واعـرب رئيس جـهاز
االمن الوطني حمـيد الشطري في
بـــــيـــــان امس عـن (تـــــمــــنـــــيـــــاته
لــلـمــســيـحــيــ بـدوام الــســعـادة
وأن والعـيش الـكـر في وطـنهم 
ـزيد من ن الله عـلى اجلمـيع با

األمن  واالستقرار و السالم). 
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اغـــاث رئــــيس مــــجـــمــــوعـــة
ـــســـتـــقـل االســـتــاذ االعالم ا
سعد البزاز عـائلة من بغداد
تـعيش مـعـظم سـاعات الـيوم
في الـظالم لـغـيـاب الـكـهـرباء
ـتهـالـكـة لـعدم عن شـقـتـهـا ا
امـتالكـهـا مبـلغ اجـور مـولدة
الـــشـــارع وقـــد قـــام الـــبــزاز
ــنـــحـــهــا 7 ماليــ ديــنـار
وسيارة اجـرة لتأمـ مصدر
رزق دائـم لــــهـــــا. ويــــحــــاول

واطن ابـو احمـد الذي تـتألف ا
عــــائــــلــــته مـن زوجــــته وابــــنه
وابـنـتــيه تـأمـ غـذاء الــعـائـلـة
بــــعـــمــــله ســــائـق اجـــرة عــــلى
(ســتــوتـة).. وفي مــعــظم االيـام
يـخـفـق في حتـقـيق ذلك لـسـوء
ـا اضـطـره وضـعـه الـصـحي 
ـــــــنـع ابـــــــنـه مـن الـــــــدوام في
درسـة كي يـعيـنه على قـيادة ا
(الـسـتـوتـة). وشـكـرت الـعـائـلة
خالل حلـقة جـديدة من بـرنامج
(عــلى نــيــاتــكم تــرزقــون) الـذي
تـعـرضه قـنـاة (الـشـرقـية) خالل

التفـاتة البزاز الشهـر الفضـيل 
الـتي انــارت حــيـاتــهم وبــعـثت

االمل فيها من جديد.
واغـــاث الـــبــــزاز في حــــلـــقـــات
سـابــقــة من الـبــرنــامج عـوائل
عـدة تـعـاني من شـظف الـعـيش
مـنهـا عائـلـة الشـاب يوسف من
االعظـمية الـذي يشكـو من عجز
كـلوي ويـعـجز عن تـأمـ اجور
عمـلـيـة زرع كـلـيـة تـنـقـذ حـياته
وتــخــلــصه مـن مــرارة عــمــلــيـة
الــغـسل الـكـلــوي الـتي يـخـضع
لـهـا بـاسـتـمـرار.اذ اوعـز الـبزاز

ــــــواطن يــــــوسف 12 ــــــنح ا
مــلــيــون ديـنــار لــهــذا الــغـرض
فـضال عـلى مـنـح الـعـائـلـة اثاث
بـــــيت مـــــتـــــكـــــامـل واجـــــهــــزة
كـهربـائيـة.كمـا اغاث عـائلـة ابو
نـحها مبلغ منتظـر من بغداد 
 8 مالي دينـار وسيارة  اجرة
لـتــأمــ مـصــدر رزق دائم لــهـا
وســد مــتـطــلــبـات مــعــيـشــتــهـا
الــيـومـيـة مـن مـأكل وعالج.كـمـا
اغـــاث عــائـــلـــة (ابــو عـــلي) من
ــوصل الـــتي تــشـــكــو ضــعف ا
ـنـحـهـا عـشـرة ماليـ احلــال 

ديـــنـــار واثـــاث مـــنـــزل كـــامل 
وكذلـك منح عـائلـة (ابو عـقيل )
من البصرة مـبلغ عشرة مالي

ديــنــار واثــاث بـيـت مــتـكــامل 
الذي يعيل عائلته التي تضم 6
أفـراد تــعـيش في غـرفـة واحـدة
عـدنية بـبيع العـلب ا متـهالـكة 
الــفـــارغـــة بــعـــد جــمـــعـــهــا من
الــشــوارع مـســتــخــدمــا دراجـة
هــوائــيـــة. ومــنح عــائــلــة (ابــو
وصل  12 ملـيون محـمـد) من ا
العـانـتـهـا على ديـنـار وسـتـوتـة
ـعيـشة حيث تـلبيـة متـطلـبات ا

يــعـمل (ابـو مـحــمـد) حـمـاال في
ـــوصل كـــمـــا اغـــاث اســـواق ا
ــــواطـن ابــــو عــــصـــــمــــاء من ا
ــنـحـهـا خـمـسـ االعـظـمـيـة  
مــلــيــون ديــنــار لــعالج زوجــته
ــصـابــة بـالــســرطـان وتــأمـ ا
مـعـيـشـته وعــائـلـته الـتي تـضم
ثالث بنات فـضال على الزوجة.
كـــمــا مــنـح الــبــزاز عـــائــلــة من
الــكـاظــمـيـة  50 مــلـيــون ديـنـار
ووفــر له اداء الـعـمــرة ونـفـقـات
الـعالج والـتــكـفل بــبـدل ايـجـار

دة خمس سنوات.
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أكـــــــد رئــــــيس جـــــــهــــــة اخــــــرى 
اجلمـهـوريـة برهم صـالح أهـمـية
كـتسـبـات األمنـية احلفـاظ عـلى ا
وإغالق الـــثـــغــرات. وقـــال بـــيــان
تـلـقتـه (الزمـان) امس ان (صـالح
اســــتـــــقــــبل فـي قــــصــــر الــــسالم
مــسـتــشــار األمن الــقـومـي قـاسم
وبــــحــــثــــا  تــــطـــورات األعــــرجي
األوضاع األمـنيـة في البـلد حيث
 تـأكـيـد ضـرورة تـعـزيـز اجلـهد
كـافـحة األمنـي واالستـخـباراتـي 
خاليـــا عــصـــابــات داعـش وقــطع
الـــــطــــريـق أمــــام أي مـــــحــــاولــــة
لــــلــــتــــعــــرض ألمن واســــتــــقـــرار
) وشــدد صــالح عــلى ــواطــنـ ا
ــكــتــســبــات األمــنــيــة (أهــمــيـــة ا
ـتـحـقـقـة وتـعـزيـزهـا ومـواصـلـة ا
الـــضــــغط عـــلـى خاليـــا اإلرهـــاب
وإغالق الثغرات األمنـية) مشيداً
بـ(جناح قـوات األمن في مـكافـحة
اخلاليـا اإلرهـابـيـة واعـتـقـال عدد
من قـــادة وعـــنـــاصــر الـــتـــنــظـــيم
مؤخـراً) داعيا الـى (ضرورة عدم
الــتــهــاون في مــحــاربــة اإلرهــاب

والتطرف). 

اإلنتـاج وتتـسبب بـأزمة مـحتـملة
في الصيف) مبينا ان (االجتماع
تـطــرق الى آلــيــات الـتــواصل مع
اجلــانب اإليــرانـي في مــا يــخص
تـــــوفــــيــــر الـــــغــــاز  حـــــيث وجه
الكـاظـمي بتـكلـيف فـريق عمل من
الوزارة  لـلسـفر إلى طـهران وحل
ـتــعـلـقـة مع اجلـانب اإلشـكـاالت ا
اإليــراني في مــا يــخص جتــهــيـز

العراق بالغاز)
 داعــيـــا الى (اتــخـــاذ اخلــطــوات
العمليـة بتذليل كل الـعقبات التي
تـواجه عـمـلــيـات اإلنـتـاج والـنـقل
والــتـــوزيع والــصــيـــانــة بــهــدف
ضــمــان زيــادة ســاعــات جتــهــيــز
ـواطــنـ بــالـتـيــار الـكــهـربـائي ا
خـالل الــــــصـــــيـف) مــــــؤكـــــدا ان
(االجــتـــمــاع اســـتــعـــرض ايــضــا
خــطـط حــمــايـــة أبــراج الـــطــاقــة
الكـهـربـائـية ومـا تـتـعرض له من
عـمـلـيـات تـخريـب وسـرقة فـضالً
عن بحث موقف سـير األعمال في
تأهـيل خط بغـداد بيجي  400كي
تبـقي من األعمال في ومتابـعة ا
الالزمـة الستـكـمـال تـشـغيـله). من

قـبـلة في مـجاالت خالل األشهـر ا
اإلنتـاج والنـقل والتـوزيع وكذلك
صـيـانـة احملـطــات الـكـهـربـائـيـة)
واشــار الى ان (االجـتــمــاع شــهـد
مناقشة الوضع احلالي للكهرباء
واالسـتـعـدادات اجلـاريـة لـتـوفـيـر
الـطـاقـة واإلجـراءات االسـتـبـاقـيـة
ــعــاجلــة اإلشــكـاالت الــكــفــيـلــة 
والـعقـبـات الـتي قـد تـعـرقل زيادة

ــيــاً عــلى الــسـوق الــغــذائـيــة عــا
احملـلـيـة). فـيـمـا أصـدر الـكـاظـمي
تـوجـيــهـ جـديـديـن بـشـأن مـلف
الكهرباء. وذكـر البيان ان (رئيس
الوزراء ترأس اجتـماعاً لـلمجلس
كلف الوزاري للطـاقة بحـضور ا
ـتـقـدم الك ا بـإدارة الـكـهـربـاء وا
بـــالـــوزارة واســـتـــمع الـى شــرح
مفـصل لواقع الـطاقـة الكـهربـائية
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طـالـب رئـيـس الـوزراء مــصــطـفى
الـــكــــاظـــمي  مـــجــــلس الـــنـــواب
االســـراع بــــاقـــرار قــــانـــون االمن
واجهـة تأثيرات ارتفاع الغذائي
يـاً على السوق ـواد اعا أسعار ا
احملـــلـــيـــة. وقـــال بـــيـــان تــلـــقـــته
(الـــزمــــان) امس ان (الـــكــــاظـــمي
ـان اسـتــقـبـل نـائب رئــيس الـبــر
حــــاكم الـــــزامــــلي وجــــرى خالل
اللـقـاء الـتبـاحث في سـبل تـعـزيز
الـــتـــعـــاون والـــتــكـــامـل بــ أداء
السلطت التشريعية والتنفيذية
واإلجـراءات الـضـروريــة لـتـفـعـيل
تابعـة احلثيثة األداء اخلدمي وا
لـألجـــهـــزة اخلــــدمـــيـــة تــــلـــبـــيـــة
) الفتا الى واطـن الحتيـاجات ا
ان (الـكـاظـمي شـدد عـلى ضـرورة
إقــرار قـانــون األمن الــغــذائي في
ا يـوازي الـتحـدّيات ـان و البـر
االقتصـادية الـناجـمة عن األزمات
ـــيـــة واألوضــاع الـــدولـــيــة الـــعــا
الـــراهــنـــة فــضـالً عن مــواجـــهــة
ـواد تــأثـيــرات ارتــفـاع أســعــار ا
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ـــارســات حــرق الــقــران تــكــرار 
ـنـفذين.وقـال في بـيان ومعـاقـبة ا
امس (نـــشــجب قـــيـــام مــجـــامــيع
مــتــطــرفــة في الــســويــد بــإحـراق
نسخة من الـقرآن الكر  إن هذا
ئات دان يستفز ويسيء  الفعل ا
الي من أتباع الدين اإلسالمي ا
احلنيف في جمـيع أنحاء العالم)
مــطـالــبــا (احلـكــومــة الـســويــديـة
ــنع بــاتــخــاذ إجـــراءات عــاجــلــة 
تكـرار هـذه السـلـوكيـات ومـعاقـبة

ارسها).  من 
من جـــهــة اخـــرى  طـــالب االمــ
الــعــام حلـركــة الــوفــاق االسالمي

ـكونات شـاعر ا فئـوياً أو مـثيـراً 
س الـــديـــنـــيـــة والســيـــمـــا مـــا 
ـقـدســات اإلسالمـيـة). وتــظـاهـر ا
مـواطــنـون امــام مـبــنى الـســفـارة
السـويـدية في بـغـداد  احتـجـاجا
ــصـحف عـلى حــرق نـســخـة من ا
الــذي اثـــار ردود فــعـل غــاضـــبــة
اســـــفـــــرت عن صـــــدامـــــات بــــ
الـشـرطـة الـسـويـديـة علـى خـلـفـية
ـتـطــرفـة إلحـراق سـعي احلـركــة ا
نـســخـة من الــقـرآن. فــيـمــا طـالب
رئــــيـس حتــــالـف قــــوى الـــــدولــــة
الوطنـية عمـار احلكيم احلـكومة
نع السـويديـة بـاجراءات عـاجلـة 
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الــقــائم ابــلــغت احلــكــومــة امس 
بـأعـمـال الـســفـارة الـسـويـديـة في
احـتـجــاجـهـا عـلى إحـراق بـغـداد 
نسـخة من الـقـرآن الكـر من قبل
مـجـمـوعـة مـتـطـرفـة.وقـالت وزارة
اخلارجية في بيان تلقته (الزمان)
امس انـــهــــا (إســـتـــدعـت الـــقـــائم
لـكة الـسويـد في بغداد بأعمـال 
هـاكــان روث وأبـلــغـته إحــتـجـاج
احلـكـومـة إثـر قـيـام مجـمـوعـة من
ـتــطـرفـ يــتـرأســهم راسـمـوس ا
بــالـــودان بـــإحــراق نـــســـخــة من
القرآن الكر بنحوٍ عد إستفزازاً
ـســلـمـ وأسـاء بـشـكلٍ ـشـاعـر ا
ــقــدسـاتــهم) بــالغ احلــسـاســيــة 
واضـاف ان (هــذا الــفــعل يــجـافي
مـبــاد اإلنـســانـيــة الـتي تــعـكس
جـوهـرَ األديـان وتـنـاقض مـنـطـلق
اإلعتراف بـاآلخر الدينـيّ) مشيرا
الـى ان (هـــــــذا األمـــــــر يـــــــحـــــــمل
إنعـكـاسـات خطـرة عـلى الـعالقات
ـســلـمــ عـامـة بـ الــسـويــد وا
ســواء كـان فـي الــدول اإلسالمــيـة
والــعـــربــيـــة أم في اجملـــتــمـــعــات
ــــســـلــــمـــة فـي أوربـــا) وحــــثت ا
الوزارة احلـكومـة السـويديـة على
(إيـقـافِ أي أعـمــالٍ حتـمل طـابـعـاً

2020) واضـاف ان (هناك تـغيرات
ـشـروع وبـالـتــالي فـأن هـنـاك فـي ا
جـدوى اقـتصـاديـة جديـدة) واشار
الى (تــكـلـيـف مـسـتـشــار جـديـد من
شــركــة بـورلي وهـي من الـشــركـات
ـية لضـبط الكلف) واسـتطرد الـعا
بـالقول ان (الوزارة تنظر للمشروع
بـدقة عاليـة إذا كان يلبي مـتطلبات
ضي به ومـنـفـعة الـوزارة سـيـتم ا
وإن كــان عـــمس ذلك ســنــقف امــام
تــمــريــره). من جــانــبه  اكــد نـائب
ـان حــاكم الـزمـلي انه رئــيس الـبـر
( تـضييف وزير النفط الستكمال
االجـــتــمــاع الـــذي عــقـــد األســبــوع
ــــاضـي مع مــــســــؤولـي الـــوزارة ا
بـشـأن أزمة الـوقـود وزيادة أسـعار
ــعـامل مــشــتـقــات الــنـفط األســود 
اإلسـفلت وكذلك مـد األنبوب الناقل
ب البصرة والعقبة) الفتا الى ان
(الـوزيـر قـدم إجـابـات أمـام مـجلس
والزلـنــا نـنــتـظـر تــشـكـيل الــنـواب 
هـو احلــكـومـة لـذلـك فـأن اجملـلس 
ـــنــتــخــبــة الــدســتــوريــة اجلــهــة ا
لــلـحــفـاظ عــلى مــقـدرات الــشـعب)
كــانت ألجل مــؤكــدا ان (اجلــلــســة 
اسـتيضاح محاور مهمة  والسيما
ـان أصــبح لــديه تــصـوراً ان الــبــر

واضـحاً عن تلك األزمات)  مضيفاً
أن (الــوزيـر طـرح مــشـكـلــة تـهـريب
ــعــامل الـــنــفط) وقــال (ســنـــدعم ا
احملـليـة التي تـعمل بـشكل صـحيح
بـــالـــنــفط األســـود  امـــا اذا كــانت
وهــمـيــة وتــقـوم بــتـهــريب الــنـفط
سـنـقف مـع الـوزارة لسـحـب إجازة
الــعــمل مــنــهــا) مـشــيــرا الى (دعم
ــشـاريع احلـكــومـة الـتي ـان  الــبـر
ــواطن شــريــطــة تــخــدم الــبــلــد وا
االطـالع عــلـــيــهـــا). عــلـى صــعـــيــد
اكد وكـيل الوزارة لـشؤون مـتـصل 
احلـرص الــتــوزيع حــامــد يــونـس 
عــلى تــطــويــر الــعــمل فـي  مــنــافـذ
جتــهـيــز الـوقــود من خالل تــنـفــيـذ
مـــشـــاريع جـــديــدة لـــزيـــادة اعــداد
ـنافذ احلكومية اخلاصة بتجهيز ا
الـبانزين والغاز السائل اخملصص

للمركبات. 
وقـال يونس خالل تـرؤسه اجتماع
الــعـمـلـيـات الـقــيـادي الـذي تـعـقـده
ـــتـــابـــعــة الـــوزارة بـــشـــكـل دوري 
جتــهـيـز الـوقـود لــوزارة الـكـهـربـاء
ـواطــنــ والـقــطـاع ــولــدات وا وا
ـؤسـسـات احلـكـومـيـة اخلـاص وا
انـه ( تــــوجــــيه شــــركــــة تــــوزيع
ـــنـــتــجـــات الـــنــفـــطـــيــة التـــخــاذ ا
نع االجـراءات الـقـانونـيـة الالزمـة 
اي عـمـليـة جتاوز يـؤدي إلى زيادة
االســـتــهالك احملــلـي من الــوقــود)
مــشـــددا عــلى (اهــمــيــة اســتــمــرار
االنـسيابـية في عملـيات التـجهيز)
مـوعزا الى (شركـة تعبـئة وخدمات
الـغـاز بـتـطويـر الـعـمل في مـشروع
اضـافة مـنظومـات الغـاز للمـركبات
وزيــادة عـدد مـنــافـذ الـتـجــهـيـز في
ــا يــلــبي بــغــداد واحملــافــظــات و
االحـتياج واالستهالك) واشار الى
ان (الـوزارة تـتـدارس حـالـيـا زيادة
ــنـافـذ احلـكـومـيــة لـتـجـهـيـز عـدد ا

الوقود في بغداد). 
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كــشف وزيــر الــنـفـط إحـســان عــبـد
اجلبار اسماعيل عن غلق محطات
وقـود وتوجيه تهمـة خيانة األمانة
لثالثة من أصحابها مؤكدا صدور
 70أمـــر قـــبض بـــحق مــخـــالـــفــ
مــــنـــهـم.وقـــال اســــمـــاعــــيل  خالل
جلس النواب إن (هناك تـضييفه 
أكـثر من  1500مـحطة وقـود تعمل
نتجات وفق عـقود لصالح شـركة ا
الـنـفـطـيـة) واضـاف ان (مـخـالـفات
حــــصــــلت و تــــطـــبــــيق نــــظـــام
الـعـقـوبـات جملـمـوعـة من احملـطـات
مـنهـا الغـلق وتوجـيه تهـمة خـيانة
األمـــانـــة ألصــحـــاب ثالث مـن تــلك
احملـطات وفق مـواد قانـونيـة على
ـشــتـقـات إلى جتـار خــلـفـيــة بـيع ا
الـسوق) وتابع ان (األزمة األخيرة
مـفتعـلة وهي الفـرق ب الطـبيعي
والــقـيــاسي الـذي يــسـمح لــلـوكـيل
بـأخـذ  700ألـف لـتـر يـومـيـاً بـدون
كـلف وهي مـخـالفـة فـنيـة واضـحة
 رصـدها بـإشراف هيـئة الـنزاهة
ــالـيـة) ومـضى وديــوان الـرقـابـة ا
الـى القـول ان (هناك  70أمـر قبض
صـدر بـالـتـعـاون مع الـقـضـاء بحق
ــــتــــجـــــاوزين من اخملــــالـــــفــــ وا
أصـــحـــاب احملــطـــات) مـــؤكــدا ان
(مـشـروع خط الـبـصـرة  الـعـقـبة لم
يـتم تـوقـيع عقـده ولم تـوقّع مـذكرة
الـــتــفــاهم ولـم تــتم إحــالـــته حــتى
ــــــشـــــروع الفــــــتــــــا الى ان (ا االن)
ســتــراتـــيــجي كــبــيــر يــجــري وفق
سـيـاقـات مـحـددة عـبـر عرضـه على
مــــجــــلـس الــــوزراء الســــتــــكــــمـــال
االجــــراءات وهــــيــــكل الــــتــــمــــويل
ـالـية والـتـنـفيـذ والـتخـصـيـصات ا
وإدراجـه في وزارة الــــتـــــخــــطــــيط
وإعـــــادة اســــتـــــكــــمـــــال اجلــــدوى
إحسان عبد اجلباراسماعيلاالقـــتــــصـــاديـــة الـــتي أعـــدت عـــام
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بــــالـــتــــصـــدي جـــمــــال الــــوكـــيل 
ـــنــحــرفـــة ومــنع لــلـــمــجـــامــعي ا
انتـشارهم بـ اجملتـمع. وقال في
بــيــان تــلــقــته (الــزمــان) امس في
الــوقت الــذي يــعـــيش فــيه ابــنــاء
ــــانــــيـــة االجــــواء اال الــــشــــعب 
تـفـاجـئـنــا احـدى احلـركـات الـتي
ــنــحــرفــة ومن احــد وصــفــهــا بــا
مــنــابــرهــا فـي خــطــبــة اجلــمــعــة
حتـمل في طياتها بدعوات باطلة 
حقـد الهل البـيت عـليـهم السالم)
مـشــيـدا (بــدور االجـهــزة االمـنــيـة
ومالحـــــقـــــتــــهـــــا لـــــرؤوس هــــذه

اجملموعة).

 U ö*« ‰uLýË 5Hþu*« Vð«Ë— ‚öÞ≈

  UBÒB<UÐ W×B « w  WOÝbMN «
فــيــمــا أصــدرت وزارة الــصــحــة قــرارا بــشــأن رواتب
ـستشفيـات. واطلعت (الزمان) الكات الـهندسية في ا ا
ــالـيـة عـلى كــتـاب يــحـمل تـوقــيع مـديــر عـام االداريـة وا
والقـانونـية في الوزارة سـامي شاتي جاء فـيه انه (تقرر
الكــات الـــهــنـــدســيــة الـــعــامــلـــة في الــوزارة شــمـــول ا
ـئة اضـافـة الى شـمول بـاخملـصصـات الـبـالـغة  50 بـا
واقع الـعمل ـسـؤوليـات  العـاملـ في حـال تكـليـفهم 
ــقــرات بــاخملـصــصــات ذاتــهـا من ــشـاريـع خـارج ا وا

الراتب االسمي). 
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ـالـيـة وحـدات االنـفـاق الـتـابـعـة لـلوزارات دعت وزارة ا
الى مـراجــعـة دائــرة احملـاســبـة لــغـرض الــبـدء بـتــمـويل
وظـف دفـعة نيـسان اجلاري. وقـال بيان تـلقته رواتب ا
بــاشـرت بــتــمـويل رواتب (الــزمــان) امس ان (الـدائــرة 
الوزارات واجلـهات غـيـر مرتـبطـة بوزارة لـشهـر نيـسان
اجلـــاري) داعــيـــا جــمـــيع وحــدات اإلنـــفــاق الـــتــابـــعــة
راجعة للـوزارات الى (مراجعة الدائرة وحسب جدول ا

عتمد لغرض البدء بإجراءات التمويل).  ا
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زيد من الـتهدئة الشامـلة وتدفع نحو ا
الـعــنف والـتـوتـر". وتـعـتـرف إسـرائـيل
الــتي وقــعت مــعـاهــدة سالم مع االردن
ـــمـــلـــكـــة عـــلى في 1994  بـــإشــــراف ا

ـــقـــدســــات االسالمـــيـــة في الـــقـــدس. ا
وقع ويـتـزامن الـتـصعـيـد اجلـديـد في ا
ــقـدس مع احـتــفـاالت عـيــدي الـفـصح ا
ـســيـحي وشـهـر الــيـهـودي والــفـصح ا

صـدامـات أسـفـرت عن سـقـوط أكـثـر من
ــكــان نــفــسه.وقــال  150جــريـــحــا في ا
الـناطق الرسمي بأسم وزارة اخلارجية
األردنـيـة هـيـثم أبـو الـفـول فـي بـيان إن
ـسؤولـية عن "إسـرائـيل تتـحمل كـامل ا
الـتبعات اخلطـيرة لهذا التـصعيد الذي
بـذولة لـلحـفاظ يـقـوض كافـة اجلهـود ا
عـلى الـتـهـدئـة الـشـامـلـة واحلـؤول دون
تفاقم العنف الذي يُهدد األمن والسلم".
وأضـاف ان الوزارة "تدين قيام الشرطة
والـقـوات اإلسـرائـيـلـيـة مُـجـدداً الـيوم
ُــبـارك ـســجــد األقــصى ا بــاقــتــحــام ا
احلــــرم الـــقُــــدسيّ الـــشــــريف وإخـــراج
ـــصـــلــ مـــنه بـــالـــقــوة والـــســـمــاح ا
ــتــطـرفــ حتت بــاقــتــحــامه من قــبل ا

حمايتهم".
ودعــا أبـو الـفـول اجملــتـمع الـدولي إلى
"حتـمل مـسـؤولـيـاته والـتـحـرك الـفوري
لـــلــضــغط عـــلى إســرائــيـل لــوقف هــذه
ـــــمـــــارســــات". وأوضـح أن "الــــوزارة ا
مـســتـمـرة في اتـصـاالتـهـا وحتـركـاتـهـا
ـكـثـفـة إقلـيـمـيـاً ودوليـاً من أجل وقف ا
اخلـطـوات اإلسـرائـيـلـيـة الـتـصـعـيـديـة
والـتــحـذيـر من تـبـعـاتـهـا الـتي تُـقـوض

s U _« v ≈ W¹d×Ð ‰ušb « ÊUL{ v ≈ uŽb¹ fO ½d  UÐU³ «

”bI « w  WÝÒbI*«

∫jHM «Ë WOFO³D « …Ëd¦ « …—«œ« ÊQAÐ œ«bGÐ Õd²I  i dð qOÐ—√

.وجـرح اجلمـعة ـسـلمـ رمـضـان لدى ا
أكثر من  150 فلسطينيا في الصدامات
الـتي وقـعـت مع الـشـرطـة اإلسـرائـيـلـية

سجد األقصى.  في باحة ا

{ الــفـاتــيـكــان-(أ ف ب) - دعـا الــبـابـا
فـرنسـيس أمس األحد في مـناسبـة عيد
الفصح إلى ضمان الدخول بحرية إلى
قدسة في القدس حيث خلفت األماكن ا
اشـتـباكـات عـشرات اجلـرحى في األيام
األخـيرة في باحـة األقصى. وقـال البابا
من الـــفـــاتـــيــكـــان "أتـــمـــنى أن يـــعــيش
اإلسـرائيلـيون والفـلسطـينيـون وجميع
قـدسة جنـبا إلى جنب ديـنة ا سـكان ا
مـع احلــجــاج جتــربـــة جــمــال الــسالم
والــعـيش فـي أخـوة والــدخـول بــحـريـة
ــــقـــدســـة فـي احـــتـــرام إلـى األمـــاكن ا

متبادل حلقوق كل منهم". 
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وحـمل األردن األحد إسرائيـل مسؤولية
"الــتـبــعـات اخلــطـيــرة" لـلـتــصـعــيـد في
ـسـجـد األقـصى الـذي شـهـد صـدامات ا
ـسـجــد في الـقـدس جــديـدة في بـاحــة ا
الشرقية.وأصيب  17فلسطينيا بجروح
حــسب الــهالل األحـمــر الـفــلــسـطــيـني
خـالل اشــــتـــــبــــاكـــــات مـع الــــشـــــرطــــة
ـسـجـد اإلسـرائـيـلـيـة األحـد في بـاحـة ا
األقــصى وبــالــقــرب مــنــهــا في الــقـدس
الــشـرقــيـة احملــتـلــة بـعــد يـومــ عـلى
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جـددت وزارة الـنفط االحتـاديـة  التـمـسك بـشروطـهـا التي سـلـمتـهـا الى وفد حـكـومة
كردسـتان بشأن حل اخلالفات على ملف ادارة الـثروة الطبيعيـة من اجل تكيفيها مع
الـقـانـون فـيـمـا اكـدت ان ازمـة الـعـقـود بـحـاجـة الى تـنـازل مـتـبـادل لـلـمـضـي بـاتـفاق
جـددت اربـيل رفـضهـا مـقـترح مـراجـعة ـواطنـ في وقت  مـشـترك يـراعي مـطـالب ا

عقود االقليم وتأسيس شركة تدار من بغداد.
وقـــال الــوزيــر إحــســـان عــبــد اجلــبــار
اســمـاعـيل خـالل لـقـاء مـتــلـفـز تــابـعـته
ــفــاوضــات بـشــأن حل (الــزمــان) إن (ا
أزمــة عـقـود كــردسـتـان وفق الــدسـتـور
وقــرار احملـكـمـة االحتـاديــة الـعـلـيـا في
الـعـراق بـحاجـة إلى تـنازل مـتـبادل من
) مـشـيـرا الى (تـسـلـيم خـطـة الـطــرفـ
الــــوزارة حلل أزمـــة مــــلف الـــنــــفط في
اإلقــلــيم إلـى وفــد حــكــومــة كــردســتـان

كــردســـتــان الــنــفــطـــيــة مع الــشــركــات
يـة صحيحـة ونعمل على حل  20 الـعا
ـئـة مــنـهــا والـزمن كـفــيل بـحــلـهـا) بــا
كن حل اإلشكاالت  ويجب واضاف (
عـــلى جــمــيع األطـــراف الــتــنــازل أمــام
ــصــلــحـة مــطــالب اآلخــرين  مــراعـاة 
الـشـعب) ومضى الى الـقول ان (الـنفط
تـتـدارس الـتـوقيع عـلى عـقـد مع شـركة
هـاليبرتون األمريكية للتحقق من حجم
االحـتـيـاطـيـات الـنـفـطـيـة والـغـازيـة في
الــصـحــراء الـغـربــيـة قـبـل الـدخـول في
ـيـة مـهـتـمة مـفـاوضـات مع شـركـات عا
ـنطـقة) وبـشأن بـاالسـتثـمار في هـذه ا
فتعـلة قال اسماعيل ان ازمـة الوقود ا
(الــفـــرق بــ الــبــيع الـــذي يــطــالب به
اصـحاب احملـطات والـبيع الـذي تطـلبه

هـو يـتراوح نـتـوجات  شـركـة تـوزيع ا
من  700الى  1000 لـــتــر) مــبـــيــنــا ان
(هـــنـــاك  6 او  7 مـــحـــطـــات بـــبـــغــداد
وضــعف هـذا الـعـدد بـاحملــافـظـات قـيـد

سحب الوكالة منها).
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واسـتـطرد بـالقـول ان (تـكلـفـة البـانزين
نـقـوم بــبـيـعـهـا احملـسن  1700 ديــنـار 
اما تكلفة الوقود بنحو  650 للمواطن 
الـعادي  900 ديـنـار ويـباع بـنـحو 450
دينار للتر الواحد) مضيفا ان (العراق
سـيـسـتـمـر بـاسـتـيـراد الـوقود احملـسن
حـــتـى عــام 2024). وشـــهـــدت بـــغـــداد
وعـددا من احملافظـات  ازمة وقود غير
مـسبـوقة بـعد تـعلـيق احملطـات االعلـية
عــمـــلــيــهــا احــتــجـــاجــا عــلى رفع دعم

الـوزارة لـلـمـشـتـقـات. كـمـا اكـدت شـركة
ان ــنـتــجــات الـنــفـطــيــة في مـيــسـان  ا
مــحــطــات تــعــبــئــة الــوقــود تــعــمل 24
ســــاعـــة نـــافــــيـــة وجــــود ازمـــة وفـــود
بـاحملـافظـة. وبشـأن اسعـار النـفط  اكد
اسـمــاعـيل ان (سـعـر بـيع الـنـفط اخلـام
هو  106دوالرات لـلبـرميل كـمـعدل عـام 
الـواحد) مشيـرا الى ان (الوزارة تطلب
وبرغم ذلك الكهرباء  28تريليون دينار 
ـبلغ وفـرت وقـود زيت الـغـاز لـلـوزارة 
مـليار و 500مـليون دوالر). بدوره  قال
ـفاوض عـضـو الـوفد حـكـومـة االقلـيم ا
الـذي زار بـغـداد قـبل ايـام عـبـد احلـكيم
خــسـرو في تــصـريح امـس انه (لم يـكن
الــهـدف من زيـارة الـوفـد  تــنـفـيـذ قـرار
احملـكـمة االحتـادية الـعـليـا ألن حكـومة

اضي وهي تقوم على ثالث األسـبوع ا
نـقـاط هي مـراجـعـة الـعقـود وتـكـيـيـفـها
قانونيا ومعاجلة االختناقات وتأسيس
شـركـة كـردسـتـان في أربـيل لـتـكون هي
الــطـرف األول لـلـصـنـاعــة الـنـفـطـيـة في
ـــئـــة من اإلقــــلـــيم ) وتـــابع ان ( 50بـــا
شـروط الوزارة مـتفق علـيهـا مع اإلقليم
ـــضي بــهــذه ونـــحن مــصـــرون عــلى ا
ـــئــة من عـــقــود الـــشــروط  وأن  80بـــا

اإلقــــلــــيم ردت بــــهـــذا الــــشــــــأن عــــلى
احلــكـومـة االحتـاديـة وبـشـكل رسـمي 
حـــيـث رأت اذا كــــــــــــانت الـــقـــضـــيـــة
فـنــحن نـرفض تــتـعــلق بـهـذا اجلــانب 
ـا على أساس الـتفـاوض على ذلك وا
الـدسـتـور فـقط) واشـار الى ان (بـغداد
اقــتـرحت مـجــمـوعـة من االمــور مـنـهـا
تـأسـيس شـــــــركة لـلـنـفط و اقتـراحـنا
عـلـ احلكـومة االحتاديـة تأسـيس شركة
نــــفط االقــــلـــيـم  وأن تـــصــــبح هـــــــذه
الـشــركـة مـلـكـا لـكـردسـتـان) مـؤكـدا ان
(احلـــكـــومــة االحتـــاديــة مـــقـــصــرة في
اصـدار قانـون النفط والـغاز االحتادي
لـو كان هـذا القـانون مـشرع السـتطـعنا
ــتـعــلــقـة بــشـأن ـشــاكل ا حل جــمــيع ا

لف).  ا

وأوقـــــفت الــــشـــــرطــــة أكـــــثــــر من 400
شخص أفرج الحقا عن معظمهم بينما
تــواصل اسـتــجـواب الــبـقــيـة. وتــشـهـد
ـسـجد األقـصى أولى الـقـبـلـت بـاحـة ا
وثـالث احلـرمـ الـشريـفـ في الـبـلدة
ـة في القـدس الـشـرقيـة احملـتـلة الـقـد
بــاســـتــمــرار صــدامـــات بــ الــشــرطــة

. اإلسرائيلية ومتظاهرين فلسطيني
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وهـذه االشـتـبـاكـات في احلـرم الـقـدسي
هي األولـى هذا الـعـام مـنذ بـدايـة شـهر
ـسلـمون خالله رمـضان الـذي يتـجمع ا
ــقــدس الــذي يــشــكل أحــد ــوقع ا فـي ا
مـحاور النزاع اإلسرائيـلي الفلسطيني.
ويــنـظــر الـفــلـســطـيـنــيـون إلـى الـقـدس
الـشـرقـيـة الـتي احـتـلـتـهـا إسـرائـيل في
 1967 وضــمـتـهــا الحـقــا في خـطـوة لم
يـعـترف بـها اجملـتمـع الدولي كـعاصـمة
ـسـتــقـبـلــيـة. وأعـربت األ لــدولـتـهـم ا
ـتحدة عن "قلقها العميق" إزاء أحداث ا
اجلـمـعـة فـيـمـا دانت وزارة اخلـارجـيـة
ـمـنـهج الـذي الـســعـوديـة "الـتـصـعـيـد ا
اعــتـبـرته "اعـتـداء صــارحـا عـلى حـرمـة

سجد األقصى". ا WLK∫ البابا فرنسيس يلقي كلمة عيد الفصح

مــديــنــة الــنــاصــريــة. وذكــر مــصـدر إن
(نـــزاعــاً عـــشــائــريـــاً حــدث فـي قــضــاء
الـــغــراف اســـتــخــدمـت فــيه االســـلــحــة
توسطـة) مبينا ان (النزاع اخلـفيفة وا
صـرع شخص ليس طـرفاً فيه انـتهى 
وإصـابـة ثالثـة اشخـاص في احلـادثة).
ـثـنى  اعـتـنـقلت مـفـرزة امـنـية  وفي ا
ادة الكـريستال اخملدرة في مـتاجرين 
احملــافــظـة. قــالت وزارة الــداخـلــيـة في
بــيــان تـلــقــته (الــزمـان) امـس إن (قـسم
تمكن من ثـنى  مـكافحـة اخملدرات في ا
إلــقــاء الــقــبض عــلـى مــتــهــمــ اثــنـ
ـواد اخملـدرة من خالل نصب بـتـجارة ا
كــمـ أمــني مـحـكـم لـهـمــا) مـبــيـنـا ان
ــتـهـمـ كـانــا يـسـتـقالن عـجــلـتـهـمـا (ا
اخلـاصـة قـادم مـن إحدى احملـافـظات
واد اخملدرة ثنى لغرض شراء ا الـى ا
وأثـــنـــاء تــــفـــتـــيش الـــعــــجـــلـــة ضـــبط
بـحوزتـهمـا كيس يـحتـوي بداخـله على
مــادة الــكـريــسـتــال) وتــابع انه (جـرى
تــدوين أقــوالــهـمــا ابــتـدائــيــا وصـدقت
ادة قـضائـيا وتـوقيـفهـما وفق أحـكام ا
ـــؤثـــرات  28مـن قـــانـــون اخملـــدرات وا
الـعـقـلـيـة و احـالـتـهـمـا الى احملـكـمة
اخملـتـصة لـيـناال جـزاءهـما الـعادل وفق

القانون). 

تـــســلم ــتـــهم  إرهـــاب) مــبـــيــنـــا ان (ا
مـنـاصب قيـاديـة مخـتلـفـة في عصـابات
حــيث عــمل ضـــمن مــا يــســمى داعـش 
واليـة الـفـلـوجـة قـاطع اجلـزيرة وأداري
بــديــوان اجلــنــد) ولــفت الى (تــســلــيم
طلوب إلى اجلهات اخملتصة اصوليا ا
إلكــمـال اإلجـراءات الــقـانـونــيـة الالزمـة

بحقه). 
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وانـهت مديريـة شرطة مـحافظـة ميسان
 اطــراف نــزاع عــشــائــري قــرب قــلــعــة
صـالـح. واوضح بـيـان تـلـقـته (الـزمـان)
امـس ان (قـوة أمــنـيــة من قـسم شــرطـة
قــضــاء قــلـعــة صــالح جــنــوبي مــديــنـة
الـعمارة باالشـتراك مع قوة من اجليش
وبـــعـــد ســـمـــاع صـــوت إطالق نـــار في
إحدى مناطق القضاء سارعت بالتوجه
إلـى مـكــان احلــادث وإجــراء عــمــلــيـات
ـتورطـ بإطالق الـتـفتـيش بـحثـاً عن ا
الـعيارات النارية) مؤكدا (القبض على
ـشـاجرة خـمـسـة مـتهـمـ من أطـراف ا
ـتسـببـ بإطالق العـيارات الـنارية وا
واتـخـاذ بـحـقـهم اإلجـراءات الـقـانـونـية

فور إلقاء القبض عليهم أصولياً). 
وفـي ذي قـــار  قـــتل شـــخص واصـــيب
ثـالثة آخريـن في نزاع عـشائـري شمال

لـلـحـشد حـسـ عـبد الـله الـصـفراني و
حــسن هـادي الـزيــادي أثـنـاء أدائــهـمـا
ـــقــدس). وأصـــدرت خــلـــيــة الـــواجب ا
اإلعـالم األمـــني تــــوضـــيــــحـــا بــــشـــأن
االنــفـجـار الـذي حـدث فـي نـاحـيـة زمـار
غــربـي نــيــنــوى.  وقــال بــيــان امس ان
(بــعض مــواقع الــتـواصل االجــتــمـاعي
ووسـائل االعالم تـداولت مـعلـومات عن
ســقـوط قـتــلى وجـرحى بـقــصف نـفـذته
طــائـرة مـسـيــرة مـجـهـولــة عـلى مـواقع
تــابـعـة لـلـفـوج 78 حــشـد عـشـائـري في
ــعـلــومـات غــيـر وهـذه ا نــاحـيــة زمــار 
هـو صــحـيـحــة) واضـاف ان (احلـادث 
عـبارة عن انفجار قنبرة تنوير عيار 60
قاتل ا ادى الى إصابة احد ا ملم  
بـاصابة بسيطة). والقت قيادة الشرطة
االحتــاديـة الـقـبض عــلى أحـد قـيـاديي

داعش في بغداد.
واشـــارت الـــقــيـــادة في بـــيــان تـــلـــقــته
(الــــزمـــان) امـس الى إنه (بــــنــــاءً عـــلى
مـعـلومـات اسـتخـبـارية دقـيـقة تـمـكنت
قـــوة من الــفــوج الــثـــالث الــلــواء اآللي
االول أثـنـاء الـتـفـتـيش وتـدقـيـق أسـماء
ـطـلـوب ضـمن واجب سـيطـرة مـطار ا
بـــغــداد من إلـــقــاء الـــقــبض عـــلى أحــد
ـادة اربعة طلـوب وفق ا اإلرهـابيـ ا
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اعـلـنت مـديـريـة مـرور مـحـافـظـة ديـالى
عـن  وفــاة  5 اشـــخـــاص واصـــابـــة 4
اخــرين بـجـروح بـسـبب حـادث مـروري
فـي ديـالى .  وقــال مــديــر مــرور ديـالى
الـعـمـيد عـطـا الطـائي لـ(الـزمان) أمس

انـه (تـــوفي  5 اشــــخــــاص واصـــيب 4
اخـرين بـجروح خـطـيرة نـتـيجـة حادث
ســيـــر بــســبب انــفـــجــار اطــار عــجــلــة
وانـقـالبـهـا عـلى  الـطـريق الـرابط  بـ
قـضـاء بـعـقوبـة بـاجتـاه نـاحيـة كـنـعان
بــالـقـرب من مــخـازن الـتــجـارة).  واكـد
الــــطــــائي انـه (تـــفــــقــــد اجلــــرحى في
مــســتــشــفى بــعــقــوبــة الــعــام  داعــيـا
الــرحــمــة والــغــفــران  لــلــمــتــوفــ في
احلــادث االلــيم).  كــمــا صــدت قـوة في
الـلـواء 22 بـاحلـشـد الـشـعـبي تـعـرضا
داعــشـيــا في جـزيــرة الـعــيث الـتــابـعـة

حملافظة صالح الدين.
وذكــر بــيــان تـلــقــته (الــزمـان) امس إن
(الـفـوج الـسـادس مـن الـلواء  22تـمـكن
مـن إحبـاط تـعـرض داعـشي كـان يـنوي
اقــتـحـام مــقـر الــفـوج من بـاب الــنـظـام
الــرئـيس) وتـابع ان (الــتـعـرض اسـفـر
نـتسبـ في اللواء 22 عن اسـتشـهاد ا
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ا رددنـا مـقـولـة إنّ " الـدين أفـيـون الـشـعـوب" عـلى أنـهـا تـعـبيـر عن لـطـا
اإلحلاد في فكـر كارل ماركس الـذي قالها فـي السياق الـتالي : " الدين
ـسـحـوق روح عـالـم ال قـلب له كـمـا أنه روح الـظـروف زفـرة اإلنـسـان ا

اإلجتماعية التي طردت منها الروح  إنه أفيون الشعوب ".
عرفيـة وجتربة احلياة الـتي تقود اإلنسان وبعد سنوات من اإلسـتزادة ا
ـراجـعـة صـرت أرى فـيـهـا بُـعـداً آخر ال يـرتـبط إلى مـزيـد من الـتـأمل وا
ان باخلالق باإلحلاد بالـضرورة  فاإلنـسان ال يجـد في الدين مجـرد إ
سـبـحـانـه أو مـجـرد تـطــلّع إلى رضـا خــالـقه ونـيل ثــوابه  بل يـجـد في
الدين أيضـاً السكـون وراحة النـفس والرضا واتـباع قيم أخالقـية آمنت
بها الـبشـرية حتى قـبل نشـوء األديان والرسـاالت السـماوية . ومن أجل
ـناسب عـدم اجـتـزائهـا والـعودة إلى قـولـة من ا فهم أكـثـر عـمقـاً لـهـذه ا
ذكور الـذي وردت فيه لنـجد أن فيـها تعـبيراً عن حـقيقة النص الكـامل ا
أن الدين يـقـلل من مـعـاناة اإلنـسـان ويزرع أمـالً في نفـسه في مـواجـهة

حياة ال تكون في أغلب األحيان عادلة .
ولــكن مــتى يـــكــون الــدين أفــيــونــاً مــخــدّراً يـــفــتــقــد اإلرتــبــاط بــالــواقع

وباحلـــقائق ?.
ـمارسة دور ان وسيـلة فـعالة  الدين في ذاته يرفض الـوهم ويجـعل اإل
ـؤمن ذاته وفي محيطه الذي قد يتسع إيجابي مؤثر في حياة اإلنسان ا
أو يضـيق تـبعـاً حلـجم دوره في احلـياة  لـكنّ بـارقة األمل الـتي يـسعى
ـارسة ـغـلّف بـاجلهل جتـعـله يـتمـسك بـكل مـظهـر أو  إليـهـا اإلنـسان ا
ـا يظهر لطقس يظـنه دينيـاً  ويدفعه إلى مـزيد من اإلجنرار والـتمسك 
تـديّن ـارسـة قـولـية أو فـعـلـيـة ألنـاس آخـرين يـتـخـذون مـظـهـر ا له من 
رشد وهـؤالء قد يصـبحون رموزاً فـي وجدان اإلنسـان الساذج الذي ا
ال يُعمِل عقله وتصبح أقوالـهم مسلّمات يؤمن بها وأفـعالهم سنناً واجبة
كن أن يـصبح الدين أداة لـقيادة عليه أو في األقل مـحببـة لديه  فهـنا 
ارسـات منحـرفة ال تتوافق مع جموع هائـلة من النـاس  ودافعاً نـحو 
مباد الـدين احلق  وطريقـاً يقود إلى اإلسـتكانـة واإلستغـفال والتـقليد
بررة وحتى العدوان  وكل ذلك بتأثير (أفيون) األعمى والكراهية غير ا
ـنـطق ـبـادأة والــتـفـكـيـر الـقـائم عـلى ا فـكـري يـعـطّل في اإلنـسـان روح ا
ويـبــعـده عـن حـقــائق الــعـلم وجتــاربه ومــعـطــيـاته وعـن مـســيـرة احلــيـاة

اإلجتماعية .
ا وفي حيـاتنـا احلـاضرة ومـجتـمعـنـا الذي نـعيش وسـطه هـناك كـثيـر 
ـان واإللتزام الـديني لدى يستـدعي التـأمل في واقع استغالل نـزعة اإل
الـنـاس الـذين لـم يـتـهـيـأ لــهم من الـوعي والـتــعـلم مـا يـطـلـق الـعـنـان لـهم
ـسلمـات األولية للتـفكيـر الهـاد والبحث اجملـرد العـميق ويبـعدهم عن ا
ويضـيّق دائـرة ( الـتابـو ) في دواخـلـهم  فنـسـأل أنـفسـنـا : ألـسنـا هـنا
أمـام أفـيون مـخـدّر بـالغ الـضـرر يـتـخـذ الـدين وسـيـلـة لـتـحـقيـق اإلدمان

عليه?.
وح نبتعد عن األفكار اجملردة ونتحول إلى الواقع اليومي نتساءل :

أليس إقناع البسطاء بالتبرك بزفير معمم في زجاجة ماء أفيوناً  ?.
ُراد أليس خداع البسطاء بأن نخلة أو جراراً زراعياً مباركان يعطيان ا

ن يتمسح بهما أفيوناً ?.
أليست دعوة الزوار إلى رمـي كمامات الوقـاية من اجلائحـة عند التوجه

قدسة أفيوناً ?. إلى العتبات ا
ألـيس تـسـلـيم الـنـذور إلى من يـدّعـون أنـهم رجـال دين

ليعيشوا بفضلها نعيم الدنيا أفيوناً ?.
األمثـلـة كـثـيـرة عـلى اتخـاذ الـدين أفـيـونـاً السـتغالل

البسطاء الفقراء وإغناء أدعياء التديُّن.
{ قاض متقاعد

لـو ان احـد تـمــكن من مـعـرفـة الــعـمق الـفـكــري جلـانب مـا من اجلـوانب
ثال . توازنة لوجدنا على سبيل ا التصورية الي من الشخصيات ا

ان االنسـان وبال شك يـتطـلع بشـكل مـستـمر الن يـكـون مصـدراً رئيـساً
من مصادر االهتمام االيجابي من قبل االخرين .

ـيزه الـتـصـوريـة الـقـيـمـيه وامـتالكـهـا بـجداره ولـكن الـوصـول الى تـلك ا
ليست هي بالعملية السهلة .

لذا ينبغي عـلينا ان نـبادر اوالً بعنـصر االهتمام بل و
نسبقه برضاً و نحيطه بودية صادقه قبل رجائنا في
ــكـــانـــة الــتي نـــســـعى من خاللـــهــا ان نــصـل الى ا

احلصول على االحترام والتقدير.
{ عن مجموعة واتساب
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النـظـام الدولـي عبـر مـراحلـة الـتـأريخـيـة تشـكل وظـهـر الى الوجـود عـبر
مخاضات عـسرية وحروب دمـوية  ظهـر النظام الـدولي الى الوجود عام
1684 على اثر حـروب دامية في اوربـا سميت بـحرب الثالثـ عاما ب
اإلصالحيـ البـروتسـتانت وبـ سلـطة الـكاثـوليك وبـنهـاية هـذة احلرب
عقدت اتفاقية وستفاليـا وظهر اول نظام دولي عرف بنظام توازن القوى
ـيـة األولى عـام 1914 اسـتـمـر هـذا الـنـوع من الـنــظـام الى احلـرب الـعـا
ــتـعـدد االقـطـاب ـيـة الـثــانـيـة ظـهـر الــنـظـام الـدولي ا وبـعـد احلـرب الــعـا
وبسـقوط االحتـاد السـوفيـتي السـابق عام 1989 اعلن بـوش عام 1991
ـية ي اجلديـد نظـام القـطب الواحـد وبتـنامي قـوى عا بزوغ الـنظـام العـا
جـديـدة مـثل الـصـ وروسـيا اصـبـحـت احلاجـة الـى ظـهور نـظـام دولي
تـحدة األمريـكيـة تقف بشـدة ضد هذا جديد مـتعدد االقـطاب الـواليات ا
شـروع األطلسي يـقترب شـيئيا التوجـة وحاولت منـعه بكل قوة فـااخذ ا
فـشــيــئـا من احملــيط احلــيــوي االوراسي لـروســيــا فـاانــظـمـت جـورجــيـا
واستونيا والتفـيا الى حلف شمال األطـلسي تطبيـقا لنظريـة بريجنسكي
احلفر اسفل اجلـدار الروسي وارتبطت جـمهوريات االحتـاد السوفياتي
ـعـاهـدات عـسـكـريـة مع الـسـابق كـازخـسـتـان وتـولـسـتـان وارذبـيـجـان 
امريكا مع وجود قواعد عسـكرية امريكية في بـعضها وهنا لم يبقى من
اجملال احلـيوي االوراسي لـروسيـا اال اوكرانـيا فـحاوت امـريكـا ضمـها
الى حلف شـمال األطـلسي ولـم تهـتم خملاوف روسـيا كـما اهـتم االحتاد
الـــســـوفــيـــتـي الـــســابـق خملـــاوف امـــريــكـــا وســـحب
صـواريـخة مـن كـوبـا عام 1962 لـذا فكـانـت احلرب
الروسـيـة -االوكرانـيـة هي النـتـيجـة طـبيـعـة للـوقوف

بوجه االمتداد االطلسي نحو اجلدار الروسي.

بغداد
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اعلن محافظ ذي قار محمد هادي
الـغــزي عن تــهــيــئـة 172 قــطــعـة
ارض لـبـنـاء الـوجـبـة الـثـانـية من
ـــدارس فـي اطـــار االتــــفـــاقــــيـــة ا
العراقـية الصـينية واحـالتها الى
االمـانـة الـعـامـة جملـلس الـوزراء 
وذلك ضــــمـن خــــطــــة طــــمــــوحـــة
درسية في عاجلة ازمة االبنية ا

ذي قار  .
وقـــــال  الــــغـــــزي  عـــــلى هـــــامش
اجـتـمــاع عـقـد بـرئــاسـته في هـذا
اخلصوص ان (االراضي الـ 172
وذجية خصصت لبناء مدارس 
في احملافـظـة  وانهـا ارسلت الى
االمـانــة الــعـامــة جملــلس الـوزراء
العـتـمــادهـا بـشـكـل رسـمي ضـمن
الــوجـــبــة الــثــانــيــة من مــشــاريع

االتفاقية العراقية الصينية).
ووجه  احملـافظ بـاجناز مـا تـبقى
ـشاريع من االراضي اخملـصصـة 
ــدارس في احملــافـــظــة والــبــالغ ا

عــــددهـــا 128 مـــدرســــة في مـــدة
اقصـاها اسـبوع  لـتكـتمل بذلك
ــرســومــة بــبــنــاء 300 اخلــطــة ا
مـــــــدرســــــة فـي ذي قــــــار ضـــــــمن

االتفاقية العراقية الصينية .
وبــ  ان (هــذا الــعــمل يــاتي في
اطـار خـطـة طـمـوحة لـسـد الـعـجز
ـــدرســيــة الـــكــلـي  في االبــنـــيــة ا
الــبــالغ 811 مـــدرســة فـي عــمــوم
مدن احملـافظـة  احيل مـنها 133
مـــدرســة ضـــمن خـــطـــة تــنـــمـــيــة
اضي  فضال عن االقاليم للعام ا
 106مـــــدارس احـــــيـــــلت ضـــــمن
الــــوجـــبــــة االولـى من مــــشــــاريع

االتفاقية العراقية الصينية).
ولـفت الـغـزي الى ان (جـمـيع تـلك
دارس سـتشـيد وفق مـواصفات ا
ـية حديثة وستوزع ومقاييس عا

في عموم مدن احملافظة).
وافــتــتح نــائب مــحــافظ  ذي قــار
رافـع فــائـق الـــشـــامي  خـــمـــســة
مـشـاريع  صـحيـة وريـاضـيـة بنى

حتـــتــيـــة   نــفـــذت ضــمن مـــبــالغ
صنـدوق اعمـار ذي قار في قـضاء

اإلصالح. 
وقـــال الـــشــامـي خالل افـــتــتـــاحه
ــشـــاريع تـــشــكل ـــشــاريـع ان (ا ا
اضـافة نـوعيـة لـلنـهوض بـالواقع
الــصــحي واخلــدمـي  والـريــاضي
مـبـيـنـا أن مـحـافـظة ذي للـقـضـاء 
قار  تعمل على تنـفيذ خطة كبيرة
لتطوير واقع الـصحة في القضاء
مـن خالل ادراج إنــشــاء مــشـروع
مــســـتــشــفى مــتــكــامل ســعــة" 50
ــا يــتــنـاسـب وحـجم "ســريـر   

النسبة السكانية للقضاء).
وأكـــد الــــشـــامـي ان (احلـــكــــومـــة
احملـلـيـة تسـعى لالهـتـمام بـقـطاع
الــشــبــاب والــريــاضــة لــتــحــسـ
اخلدمـات ودعم وتـوسيع قـاعدتي
ـنــافـسـة الـريـاضـيـة ـمـارسـة وا ا

وتوفير بيئة رياضية مناسبة).
واشار الى  أن (احملافظة  افتتاح
تــنــفــيــذ  مـراكــز شــبــاب جــديـدة

العـب  بــــهــــدف إضـــــافــــة إلـى ا
تـــوفــيــر ســـبل الــدعـم والــرعــايــة

للرياض من أبناء احملافظة).
واضــاف ان (مـــحــافـــظــة ذي قــار

كفاح حسني الدبق

احمد الزركوشي

ظــهـــور في ديــالى قـــبل عــامــ
وحـــــــتى اآلن بـــــــلــــــغت 83271
اصابة والـشفاء  82289حالة

والوفيات 585 حالة ) . 
ومن جـانب آخـر قـال قـائـمـمـقام
قضاء بـعقوبة عبـدالله احليالي
انه ( احـالـة 14 لـ  (الـزمــان) 
دو لـبــنـاء مــجـمع ســكـني في
اطـــراف بــــعـــقـــوبـــة بـــطـــريـــقـــة
االسـتثـمـار الفـتا الى ان االرض
الـتي احـيـلت تـقع عـلـيـهـا قـريـة
الــغـجـر الـذين جلـؤا الـيـهـا قـبل
اكـثـر من 15 سـنـة وتـضم اكـثـر

من 60 مــــــــنــــــــزال ) .واضــــــــاف
احلـــيــــالي انـه (بـــعــــد احــــالـــة
االرض لـالســـتــــثـــمـــار مـن قـــبل
الــدوائـــر ذات الــعـالقــة صــدرت
اوامـــر بـــإخالء قـــريـــة الـــعـــجــر
ونــقـــلــهـــا الى مــوقـع قــريب من
اجل أتـــــاحه الـــــفــــرصـــــة امــــام
الشركـات اخملتصة لـلعمل وبدء
ــــشــــروع تــــنـــــفــــيـــــذ مــــراحـل ا

السكني).
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واشار الى ان (الغجـر يسكنون
في اراضـي حـــكــومـــيـــة ولـــيس
خــاصــة وتــكـــرار اخالءهم مــرة
اخـرى امـر وارد خـاصـة في ظل

شاريع)  .  تعدد ا
فيـما قال مـدير بـيئة ديـالى عبد
الله هـادي الشـمري لــ (الـزمان)
 إن  (نـــهــر ديـــالى الـــذي يـــعــد
ـيـاه الـرئـيـسي ألغـلب شـريـان ا
مـــنــاطـــقــهـــا حتــول إلـى أشــبه
بــقــنـــاة تــصــريف بــسب تــلــوث
ـلـوحـة ـيـاه وارتـفـاع نـسـبـة ا ا
وعــدم صـالحــيـــته لالســـتــهالك
البشري )  مشيراً الى  (ارتفاع
نـسـبـة الـتلـوث فـي مـيـاه الـنـهر

ئة ). إلى أكثر من 60 با
وأضــاف الــشـمــري ان  (الـعالج
واحلـل يـكــمن بــزيــادة اطالقـات
الــنـهـر وهـو امـر صـعب بـسـبب
ـائية واجلفاف) قلة اإليرادات ا
 مــبــيــنــاً أن  (نــســبــة الــتــلـوث
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اعـلـنت دائــرة صـحـة مــحـافـظـة
ديــالى  عن انـخــفـاض مـعـدالت
اإلصــابــة بـــفــيــروس كــورونــا 
فيمـا اكدت ان شهر نـيسان كان

االقل اصابة بالفيروس . 
وقـال مــديـر إعالم صـحـة ديـالى
فـــارس الـــعـــزاوي لــ (الـــزمـــان)
أمس إن  (مــــعـــدالت اإلصـــابـــة
بفـيروس كورونـا كانت مرتـفعة
جـــدا ومـــثــــيـــرة لـــلــــقـــلق خالل
شــهـري كـانـون الـثـاني وشـبـاط
قـــبـل ان تـــبــــدا بـــاالنــــخـــفـــاض

الــتــدريــجـي خالل شــهــري اذار
ونــيــســان بــوتــيــرة مــتــســارعـة
لــــتـــصل الـى مـــعـــدل اصـــابـــات

يتراوح من  10-5 يوميا ) . 
وبـــ الــعـــزاوي  أن  ( مـــعــدل
الــشـفـاء الـتــراكـمي من فـيـروس
كـورونـا خالل 2022 وصل الى
ـا يـرتـفع نـهـايـة ـئـة ور  98بـا
ـئـة نـيـسـان اجلـاري الى 99 بـا
خــاصــة مع تـــراجع اإلصــابــات

بشكل كبير) .
وأشــــــــار الـى أن  (اجــــــــمــــــــالي
اإلصابات بفيروس كورونا منذ

وعــدم الــصالحــيــات الــزراعــيـة
تتفـاوت من منطـقة الى أخرى).
وفـي ناحـيـة الـسـعـديـة الـتـابـعة
لــقـضــاء خـانــقـ قــال مـديــرهـا
احــمـد الــزركـوشـي لـ  (الـزمـان)
ـكــلــفـة ان (الـلــجــنــة الـعــلــيــا ا
بـــــإدارة مـــــلف اعـــــادة نـــــازحي
ديــالى اعـطت الــضـوء االخـضـر
لــلـــبـــدء بـــإعــادة مـــئـــات االســر
الـنــازحـة الى 22 قـريــة مـحـررة
ضمن حـوض امام ويس شرقي
الـسـعـديـة والـتي نـزحت بـسبب
هــجـمــات داعش االرهـابـي بـعـد

.(2014
واضاف الزركـوشي ان  ( قرية

ســــيــــد عــــدنــــان اول قــــريــــة 

السـماح بـعودة اهالـيهـا وبدانا
ـلــفـات إلعـادة بــقـيـة بـتــنـظــيم ا
الـقـرى وفق جـدول زمـني مـنظم
بـالـتـنـسـيق مـع عـملـيـات ديـالى
واحلــــشــــد الـــشــــعـــبـي من اجل
تـامـ القـرى وتـهيـئـة االوضاع
السـتـقـبـالهم وتـوفـيـر اخلـدمات

الرئيسية) . 
واشـــار الـى ان  ( حـــوض امــام
ويس وهــو من اقــدم االحـواض
الزراعية في ديـالى يشكل عودة
ــسك الــنــازحــ الــيه ضــرورة 
االرض وانـهـاء مـعـانـاة االهالي
باإلضـافة الى انه سـيمـنع بروز
اي فــراغــات تــهــدد االســتــقــرار

االمني ) . 
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ـشـاريع تــمـكـنت من اجنــاز تـلك ا
ــواصـفــات الــفـنــيـة احلــيــويـة بــا
) ان (نــــــسب احملــــــددة مـــــؤكــــــداً
ــشـاريع صـنـدوق اعـمـار االجنـاز 

ذي قــار مـــــــتــقــدمــة واالعــمـــــال
تـسير بـوتيـرة متـسارعـة لتـسليم
ــــــــــشـــــــاريع االخـــــــرى قــــــيــــــد ا

التنــــفيذ).
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اكتب اليك  –أيّـها األخ العزيز الى األبد  –هـذه السطور العجـلى ألزجيك الشكر
اجلــزيل والـثــنـاء اجلــمـيـل عـلى مــا أولـيــتَـنِي بـه مِنْ عـنــايـة فــائـقــة  وانت جتـري

فحوصك السريرية وتشرف على الفحوص االخرى .
إنّ التزام الصمت ازاء رجال النبل واالنسانية -وانت منهم في الطليعة- 

ماهو االّ لون من الوان البخل الذي ال يرضاه العقالء .
ومن هنـا كان الشـكر تـعبـيراً عن ومـضة الضـميـر احليّ عنـد (الشـاكر)  واشادة
ـشـكـور من سـمـات ومـواصــفـات البُـدَّ من تـثـمـيـنـهـا وايالئـهـا مـا ــا يـتـمـيـز به ا

تستحق من التقدير .
انّ اسمك (علي)  

وقد جنحتَ  –بحمد الله  –في أن تُثبتَ بأنّكَ عليٌّ في طَبّكَ  
وفي خُلُقِك 

وفي انسانِيتِك  
وفي سجاياك ومزاياك 

وهكذا جاءت هذه الرباعية :
سمّى  طابقَ اإلسمُ ا
وعال في الطِب نَجْما 
ال تَسَلْ عنْ خُلُقٍ فاقَ 

بِهِ كَيْفا وكمّا 
وَرِثَ األمجاد مِمَنْ 
عَظمُوا هَدْيا وعِلْما 

وله الشكر فقد عاجلني مِمَا أَلَمّا 
عزيزي :

لقـد راقني (مجـمع آل ياس الـطبي) الذي أنـشأته في بغداد  –وهـو اجناز رائع
هنية في مضـمار اخلدمة الوطنية شكور في توظـيف قدراتك ا  –يعـكس سعيك ا

والنفع االنساني .
ُـواكِب آلخر الـتـطورات وما أحـوج الـبالد والعـبـاد الى مـثل هذه اجملـمع الـراقي ا

عاصرة . الطبية ا
ساعـد لك في اجملمع اختباراً دقيقا وقد اخـترتَ الطاقمَ الطبيَّ ا

اتــسم مــعه الــطــاقم بـــحــسن االداء وطــيب الــتــعــامل  مع
راجع . ا

ولــيـس لي في اخلــتـــام االّ أنْ أضــرع الى الــلـه الــعــلي
الــقـــديــر أنْ يُــعــلي شــأنك وأنْ يــتــوالك بــعــ رعــايــته

تواصلة. وتوفيقه وأنْ يسبغ عليك بركاته ونِعّمِه ا
انه سميع الدعاء قريب مجيب .
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حـ أطلق الـعراق  39 صاروخـا ضـد الكـيـان الـصهـيـوني  وصـار الـصهـايـنة
ـاحق  أدركت أميركا وقبلها الجيء خوفا من الغضب العراقي ا يهـرعون الى ا
الـصــهـايـنـة بــأن الـعـراق هـو الــبـلـد الـعــربي الـوحـيـد الــقـادر عـلى مــحق الـكـيـان
الـصـهـيـوني وأنه اخلــطـر األوحـد عـلى وجـود الــكـيـان الـصـهـيــوني كـخـنـجـر في
خاصـرة الـوطن العـربي  لـذلك كان الـقـرار االمـيركي - الـصـهيـوني - الـرجعي
العـربي  بوجـوب ابعـاد العـراق عن موازنـة الصـراع العـربي - الصـهيـوني وهو
ؤامـرة الكويـتيـة - االماراتـية ضد الهـدف الرئيس المـيركـا واسرائـيل  فكـانت ا
العراق اقـتصاديا باغراق السوق النفطية بالبترول بعد انتصار العراق في حربه
ضـد الـتـوسع االيـراني وخـروج الـعـراق مـنـتـصـرا عـسـكـريـا ومـدمـرا اقـتـصـاديا
ـفـروضة عـلـيه لكـي يصل سـعـر البـرمـيل الى ما دون الـ 7 بسـبب هـذه احلرب ا
دمـر للعـراق والعـراقي من دوالرات فكـان ما كـان من غزو الكـويت واحلصـار ا
ـثل الــتـهــديـد رقم واحـد لــلـوجـود اجل حتـجـيـم دور الـعـراق واضــعـافه لـكــونه 
الصـهيوني  فـكان الغزو  وبـدعم عربي كامل  حـتى صار حتت االحتالل أمراً
زقـوه طوائف ن يـثـقون بـهم من أعـوانهم لـيـحكـموه ويـدمـروه و واقعـاً وجاؤوا 
وعشـائر وأديان وقـوميـات  فسـلبوه كـل ثرواته وقدراته لـيكـون احللـقة األضعف
في الكـيان الـعربي  ومن بـعده تـساقـطت كل أنظـمة الـرفض العربـي إلسرائيل 
ليبـيا وسوريا واليمن  فصارت الثمرة ناضجة ألميركا من بعدهم لالعتراف بأن

القدس هي عاصمة الصهاينة ! 
وهـذا يــعـني بــأن االنـظــمـة الــعــربـيــة االخـرى الــتي ال تـمــثل أي تـهــديـد لــلـكــيـان
ـعـول عـلـيـها الـصـهـيونـي  بل أنهـا اقـامت عالقـات صـداقـة وتـعاون مـعه  هي ا
اسرائـيلـيا وامـيركـيا ألن تـهيء لذلك األخـرق الذي صـار يحـكم أميـركا ألن يـنقل
ـكـرّمـة تـصـبح عـاصـمة سـفـارته الى الـقـدس وأن يعـتـرف بـأن الـقـدس الـعـربيـة ا

للصهاينة .. ! 
ا بـقي كيـانها قال أحـد الساسـي الـصهايـنة ( لـو كان العـراق جارا إلسـرائيل 
أكــثـر مـن أسـبــوعـ !! ) وهــذا يـصـف الـرعب الــذي كـان يــعــيـشه هــذا الـكــيـان
ـبدأ الغـاصب من الـعراق وجـيش الـعراق وقـدرات وعروبـيـة العـراق من تـمسك 

حترير األرض الفلسطينية من غاصبيها الصهاينة ...    
ـغـزى من هـذا االسـتـعراض بـأن احلـكـام الـعرب اخلـونـة واالذيـال الـذين كـانوا ا
وفي كل مؤتمـراتهم العربية واخلليجية ينادون بـتحرير فلسط من غاصبيها هم
ها على طبق من ذهب إلسرائيل خنوعا امام االرادة أول من تآمـروا عليها وتقد
االميـركيـة الـتي حتمي عـروشـهم احلقـيرة ... لـقـد صار (احلج ) الـعربي الى تل
أبـيـب مـبـاحـا وسـهـال لـدى الـكـثــيـر من الـقـيــادات الـعـربـيـة وصــاروا يـتـفـاخـرون
بعالقاتهم مع تل أبيب التي تستبيح اليوم دماء وأرواح اخواننا الفلسطينيون في
الـقـدس احملـتــلـة ولم تــهـتـز شـوارب وغــيـرة هـؤالء ازاء اجلــرائم الـكـبــيــــرة الـتي
تــقـتــرفـهــا قـوات االحــتالل ضــد أهـلـــــنـا فـي الـقــدس .. تـبــا لـكـم ولـعــروشــــكم
ـمالـكـكم وامـاراتكم وأنــــــظـمـتكم الـتي سـاقـها األمـيـركان بـالـعـصى لتـوصـلوا و

أمـتنـا الى هـذا الـدرك من اجلـ واخلـذالن والـسقـوط االخالقي
ـبدئي ... لعـنة الـله علـيكم جـميـعا يا والقـيمي والـديني وا

كمـا وصفكم مظـــــفر النـواب حقاً ولم يتـجن عليكم ...
وكــأن الـلـه في عـون رجــال ونـســاء الــقـدس األبـــــطـال
الذين يـقـفون وبـشـجاعـة وإصرار حلـمـــــاية قـدســـهم
الشـريف من دنس القـوات الصهـيونيـة العفـنة ..  والله

ستعان. ا

ملـخص اخلبـر ان رئيس الـوزراء البريـطاني -تـركي األصل - بوريس جـونسون
ـهاجـرين غـيـر الشـرعـي الـراغـبـ بدخـول بالده نـحو عـلي كـمال قـرر إرسـال ا
ـختصـر اوضح فكل هـارب يقـصد بـريطـانيـا و يصل الـيهـا سيتـم نقله رواندا 

إلى رواندا في شرق أفريقيا.
جونـسون وصف رواندا و احلـياة فـيهـا و االندمـاج في مجتـمعـها بـأنهـا آمنة مع

هاجرين. قدرتها على إعادة توط ا
علي كـمال بيـگ مهاجـر و ابن مهـاجر من تـركيا إلـى امريكـا إلى بريـطانـيا التي
ـهـاجرين رأس فـيـهـا حزب احملـافـظـ لـيفـعل بـتـصـريـحه األخـير حـول إرسـال ا
ة دفعت اجلدد غـير شرعيي الوصـول و الذي أبقاه مـعقودا بكـلمة قد ضـجة مؤ
نـتقديه لوصـفه أي وصف تصريحه بـأنه سيكون قـذرا إذا ما حتول إلى اجراء
فــعـلي خــاصــة و ان حــكـومــات بالده مــنــحت و تـمــنح الــلــجـوء لــلــروانــديـ في

بريطانيا!.
لن يكـون بعيدا ان ينفذ بـوريس علي بيگ وعده االنتخابي بـضبط الهجرة و ينقل
فـارين نـحــو بالده مـغـيـرا مـســارهم إلى روانـدا ذلك ان حـكـومــته أبـرمت اتـفـاقـا

بألتزام مالي بقرابة 144مليون يورو مع كيگالي.
كيگـالي وصفت اخلـطوة بـأنهـا شراكـة مهمـة مع بريـطانـيا لـتوطـ و دمج طالبي

اللجوء .
جـونـسـون بـيگ ال يـوصـف في أفـضل مـديح من مـحـبـيه اال بـوصـفه خـفـيف ظل

لكنه دوما مشخص عند خصومه بالعنصري.
عـنصـريتـه االن يحـاول تغـطيـتـها ضـد ذوي البـشرة الـسـمراء الـغامـقـة ليـشغّـلهم

ـشـروعه لـنـفي الـبــاحـثـ عن عـدالـة الـشـمـال الـذي اسـتـعـمـر
اجلـنــوب وهـنــا تـبــرز جـيــنــات عـلي بــيگ بـعــد ان جـرى
حتديـثها في مهجـر أبويه أمريكـيا و بريطـانيا ليـستثمر

ة. ستعمرات القد من جديد في ا
جونـسون لن يكون أبو ناجي بل سيكون تكرارا جلده
الـذي لـم يـفــد اخلالفــة الـعــثـمــانــيـة بــشيء و لن يــقـدم

احلفيد للتاج البريطاني شيئا.

فارس العزاوي
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بابل

رغم وروده مـتـأخراً الى حـيـازتي هـدية
ثمينة من مؤلفه الكر  إال أن السرور
مألني وكـدت أطـيــر فـرحـاً بـإســتـفـبـاله
مــرحـبـاً شـاكــراً من أهـداه ومن أوصـله
بروحه وقلبه لـتضمه مكـتبتي اخلاصة
ولــيــكــون أحــد مــصـادر مــتــعــتي  ولم
أتـــــأخــــــر عن قــــــراءته واالطـالع عـــــلى
تــفــاصـيـل مـوضــوعــاته الــتي تــنـاولت
ســيــرة مـهــنـيــة زمــيـلي وأبـن مـديــنـتي
األستاذ زيد احللّي وما قالته فيه نخبة
من رواد الـصحـافـة العـراقيـة وكـهولـها
وشـبـابهـا  فـجاءت شـهـاداتهم األمـيـنة
وثـــائق صـــادقـــة عـن أحـــد صـــحـــفـــيي
الـــعـــراق ومــــا قـــدمـه في تـــأريــــخه من
إجنـازات تـسـتـحق األعـجـاب والـدهـشة

واألشادة ...

V
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و ..... شــكـراً ...... قـالــوا فيّ ... كـتـبـوا
عني ........

إعــتــراف بــبــيــاض تــأريخ زيــد احلــلّي
ـــــهـــــني بـــــعـــــيـــــداً عن اخلـــــوض في ا
خصـوصياته الـشخصـية ( االجتـماعية
تفرد  ويحق ان أقول ان هذا الكتاب ا
ـعـبّـر عن واقع حـال في مــوضـوعـته  ا
صحـافة عـراقيـة إقترن بـعض تأريـخها
اجملــيــد مـــنــذ دخــول زيــد احلــلّي بــيت
صـاحــبـة اجلاللـة عـام  1965م ومازال
مـاكثـاً فـيه بجـدارة وحيـويـة ومثـابرة 
فـــمـن من زمـالئـــنــــا حـــظـي بـــكـل هـــذه
الـــوثــائـق / الــشـــهــادات بـــحــقه  ومن
أســتـطــاع غـيــر الـزمــيل زيــد احلـلّي ان
ـبارك من يـكـتب له وعـنه هذا احلـشـد ا
ــنـــافع ـــنـــزهــة بـــعـــيــداً عـن ا االقالم ا

غا الظرفية ... من ? الدنيوية وا
كــبــيــر هـو زيــد احلــلّي بــهــذا الــتـأريخ
ـهـنـي واالنـسـانـي الـذي نـالـه وحـقـقه ا
بحرصه واخالصه وموضـوعيته  ففي
...شـكراً ... قـالوا فيّ ... كـتبـوا عني ...
تــقــرأ إلســـاتــذتـــنــا الــرواد و زمـالئــنــا
االنـــقــيــاء وفي مـــقــدمــتـــهم ( مع حــفظ

قامات ) : االلقاب وا
qOL  dH

فيصل حـسون  سجـاد الغازي  حسن
العلوي  محسـن حس  د. أحمد عبد
اجملــيـد  د. حــســ ســرمك حــسن  د.
ــطـبـعي  د. عـبـد لـقـاء مــكي  حـمـيـد ا
احلسـ شعبـان  د. طه جزاع  جـمعة
الالمي  شــامل عــبـد الــقــادر  د. يـاس
خضـير البـياتي  د. سـهام الشـجيري 
شـكــيب كـاظم  جــواد احلـطــاب  اكـرم
ــعـــمــار  عــلي عـــلي حــســـ  قــاسم ا
الـــســوداني  مــظـــهــر عــارف  حــمــدي
الــعـطـار  د. ابــراهـيم الـعالف  و ... و

... و ... و ...
ــــــزيـــــــد من ومن آراد األطـالع عــــــلـى ا
االســمــاء والـشــهــادات مــا عــلـيه إال ان
يقتني هـذا السفر اجلمـيل ليقرأ فيه ما
يـود التـوسع في معـرفته من مـعلـومات
نــافــعــة  والبــد هــنــا من اجــتــزاء هــذا

ـــقـــطع الـــدال عـــلى نـــبل ا
احلـــلّي فـي مـــا كـــتـــبه في
(سطور أولى ) اذ يقول :
بــإخـــتــصـــار  أقــول (( ال
كـنـنا ان نـحب اآلخرين
مـــا لـم نـــتـــمــــكن من حب
أنـفـسنـا )) وهـذه سـطور
مأثورة حتمل العديد من
ــــــعــــــانـي والــــــدالئل  ا
أبرزهـا ان احلب يـزدهر
ويـكــبـر عــنــدمـا نــقـدمه
لآلخـرين  ولكـنه دائماً
يـــبــدأ عـــنـــد الـــنــفس 
ــرء فــعـــنــدمــا يـــحب ا
ذاته فـــإن الــــعـــالم من
حــولـه يــصـــبح اكـــثــر
جــــمــــاالً وجـــــاذبــــيــــة

وجناحاً ........
ويضيف مـختتـماً (سطور اولى )

بالقول :
شـكراً ... شـكراً ... لكـل نقـطة و كـلمة و
سطر و مـقالة  كتبـها أخ وأخت بحقي
 وهي دين سـددت بعـضه بإصـدار هذا
الــكـتـاب ..... وأخــيـراً أدعـو زمالئي من
الـصـحـفـيــ الـشـبـاب خـاصـة والـقـراء
الكرام لقراءة هـذا األجناز الذي ابدعته

غالف الكتاب

نـصفـة  لنـتـعــــــلم مـنـهـا ما أقالمـنـا ا
ـهنية و سـلوكنا ينفـعنا في مسـيرتنا ا

الشخصي ...
ـثـابر شـكـراً ... زيـد احلـلّي الصـحـفي ا
النزيه على مـا حققت عبـر ما يزيد على
خــمـــســة عـــقــود مـن االبــداع واجلـــهــد

الطيب ........ شكراً .

UI‰∫ دورة انتقال فايروس كورونا «
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عــمــلت الــدكــتــورة كــفــاح حــســني
ـــــمـــــرضـــــات الــــــدبق فـي قـــــسـم ا
ستشفى لطيفة في هيئة الصحة
بدبي خـالل فتـرة اجلائـحة مـعبرة
ـنـحــهـا فـرصـة لـرد عن امـتـنــانـهـا 

اجلميل لبلدها الثاني اإلمارات.
تـنـتـشر بـدأت جـائـحـة كـوفـيد- 19 
بــشـكـل مـتــســارع في كـافــة أنــحـاء
الـعـالم منـذ أكـثـر من عامـ وعـند
اكــتــشــاف أولى احلــاالت فـي دولـة

اإلمــارات تـأهب الـقــطـاع الـصـحي
والـعـامـلـون فـيه لـلـحـد من انـتـشار
اجلــائــحــة والــعــمل عــلـى تــوفــيـر
اخلدمات الطبية للمرضى. وتصف
الـدكـتـورة الـسـوريـة كـفـاح حـسـني
الـدبق مشـاعرهـا والتـحديـات التي
واجـــهــــتـــهـــا خالل تــــلك الـــفـــتـــرة
الصعبة وتمكنها بفضل إصرارها
عـلى جتـاوز مــخـاوفـهــا في سـبـيل
خــدمــة اإلنــســانــيــة ورد اجلــمــيل

لشعب اإلمارات الطيب.

تـقـول الـدكـتـورة الـعـامـلة فـي قسم
ــمـرضــات كــفــاح حــسـنـي الـدبق ا
(شـعـرت بـالـقـلق فـور بـدء تـطـبـيق
اإلجــراءات االحـــتــرازيـــة في دولــة
اإلمارات كنت بالتأكيد خائفة مثل
أي شــخص آخــر ألنــنــا ال نــعـرف
رض وليس لديـنا تصور ماهيـة ا
آنـذاك عـمـا ينـتـظـر البـشـريـة جراء
انتشـار اجلائحة ففـي نهاية األمر
نــحن بــشــر تـراودنــا الــكــثــيـر من
مــشــاعــر اخلــوف والــقــلق بــغض
النـظر عن األدوار التي نـؤديها في

حياتنا).
«¡«d « oO D

وأضـــافت  مـــتــذكّـــرة مــخـــاوفــهــا
األولـــيـــة فـي عــام 2020) في تـــلك
الــفـــتــرة لم يـــكن احلــذر واخلــوف
كـافـيـاً لـلــوقـايـة وحـمـايـة أنـفـسـنـا
ومـجــتـمـعـنـا من اإلصـابـة بل وقع
علـى عاتـقـنـا رعـايـة مـرضـانـا عـبر
تـــطـــبـــيق جـــمـــلـــة من اإلجـــراءات

اجلديدة).
كـمـا حتـدثت كـيف غـيـرت األحـداث
أســلــوب تـفــكـيــرهــا قـائــلــة (كـنت
أعـتـبـر نـفـسي جـنـديـاً في مـعـركـة

“«e ù«Ë d H « w H  w  YF  W zU'« ‰ö  w UH « ∫o b «
وبــالـــتـــالي يـــجب الـــتـــغــلـب عــلى
مـخاوفي لـتحـقيق الـنصـر وجتاوز
ـرحـلـة الـصـعـبـة فـهـو احلل تـلك ا
الــوحــيــد لــلــمــضي قــدمــاً وتــقـد

الرعاية الالزمة للمرضى).
وأضــــــافت (أصــــــبح عــــــمـــــلـي في
اخلطوط األمامية في هيئة الصحة
بـدبي مـصـدر فـخـر بـالـنـسـبة لي)
كما عبرت عن سعـادتها في منحها
الـــفـــرصــة لـــرد اجلـــمـــيل لـــلـــوطن
ــعــطـاء وذلك من خـالل الـتــفـاني ا
بــــــالـــــــعــــــمـل فـي تــــــلـك األوقــــــات

االستثنائية.
بعد انتقـالها من اجلزائر إلى دولة
اإلمــارات عــام 1997 كــانت الــدبق
عــلى أهـــبــة االســتـــعــداد لـــتــقــد
خــبـراتــهـا والــتــفـاني بــالــعـمل من
أجـــلـــهـــا وطـــنـــهـــا الـــثـــاني دولـــة
اإلمـــارات وأشــارت أن الـــعــمل في
اخلطوط األمامية في هيئة الصحة
بــدبي جــعـــلــهــا تــشــعــر بــالــفــخــر
والـــســـعــادة كـــمـــا أنه يـــدفـــعـــهــا
لـــتــكـــريس جـــهـــودهـــا في خـــدمــة
اإلنـسانـيـة واجملتـمع لـرد جزء من

عطاء. اجلميل هذا الوطن ا

ـنـاسـبـة صـرحت (جتـسـد وبـهـذه ا
ــعـنـى احلــقـيــقي دولــة اإلمــارات ا
لـقـيم الـتـسـامـح واحملـبـة وهـذا ما
يـجعـلهـا مثـاالً يحـتذى به في نـشر
روح الـتـعاون والـعـطـاء لتـسـتحق
مــــنـــا كـل الـــتــــقـــديــــر واالحـــتـــرام
والــتــفــاني واإلخالص فـي الـعــمل.
الـعـامل الرئـيـسي الـذي دفـعني في
االسـتـمـرار بعـمـلي في تـلك الـفـترة
األصـعب خالل مسـيـرة حيـاتي هو
ــرضى أو اجملــتــمع وأفــراده من ا
ـتـعـافـ عـلى حد من األشـخـاص ا
ـكـنني سـواء ألنـني كـإنـسـانـة ال 
ـــســـاعــدة الــتـــوقـف عن تـــقـــد ا
وكـطـبـيـبة كـنـت أشـاهـد أشـخـاصاً
بـأمس احلــاجـة لــلـدعم والــرعـايـة
وهـذا مـا حـفزني لـالستـمـرار بـبذل
قـصارى جـهـدي متـغلـبـةً على كـافة

التحديات).
عـمــلت الــدبق وكــافــة زمالئــهـا من
ـمــرضــ في الــقــطـاع األطــبــاء وا
الـــصــحـي عــلى تـــقــد الـــرعــايــة
الصحية ألفراد اجملتمع متسلح
ـة واإلصـرار لـتـجـاوز تـلك بــالـعـز

الفترة الصعبة.

أحد أجمل الـذكريات الـتي ذكرتها
والـــشيء الـــذي تـــفــخـــر به أثـــنــاء
رعــايــة مــرضــاهــا تــمــكــنــهــا هي
وأعــضـــاء الــفــريق الـــطــبي من أن
رضى يـكونـوا صلـة الوصل بـ ا
وأســـــــرهـم وحـــــــول ذلـك قـــــــالت:
"أصـبـحـنـا صلـة الـوصل الـوحـيدة
رضى بـعائالتهم إذ التي جتـمع ا
كـنـا نتـواصل مـبـاشرة عـبـر برامج
الـــفـــيــديـــو أو ســـكــايـب مع أســرة
ــريض ونــطــمـئــنــهم عــلى حــالـة ا
ــريـض الــصــحــيــة ونــتــرك لــهم ا

فرصة التحدث معه. 
كــانت تــلك أشــد الــلــحــظـات الــتي
تشـعر بهـا بقيـمة اإلنسـان وأهمية
الـــدعم والـــوقــــوف مع بـــعـــضـــنـــا
والـتـعــاون عـلى جتـاوز اجلــائـحـة
ـشـاعـر مخـتـلـطة بـأمـان".وعـملت 
جــــمـــعت بـــ اخلــــوف والـــقـــلق
والــفــخــر والــثــقــة عــلى قــدرتــهــا
ـساعدة بتـقد الـرعايـة الصحـية 
اآلخرين وجتاوز األزمة الـصحية
وتــشــعــر أيــضــاً بــاالمــتــنـان عــلى
منحها هذه الـفرصة خلدمة الدولة

في اجملال الطبي.

ŸUL: محافظ ذي قار يترأس اجتماعاً «
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ــرقم ســبق وان اســتــأجــرت مــنك الــعــقـار ا
(٣٢٠/٧ مــقــاطــعـة (م ١٤ وزيــريــة غــزالــيـة)
رقم ٦١٦٥ في ـبرم بـينـنا ا ـوجب العـقد ا
ـــصـــدق من كـــاتب عــدل م ٢٠١٦/١٢/٢٠ وا
الــــصـــدر بــــتــــاريخ ٢٠١٦/١٢/٢٠ وحــــسب
االتــفــاق بــيـــنــنــا ان يــكــون مــبــلغ اإليــجــار
الشـهري وقـدره (٣٫٦٢٥٫٠٠٠) ثالثة مالي
وسـتــمـائــة وخـمــسـة وعــشـرون الف ديــنـار
عراقي) يـدفع بدايـة كل شهـر والمتـناعك عن
اسـتالم بـدالت اإليـجـار لـذا اوجه لك االنـذار
ـصـدق من ـرقم ٨٣٠٣ فـي : ٢٠٢٢/٣/٢٢ ا ا
كـاتب عـدل بـغـداد اجلـديـدة لـغـرض اسـتالم
بـدالت االيــجـار لـشـهـر نــيـسـان واني سـوف
استمر بايداع بدالت االيجار لدى كاتب عدل
بـغـداد اجلديـدة و جملـهـولـيـة اقـامـتك سوف
اتـخــذ اإلجــراءات الـقــانــونــيـة بــحــقك ولـذا

نشرت في جريدت رسميت
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رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ استنادا الى قانون بيع وايجار اموال الدولة ا
بينة في ادناه والعائدة الى مديرية تعلن جلنة البيع وااليجـار في مديرية بلدية العمارة عن اجراء مزايدة علنيـة لتأجير االمالك ا
زايـدة مراجعة سكرتـير اللجنة في مـقر بلدية العمـارة خالل فترة (٣٠) ثالثون يوما بلدية الـعمارة فعلى الراغـب باالشتراك في ا
تبدأ من اليوم التالي لنـشر االعالن مستصحبا معه التأمينات القانـونية البالغة ان ال تقل عن (١٠٠ %) لكامل مدة التأجير وينادى
ـدة اعاله من تاريخ الـنشـر وعلى قـاعة مديـرية بـلدية للـمزايدة فـي الساعـة العـاشرة والـنصف صبـاحا في الـيوم الـتالي النتـهاء ا
زايدة اجور النشر وكافة زايدة عـطلة رسمية يكون موعدها اليوم الذي يلـيه ويتحمل من ترسو عليه ا العمارة واذا صادف يوم ا
ـدنيـة وبطـاقة الـسكـن ويكـون علـيه مراجـعة مـديريـة بلـدية تـرتبـة على ذلك من نـسبـة (٢%) مع جـلب هويـة االحوال ا ـصـاريف ا ا

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

ورشة سمكرة السيارات جزء من١
رقم ٤٢٧/١١٨ نهر دجلة العقار ا

الصناعية
ة القد

سنة واحدة٦٥٠ م٢ ١٢٥٠٠٠٠ مليون ومئتان
وخمسون الف دينار

سنة واحدة٥٩٤ م٢٢

∫ dOłQð ◊Ëdý

ـطـالبـة بـالتـعويض او لـك الى البـلـدية عـند احلـاجـة اليه وخالل فـتـرة التـأجـير او عـنـد انتـهاء الـعـقد دون ا يسـلم ا
اللجوء الى احملاكم اخملتصة.

سنة واحدة٧٩/٥٠م٣٢

١٢٥٠٠٠٠ مليون ومئتان
وخمسون الف دينار

٧٥٠٠٠٠ سبعمائة
وخمسون الف دينار

الصناعية
ة القد

الصناعية
ة القد

ركبات ورشة تصليح االجهزة وا
الثقيلة جزء من العقار ١٩٣/١١٨

ورشة سكراب السيارات جزء من
رقم ٤٢٧/١١٨ العقار ا
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كـاتب او األشخاص الـطبيـعيـ لتقـد عطائـاتهم للـعمل اخلاص بـ ١- يسـر الشـركة العـامة لتـجارة احلبـوب اإلعالن لذوي اخلبـرة من الشـركات أو ا
(حتميل وتفريغ احلبوب في مجمع حبوب بيجي).

وازنـة األحتادية وينـوي أستخدام جـزء منها  لـتنفيـذ اخلدمات (أعمال الـية ضمن ا ٢- تتوفـر لدى (الشركـة العامة لـتجارة احلبـوب) التخصـيصات ا
التحميل والتفريغ لكميات احلبوب التي تخص مجمع حبوب بيجي)

٣- بامـكان مقدمي الـعطاء الـراغب في شراء وثـائق للعطـاء باللـغة (العربـية ) بعـد تقد طلب حتـريري الى الشركـة العامـة لتجارة احلـبوب / القسم
ـسـتردة الـبـالـغة (٧٥٠٠٠٠) عـظم  –مدخل الـشـيخ عـمر  –الـطـابق االول) وبـعد دفع قـيـمـة البـيع لـلـوثـائق غيـر ا الـقانـوني الـكـائن في بـغداد  –بـاب ا

ب أعاله.  علومات على العنوان ا زيد من ا سبعمائة وخمسون الف 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  –مدخل الشـيخ عمر  –الطابق ٥- تسلم الـعطاءات الى العـنوان : (الشـركة العامـة لتجارة احلـبوب / القـسم القانوني الـكائن في بغداد  –باب ا
تـاخرة وسيتم فتح صادف ٢٠٢٢/٥/٢٥ وسوف تـرفض العطاءات ا ـوعد احملدد لغايـة الساعة الثـانية عشر ظـهرا من اليوم (االربـعاء) ا الثاني) في ا
عظم  –مدخل ثـليهم الـراغبـ باحلضـور في العـنوان (الـشركة الـعامـة لتجـارة احلبـوب / بغداد  –باب ا الـعطاءات بـحضـور مقدمي الـعطـاءات او 
ديـر العام) في الـزمان والـتاريخ (السـاعة الـثانيـة عشـر ظهرا من يـوم (االربعاء) الشـيخ عمر- الـشركة الـعامـة لتجـارة احلبوب  –قاعـة مكـتب السيـد ا
طـلوبـة من مقـدمي العـطاءات ومـدة نفـاذيتـها (خـطاب ضـمان مـصرفي او صك ـوافق  ٢٠٢٢/٥/٢٥ يجب أن تـتضـمن العـطاءات الـتأمـينـات األوليـة ا ا
ركزي الـعراقي علمـا أن الشركة غـير ملزمة ـبلغ (٢٠٠٠٠٠٠٠٠) مائتي مـليون دينـار عراقي صادر من مصـرف معتمـد في العراق / البـنك ا مصدق) و

بقبول اوطأ العطاءات.
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ناقصة. ١- تكون نفاذية العروض (٩٠) يوم من تاريخ غلق ا
صادف ـناقصـة وا نـاقصـة وقبل موعـد ال يقل عن (٧) ايام مـن تاريخ غلق ا شـارك في ا ٢- سيـتم انعـقاد مؤتـمر خاص لإلجـابة عـلى استفـسارات ا

يوم ٢٠٢٢/٥/١٦ .
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 عشر في ٢٠٢٢/٥/٢٥ في قاعة االجتماعات 

ت

١

٢

٣

الفقرة

تفريغ احلبوب الفل

حتميل احلبوب الفل
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تفريغ احلبوب الفل
الكلفة التخمينية

١٤٤٠

١٤٠٠

٥٢٠٠٠٠

بلغ رقما ا
الف وأربعمائة وأربعون دينار / طن

الف وأربعمائة دينار / طن

خمسمائة وعشرون الف دينار شهريا

بلغ كتابة ا
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تعلن محافظة ذي قار (العقود احلكومية) عن مناقصة مشروع (انشاء مركز صحي في ميسلون في الفجر مع انشاء مبنى قطاع الرعاية الصحية
ـعـدلة الـصادرة من وزارة في الـقلـعـة) ضمن  خـطـة تنـمـية االقـاليـم ٢٠٢١ واستـنادا لـتـعلـيـمات تـنـفيـذ العـقـود احلكـومـية رقم (٢) لـسـنة ٢٠١٤ ا
ناقصة وازنة العامـة االحتادية لعام ٢٠١٩ ان وثـيقة الدعوة لـتقد العطـاء (االعالن) عن ا لحقة بـها وتعليـمات تنفيـذ ا الـتخطيط والضـوابط ا
عتـمدة للـمناقـصات (الوثائق ـشروع سوف تـنشر في اجلـرائد الوطنـية: وسيـتم العمل عـند فحص وتـقييم الـعطاءات وفق االليـة ا العامـة لهذا ا
تحدة ؤهلة االشـتراك فيها كما هو مـحدد في النشرة التوضيـحية الصادرة من اال ا قدمي العـطاءات كافة من الدول ا القياسـية) والتي تتيح 

ؤهلة). (اخلاصة بتعريف الدول ا
قدمي العطاء ان اسلوب وبإمكان مقدمي العطاءات شراء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقد طلب حتريري الى العنوان احملدد بالتعليمات 
ؤتـمـر اخلاص بـاالجابـات على شـاريع في ديـوان احملافـظة وسـوف يـتم عقـد ا ـوجب وصل شراء يـقـطع من قبل قـسم حـسابـات ا الـدفع سـيتم 
ـصـادف  ٢٠٢٢/٤/٢١ في بنـايـة (دائرة صـحـة ذي قار) فـعلى ـناقـصـة عنـد الـساعـة (١٢) ظـهرا من يـوم اخلـميس ا ـشاركـ في ا استـفسـارات ا
ذكورة ادناه على االقل والـشركات العـربية واالجنـبية من اصحاب صـنف من الدرجـة ا ـؤهل وا قاول الـعراقي ا الـراغب من الشـركات وا
شروع علـما ان سعـر العطاء الـواحد (وكما االختصـاص مراجعة قـسم العقود احلـكوميـة حملافظة ذي قـار لشراء نـسخة من الوثـائق اخلاصة بـا
مـؤشر ازاءه) غـير  قابـلة لـلرد عـلى ان يتم تـقد هويـة التـصنيـف االصليـة للـشركات الـعراقـية واوراق الـتسجـيل للـشركـات االجنبـية عـند شراء

ستمسكات التالية:- العطاء على ان يتضمن العطاء ا
طلوبة: ١- متطلبات التأهيل ا

أ- الكوادر الفنية :-                                                                       

الية: تطلبات ا ب- ا
٩٦) سـتة ٠٠٠ ـبـلغ اكـبر او يـسـاوي (٠٠٠ ـشروع  ـاليـة لـتـنفـيـذ ا ـالـية (الـسـيـولة الـنـقـدية)  من خالل تـقـد مـا يـثبت الـقـدرة ا ـوارد ا اوال:- ا

وتسعون  مليون دينار عراقي.
تطلبات القانونية: أ ـ ا

قدمة في الـقائمة الـسوداء الشركات صـالح لم يتم ادراج الشركـة ا اوال:- االهليـة وتشمل (جنـسية الشـركة مقدمـة العطاء  –ال يوجـد تضارب با
ـملـوكة لـلـدولة (ان تـثبت انـهـا مسـتقـلة قـانـونيـا ومالـيـا وانهـا تعـمل وفق الـقانـون التـجاري وان ال تـكـون وكاالت تـابعـة لصـاحب الـعمل) غـير ا

ناقصات). تحدة/ مجلس االمن للمشاركة في ا مستبعدة من قبل صاحب العمل او استنادا الى قرار صادر من قبل اال ا
انـعة (نسخـة اصليـة + نسخة مـصورة) ونافـذة صادرة من الهـيئة العـامة للـضرائب ومعـنونة الى ديوان مـحافظـة ذي قار وهوية ثانيـا:- عدم 

حتاسب ضريبي .
ثالثا:- شهادة تأسيس الـشركة مع مالحظة في حال كون الشركة مقدمـة العطاء اجنبية تقوم بتقـد اوراقها كافة ومصدقة لدى وزارة اخلارجية

العراقية.
قـاولة حـسب ما مـطلوب في ـقاول او الـشركـات ا ـقاولـ صادرة من وزارة الـتخـطيط وتـكون درجـة وصنف ا رابـعا:- هـوية تسـجل وتصـنيف ا

اجلدول ادناه.
ناقصة (نسخة اصلية + نسخة مصورة). خامسا:- وصل شراء ا

ـوجب خطاب ضمـان بنكي او صك مصـدق او سفتجة قـدمي العطاءات  ٢- كل الـعطاءات يجب ان تـتضمن ضمـان للعطـاء (التأمينـات االولية) 
صادرة من مصـرف معتـمد في العراق وبـنسبة  ١ % من مـبلغ الكـلفة التـخميـنية لـلمشروع ومـعنون الى جـهة التعـاقد (ديـــوان مـحـــافـــــظة ذي
ناقص الفائز (الشركة او ناقـصة وعلى ا دة ١٥٠ يوم من تاريخ غلق ا ناقصة ويـكون نافذ  قار/ قسم العقود احلكـومية) ويذكر فيه رقم واسم ا
ناقـصة مباشرة بعد اصـدار كتاب االحالة قبل توقـيع العقد تقد خطـاب ضمان بحسن التنـفيذ بقيمة ٥ % من مبلغ قاول) الـذي ترسو عليه ا ا
صارف العراقـية في بغداد او احملافـظات اجلنوبيـة نافذا الى ما بعـد انتهاء فتـرة الصيانة االحـالة على ان يكون خـطاب ضمان صادر من احـد ا

وتصفية احلسابات النهائية.
عايـير التأهيل ناقصـ مستجـيبة عند تـلبيتـها  قدمـة من ا ٣- يتم اعتمـاد الوثائق القـياسية الـصادرة من وزارة التخطـيط وتكون العـطاءات ا
ـا تتـطلبه  نـاقصة وفـي حال عدم الـتزام مـقدم العـطاء  طلـوبة في شـروط ا ـاليـة ا احملـددة فيـها بـفروعهـا كافـة والشـروط القانـونيـة والفـنية وا
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الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعتبر عطاءه غير مستجيب.
ناقصة دة (١٢٠) يوم اعتبارا من تاريخ غلق ا قدمي العطاءات  ٤- تبقى العطاءات نافذة وملزمة 

٥- ان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
ـناقـصـة وان تتـحـمل الـشركـة الـتي يحـال بـعـهدتـهـا العـمل كـافة ـنـاقصـة اجـور الـنشـر واالعالن والخـر اعالن عن ا ٦- تـتـحمل من تـرسـو عـليه ا

الضرائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
ركز ٧- يلتزم الطرف الـثاني بان يشغل ما ال يقل عن (٣٠%) من عمالة مـوظفيه العمالـة الوطنية عن طريق مـراكز التشغيل اال فـي حالة اعتذار ا

ركز للطلب. طلوبة وبكتاب رسمي مباشر وخالل مدة (٣٠ يوم) من تاريخ استالم ا عن توفير االعداد واالختصاصات ا
٨- في حالة اشـتراك اكثر من مناقص في تقد عـطاء واحد لتنفيـذ العقد تكون مسؤولـيتهم تضامنيـة تكافلية في ذلك لتنـفيذه على ان يقدم عقد
ـوذج اتفاق اولي على الشراكة موقع من قبل اطـراف الشراكة معزز بتعهـد من قبلهم بعدم التنازل مشاركة مصـادق عليه اصوليا مع العطاء او 
ناقصة عليهـما على ان يتم تقد الشراكـة بينهما مصدق اصـوليا بعد توقيع العـقد خالل مدة ال تتجاوز (١٤ يوما) من او االنسحاب في رسـو ا

شترك معاملة الناكل او اخملل وحسب واقع احلال. تاريخ توقيع العقد وفي حال انسحاب احد الشركاء فيتم معاملة ا
وقع. ٩- احملافظة غير مسؤولة عن الية وصول مواد العمل الى ا

ثال لرب الـعمل بعقد عد من قبـلها واعتـدال اسعاره وكذلك تـنفيذ العـمل باعتبـارها  ستفـيدة مسؤولـية الكشف الـفني ا  ١٠- تتحمل الـدائرة ا
قاولة. ا

 ١١- احملافظة غير ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية.
قدم على العطاءات بـاستكمال النواقص الـتي تسمح بها التعلـيمات خالل سبعة ايام من تاريخ قاولب واجملهـزين ا  ١٢- تلتزم الـشركات وا

كن قبولها. فتح عطاءاتهم وبخالفه ال 
ـصنـعة واجملـهزة داخل الـعراق لـلمـشـروع مع مراعـاة االلتـزام بالـضوابط الـسعـر والنـوعيـة اجملهـزة مدى  ١٣- تـكـون االولويـة للـمواد االولـية ا

طلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد ١٦١٣٥/٧/٤ في ٢٠١٧/٨/٣ . مطابقتها للمواصفات ا
تعاقدة تعود الى صاحب العمل. واصفات التي تعدها اجلهة ا  ١٤- ملكية التصاميم واخلرائط وا

صادف ٢٠٢٢/٤/٢٨ الى العنـوان التالي محافظة ذي قار - قسم  ١٥-ان اخر يوم لتقد الـعطاءات نهاية الساعة (١١) ظـهرا من يوم اخلميس ا
العقود احلـكومية في الناصـرية  - االدارة احمللية - قرب مصـرف الرشيد  - فرع ذي قار ٥٣٥ (مبـنى هيئة االعمار سابـقا) على ان تكون االسعار
قـدمة بالدينـار العراقي حصرا رقـما وكتابة وان يـوقع على جميع مسـتندات العطـاء وتكون الكتـابة واضحة وخاليـة من احلك والشطب وتكون ا
قاول بصحته ويعتبر التبليغ من قاول مع ذكر العنوان الكامل للشركة ورقم الهاتف والبريد االلكتروني ويلتزم ا جميع االوراق مختومة بختم ا
ثلـيهم الراغبـ باحلضور الى مـبنى ديوان محـافظة ذي قار اجلـديدة في شارع االمام علي (ع) خالل الـعطاءات بحـضور مقدمي العـطاءات او 
ناقصة عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه على ان تقدم العطاءات داخل تأخرة واذا صادف يوم فتح ا وسوف ترفض ترفض العطاءات ا

ناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكتروني. ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واسم ا
توفرة. شروع من التخصيصات ا ١٦- تسدد احملافظة مبالغ ا
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فخ النتـائج السلـبية كـما حصل امام
اربيل الذي صعب االمور منذ البداية
بعـدما فـاجأ الـضيـوف بهـدف التـقدم
قـــبل الـــتـــصـــدي حملـــاوالتـــهم إلدراك

النـتيـجة الن غـير ذلك قـد يفقـد موقع
الوصافة ما يتطلب من التشكيل بذل
مــا فـي وســعــهم والـــلــعب بـــتــركــيــز
ـواجــهـة أصـعب وتـنــظـيم وانـدفــاع 
ــرحـــلــة مـــهــمـــة في اجملـــمــوعـــة و ا
اجلديدة وسط رغبة وحتديات فرقها
في الـــلــعـب بــطـــمــوحـــات الــنـــتــائج
اإليــجــابـــيــة إلحــيــاء آمـــالــهــا حــيث
اجلــزيـــرة الـــذي ســيـــواجه الـــفــريق
الهـندي الـليـلـة عنـد السـاعة الـثامـنة
والــربع وقــد يــعـقــد مــهــمــة اجلــويـة
ــذكــورة اكــثــر اذا مــا حـقـق الــفـوز ا
وعــنــدهـا ســيــرفع رصــيــده الى ست
ـــرشح الـــســـاخن نـــقـــاط ويـــظــهـــر ا
لــلــتـفــوق وهــذا بــدوره مــا يـزيــد من
ــــنـــافـــســـة عــــلى وصـــافـــة صـــراع ا

اجملموعة.
»U A « ¡UI  

 وبـعــد ان لـقـاء الــشـبـاب الــسـعـودي

يشكل مصدر قـلق للجويـة ما يتطلب
من االعـبـ الـلـعب بـرغـبـة الـنـتـيـجة

أراد حـكـيم شـاكـر ان يذهـب بـالفـريق
ـنافـسات االهم والـسؤال كيف لتلك ا
ــهـمــة في ظل ســيـخــوض اجلــويــة ا
تـصدر للمجموعة ارجحية الشباب ا
بـــســـبع نـــقـــاط من فـــوزيـن وتـــعــادل
وافـضــلـيــة االهـداف وله ست وعــلـيه
واحد فيـما يقف اجلـوية ثانـيا باربع
نقاط ولـه اربعة اهـداف وعلـيه مثـلها
من فوز وتعـادل وخسارة وكل االمور
صلحة الـشباب الذي سيلعب تصب 
بـــشــعـــار الـــفـــوز من اجل االنـــتـــقــال
مبـاشـرة عبـر بـوابـة اجلويـة ولـيصل
ـــقــــبل ولـه مـــبــــاراتـــ الى الــــدور ا
ــقــدوره نـخــطــيــهــمــا دون مـتــاعب
ومشـاكل بـعـدمـا جنح في الـفـوز على
نافس مومـباي الهندي واجلزيرة ا
اإلمـاراتي بـنــتـيـجـة مـتــشـابه بـثالثـة

رحلة األولى. اهداف دون رد في ا
W u'« s  »uKD*«

ويتع عـلى اجلوية اللـعب بصفوف
متكاملة لكي يقترب من الوصول الى

w U d « r U  ≠ W d UM «

يواجه اجلوية اختبارا صـعبا الليلة
عنـد الـسـاعـة احلاديـة عـشـرة والربع
عندمـا يعـود مرة اخرى لـيحل ضـيفا
عـلى الـشــبـاب الـسـعــودي في مـلـعب
ـلـك فـهــد ضـمـن مـبــاريـات اجلــولـة ا
الــرابــعـة مـن تـصــفــيــات اجملــمــوعـة
الـثانـيـة لـبـطولـة دوري ابـطـال اسـيا
بكرة القادم اجلاريـة حاليا في مدينة

الرياض في السعودية.
“uH « W O

ويــتـــوجب عــلـى الــفـــريق جتــنب اي
نتيجة اخرى كانت وليس أمامه فقط
حتقـيق الـفـوز اذا مـا أراد الـبـقاء في
قـــلب الـــصـــراع واالنـــتـــقـــال لـــلـــدور
الـسـادس عـشـر بـعـدمـا ضـيع فـرصـة
ـاضي الـتــفـوق في لــقـاء اخلـمــيس ا
عـنـدمــا اسـتـمــر مـتـقـدمــا عـلى نـفس
مــنـــافس الـــيـــوم حــتى د90 قــبل ان
يـــســمـح لالخـــيــر بـــالـــعــودة وإدراك
هـمة التـعادل لـيـفشل في اسـتـغالل ا
كـمـا يـجب واخلــروج بـكـامل الـنـقـاط
ولدعـم موقـفه الـذي تـارجح بـعـد تلك
النتيجة في منـافسات اجملموعة قبل
ان يـــجــــد نـــفــــسه أمــــام وضع اخـــر

طلوب. مختلف لو كان حقق ا
W F  WLN

وسـيكـون الـلـيـلـة امام مـهـمـة صـعـبة
ومتختـلفة تمامـا عن االولى و يتع
عـلـيه دخـول اللـقـاء والـلـعب من اجل
ــطـلـوبــة الغـيـر و حـسم الــنـتـيــجـة ا
فرصة الـتحـول للـدور السـادس عشر
الذي سيـلعب فـيه أبطال اجملـموعات

وافضل ثالث فرق ثواني.
ويــبــقى احلــديث عن كــيــفــيــة بــلـوغ
الفوز للـمساعـدة وللتـحول والدخول
ـنـافسـات األخـرى اذا ما في اجواء ا

ÊU e « ≠ œ«bG

بـحضُـورِ وزير الـشَبـاب والريـاضة رئـيس االتّحـاد العـراقيّ لكـرةِ القـدم عدنـان درجال
ووزير الصِناعة منهل اخلباز ومُحافظ نينوى جنم اجلبوري وعضو االحتاد غا عريبي
سـؤول أقيـمت علـى قاعةِ نـادي عمـال نيـنوى الـيوم مـباراة وديّـة ب جنومِ وعـددٍ من ا
ُـنتـخب الـوطنيّ الـسـابقـ ورُوادِ الـكرة في مـحـافظـِة نـينـوى في أُمـسِيـةٍ رمـضانـيّةٍ إذ ا
باراةَ وحَـسمَ التعادل ُباراةُ نـديةً وإثارةً تـفاعلَ معـها اجلمهـورُ الذي حضـرَ ا شـهدت ا
ُباراة بخمسة اهداف لكل منهما لكل منهما لتذهب إلى ركالتِ اجلزاء االيجابي نتيجةَ ا

ُنتخب الوطني على حِسابِ روّاد نينوى. الترجيحيّة التي ابتسمت لنجومِ ا
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زعم تقرير صحفي عن وجود تطورات
جديدة في ملف إعادة مباراة اجلزائر
والكـاميـرون في إيـاب الدور الـفاصل
ـؤهــلـة إلى من تـصــفـيــات إفـريــقـيــا ا
نــهــائـيــات كــأس الــعــالم قــطـر 2022
ـــســــؤولـــ تــــخص تـــدخـل بـــعـض ا
الـنــافـذين في الــكـرة اجلـزائــريـة لـدى
االحتـاد الـدولي لـكـرة الـقـدم فـيـفـا من
ــبـاراة. ورجح أجل الــضـغط إلعــادة ا
حـسـاب "Zayack_Dz  عـلى تــويـتـر
نقال عن شبكة "سكاي نيوز عربية" أن
رئيـس االحتاد اجلـزائـري لـكـرة الـقدم
األسـبق مـحـمد روراوة هـو من يـقف

وراء هذا التدخل الـذي قد ينعش حلم
ونديال. اجلزائري بالتأهل إلى ا

u bOH « WOMI

ـــــصــــــدر ذاتـه فــــــإن األدلـــــة ووفـق ا
اجلديـدة لالحتاد اجلـزائـري تضـمنت
األخــطـــاء الـــتي رفض فـــيــهـــا احلــكم
الغـامبي بـاكـاري غاسـاما الـعودة إلى
ـسـاعـد "فـار" خالل تـقـنـيـة الـفــيـديـو ا
ـــواجـــهــة كـــمـــا تـــضـــمــنـت صــورا ا
ومقاطع فـيديـو الجتمـاعات وُصفت بـ
ــشــبـــوهــة" بــ غــاســـامــا وبــعض "ا
ُـقربـ من رئـيس االحتاد األصدقـاء ا
الـكــامـيــروني لـكــرة الـقـدم صــامـويل
إيـتـو. وكـان االحتــاد اجلـزائـري لـكـرة

الــقــدم تــقــدم بـــشــكــوى رســمــيــة إلى
االحتــــاد الـــدولي لــــلـــعــــبـــة "فــــيـــفـــا"
بــخــصــوص غــاســامــا حــكم مــبــاراة
اجلـزائر والـكـامـيـرون وطـالب "فـيـفا"
بـــفــتح حتـــقـــيق شــامـل بــخـــصــوص
احلـــــكـم مع اإلصــــــرار عـــــلى إعـــــادة
ــبــاراة. واتـــهم االحتــاد اجلــزائــري ا
احلــكـم غــاســامـــا بــارتــكـــاب أخــطــاء
باراة منها وصفها بالكارثية خالل ا
احتسابه هدفا كاميرونيا مشكوكا في
صحته وطـالب االحتاد الدولي لـلعبة
ــبـاراة. وسـيــفـصل بـضــرورة إعـادة ا
االحتاد الـدولي لـلـعـبـة يوم 21 أبريل
اجلـــــاري في قـــــرار إعـــــادة مـــــبــــاراة

اجلـزائـر والـكـامـيـرون عـنـد مـنـاقـشـة
الشـكـوى التي تـقدم بـهـا احتاد الـكرة
اجلــزائــري.وكــان مــنــتــخب اجلــزائــر
خسـر مبـاراة العـودة أمام الـكامـيرون
ـــاضي عــلى يــوم  29مــارس/ آذار ا
أرضه مـلــعب "مــصـطــفى تـشــاكـر" في
محـافظة الـبلـيدة اجلـزائرية بـنتـيجة
2-1 بـعـد الــتـمـديــد لـيـخـســر بـطـاقـة
الـعــبــور إلى نــهـائــيـات كــأس الــعـالم
2022 رغم فوزه يوم  25مارس ذهابا
في الــكـامــيــرون بــنـتــيــجـة 1-0 وذلك
بـــســبب قـــاعـــدة أفــضـــلــيـــة األهــداف
ــسـجــلـة خــارج الــقـواعــد في حــالـة ا

التعادل.
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نتخب الوطني العراقي للجودو بية الوطنية العراقية مشاركة ا قررت اللجنة البارا
بي في بطولة اجلائزة الكبرى البارا

وقال رئيس االحتاد مـحمود الغزالي ان العـراق سيشارك في بطولـة اجلائزة الكبرى
قـبل ولـغاية التي تـقام في كـازاخسـتان لـلمـدة من الثـالث والعـشرين من شـهر ايـار ا

التاسع والعشرين منه
واشــار الـغــزالي الى ان الــوفـد الــعـراقي ســيـتــألف من ســبـعــة اشـخــاص بـ اداري

ومترجم ومدرب.
مؤكدا ان الـوفد يضم جراح دبـيسان اداريا للـوفد ومهند يـعقوب مترجـما وعلي عبد
اخلـالـق مـدربــا والالعـبــون : قـصي ســعـدي وطــــه رعــد ومـنــتـظــر مـهـدي ومــرتـضى

ابراهيم.

شعار االحتاد الدولي بكرة القدم

درب احملـلـي من افـكـار ورؤى بـقراءة تـسـهم دراسـة مـا تـتـيحـه رؤيـة ا
مباراة فـريقه باشكـاليات عـديدة تنـجم عنهـا غياب ثـقافة احملـافظة على
ـضاعفة الفـريق اخلصم لوتيرة ـربك الذي يسهم  الفوز او التراجع ا
انـدفــاعه الــتي تـســهم بـشــكل وبــاخـر بــارتـكــاب االخـطــاء لـدى الــفـرق
العراقـية وامـكانـية التـفريط بـالفـوز او اخلسارة من بـاب عدم احملـافظة

امول .. على التقدم ا
ـثـل تـلك الــنـمـاذج وقـد اضــاءت مـشــاركـة فـريـق نـادي الــقـوة اجلـويــة 
باراتي الفريق اللتان خاضهما سواء امام الفريق الهندي خصوصا 
ثال بنـادي مومبـاي ستي او على صـعيد فض الـشراكة بـ متصدر
اجملـموعـة والـتي كـان فـيـهـا الـفـريق الـعـراقي قـاب قوسـ او ادنى من
الفوز بتصدر اجملموعة اال ان هدف التعادل القاتل ابتسم لفريق نادي
الـشـبــاب الـسـعـودي الــذي بـدا خـصـمــا عـاديـا لـلــغـايـة دون وجـود اي
خطورة تذكر من جانب العبيه الذين ارتكبوا اخطاء ساذجة فضال عن
حارسه نـاصر الـقـرني الذي مـنحـنا اسـبـقيـة التـقدم بـهـدف كان عـليـنا
نـظم خلطـوط دفـاعنـا الان تربـكـنا الـطلـعات احملافـظة عـلـيه بالـتراجـع ا
الهـجومـيـة واالخطـاء السـاذجة الـتي اتـركبت في مـنـطقـة جزاءنـا والتي
كـانت قــاب قـوسـ او ادنـى من حتـقــيق االفـضـلــيـة الــتي بـحث عــنـهـا
الفـريق السـعودي حـتى ابتـسمت له دقـيقـة اخيـرة من الوقت احملـتسب
كبدل ضائع والتي قـدرها احلكم بتـسعة دقائق لتـكون تسديدة الالعب
ـثـابــة جـرس انــذار لـلـفــريق الـعــراقي بـدراسـة الـسـعــودي اخملـادعــة 
االخطاء واسـتيعـاب معطـيات كل مبـاراة خصوصـا تلك التي اسـتقبـلنا
ـباراة فيـهـا هدفـ عـلى حـ غرة مـن جانب الالعـبـ الـهنـود او في ا

اضي .. التي جرت ليلة اخلميس ا
ـكن ان تـتقـافـز بنـاءا عـلى مسـتـويـات لعب العـبي الـفريق ثمـة اسـئلـة 
اجلوي وقد بدت اخطـائهم تؤشر قـصورا باجلانب البـدني وقلة اخلبرة
ثال بدوري التي يحتـاجوها السيـما في االستـحقاق االسيـوي االبرز 
ابـطــال اسـيـا الك الــبـطـولــة الـتي تــلـعب وفق جــزئـيــات بـسـيــطـة وعـلى
ـكن ان تـطـيح بـتـقدم فـريق قـبل ان يـبـاغت الـفريق تفـاصـيل صـغـيرة 
باراة نافس خصمه ويـعود في اقل الدقائق خـطورة او عندمـا تلفظ ا ا
انـفاسـهـا مـثـلـمـا هـو احلـال حيـنـمـا ادرك اجلـويـون انـهم قـبـضـوا على
مباراتهم امـام الشباب السـعودي لياتي هـدف الدقيقـة االخيرة صادما
ـا ويـخـطف نـقـطـتـ ثمـنـيـتـ كـانت لـهم حـسـابـاتـهم وافـقـاقـهم في مـؤ

ثل الكرة العراقية .. اجملموعة التي يلعب فيها 
ردود وهل لدرك الكاب حـكيم شاكر ثمـة قواسم مشتركـة ب هبوط ا
البدني والـتراجع الالمـبرر السـيمـا في تفـصيلـت من تـفاصـيل مباراة
فريقه اجلويـة امام كال من مومـباي الهـندي والشبـاب اسعودي حـينما
ـبـاراة تتم ادرك ان العبـي الفـريق اجلـويـة كـان بـاعـتقـادهم ان نـهـايـة ا
ـبـاراة فحـسب حـتى ادركوا بـالـواقع ان هدف عنـد تـسجـيلـهم لـهدف ا
ـبـاراة ووتيـرة االنـدفـاع من جانب تقـدمـهم لـيس اال دعـوة لزيـادة ر ا
ان ومن ـنـافس من اجل ادراك التـعـادل كاضـعف اال العبي الـفريق ا
ضي لزيادة الغلة في تفـصيلة مشاركة تبـدو كاستنساخ كاربوني ثم ا
ـباراتـ فـحـسب وهذا مـا يـدعـونـا لنـقـرا في سـيرة كل من سيـنـاريـو ا
العب من العبي الفريـق اجلوي امكانـية االستعـانة بعـامل اخلبرة الذي
يـرجح كـفــتـهم فـاغــلـبـهم خـبــروا مـثل تـلك االجــواء بـالـلـعـب في بـطـولـة
االحتـاد االسـيـوي والـتي زيـنت جنـمـات قــبـضـهم عـلى كـاسـهـا فـانـيـلـة
ـذكـور اضـافة لالسـتـعـانـة بعـد حتـقـيق التـقـدم بالعـبي خـبرة الفـريق ا
درب شـاكر بـالزج بالالعب وجتربة عـريضـة السيـما من خالل تاخـر ا
ـهـاجم حـمادي احـمـد لـبـعـد دقـائق طـويـلـة من خالل تـفـعـيل الـهـجوم ا
ـذكـور وجنـاعـته ـهـاجم ا واقـتـنـاص نـصف الـفـرص بـنـاءا عــلى رؤيـة ا
التهديفـية التي تنح فريـقه العريق زخمـا مهما في سبـيل التقدم وحتيق
اهداف الـفوز الان تـختـفي مثل تـلك الـرؤية بـغيـاب االنسـجام والـترابط
بـ حـمـادي والعـبي فـريــقه بـعـد ان تـسـنى له ولــهم اكـثـر من فـلـرصـة
بتوظيف اندفاع الفريق السعودي وفتحه لثغرات كبيرة جنم عنها اكثر
من انفرادة وقيادة لـهجمة مرتـدة غابت نهاياتـها السعيـدة بسبب غياب
الـتـركـيز او الـتـسـرع لـذلك وقـبـل انطـالق جـولـة االياب
البد للمدرب حكيم شاكر من استيعاب االخطاء
الـتي زخــر بـهــا اداء الـفـريـق اجلـوي لـتــحـمل
محطة اجلولة الـقادمة افكار الـتصحيح وبناء
رتدة عـلى اسس التركيز والرؤية الهجمات ا

امول . طلوبة في حتقيق ا ا
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ــطــلـوبــة خــصــوصــا اذا مــا تـمــكن ا
اجلـزيـرة من الــتـقـدم عـلـى مـومـبـابي
ويــامل جــمـــهــور اجلــويــة ان يــكــون
الــفـــريق عــنـــد رغــبــتـــهم في خــوض
ـصيـريـة بـقوة وحـسـمـها واجـهـة ا ا
كـمـا تتـطـلب اجـواء الـصـراع لـلـتـقدم

للجهة األخرى.
qO —« “u

ومــازال فـــريق الــزوراء يـــعــاني هــذا
ـرحـلـة ـوسم حـصـرا مع انــطالقـة ا ا
احلــالـيــة قــبل ان تــتــضــاعف االمـور
بعـدما تـراجع خـامسـا جـراء النـتائج
وقف العام السلبيـة وتأثيرهـا على ا
حــصـــرا االدوار الــست االخـــيــرة من
دون تسجيل هدف وفوز يذكر قبل ان
يـسـقـط عـلى عـمــاه امـام اربـيـل لـيـلـة
امس االول بــــهـــدف دون رد ســــجـــله
رور به للـنهاية مروان حس د 4 وا
والتقدم به ثالثة مواقع حيث التاسع
 35 في افضل نتيـجة الربيل في هذه
االوقــات الــتي شــهــدت تــاخــره امــام
الــــشــــــــــــرطــــة فـي عــــقــــر داره ومن
الــطـــــــالب ذهــابــا قــبل ان يــحــصــد
نـــــــــــقــــــــــاط الـــــــــــزوراء واخلــــــــــروج
ه هديـة الكـبر بفــــــــوزاغـاليـا وتـقـد
جـــمـــــــــــهــــور تـــابع مـــبــــاريـــاته في
ـؤكد ـوسـم ا فـرانـسـو حـريـري هذا ا
سر بـهـا كـثيـرا بـعـدما تـفـوق الـفريق
وانتزع فوزا مهما من الزوراء الذي.
فشـلت محـاوالته الدراك التـعادل على
األقل و جتنب اخلسارة بـعدما اندفع
مـهـاجـمـا فـي الـربع األخـيـر لـكن دون
جــدوى بــســبـب اســتــمــرار مــشــكــلــة
ضــعف الــهــجــوم الـتــحــدي الــكــبــيـر
وتكـرار االخطـاء وسط توتـر االنصار
النـــعـــدام من يـــقــدر عـــلـى اســتـــغالل
الفـرص وترجـمـتهـا النـقاذالـفريق من

الـــتـــعــــادل عـــبـــر تـــصـــدي احلـــارس
واحلــــفـــاظ عــــلى نــــظـــافــــة شــــبـــاكه
واالسـهـام بـاخلـروج بــالـفـوز الـغـالي
قـبل ان تــزداد مـتـاعب اوديــشـو امـام

عـدم رضـا جـمـهـور الـفـريــــــــق الـذي
ــــــدرب اكثـر ما يصـب غضبـه على ا
الـذي ســيـنــتـقل مع الــفــــريق نــهـايـة
ــــــواجـهـة االسـبــوع لـلـســلـيـمــانـيـة 

نـــوروز االخـــر الـــذي اســـتـــقـــر عـــلى
نـتــــــــائج االرض واســــــتـفـاد مـنـهـا
وسم كثـيرا ويـبحث عن نـتـــــــيـجة ا

كله .
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ـركزي لـكـرة السـلة 24 دعا االحتـاد الـعراقي ا
ـنـتـخب الـوطني العـبـا لاللتـحـاق بـتـدريبـات ا
ــغــلــقـة الــتي ســتــنــطــلق في قــاعـة الــشــعب ا
بـاشــراف مـحـمـد الــنـجـار مـدربــا وعـقـيل جنم
مــــســـاعـــداً وجنـم عـــبـــد الـــلـه إداريـــاً وغـــالب

وسوي طبيباً . ا
وقــال رئــيـس االحتــاد حــســ الــعــمــيــدي في
ـنـتـخب يـأتي تـصـريح صـحـفـي ان مـعـسـكـر ا
شاركة في التصـفيات التمهيدية ضمن إطار ا
ــقـبــلـة الـتـي تـسـتــضـيــفـهــا فـلـســطـ خالل ا
ـــنــتــخب ــقـــبل مــشـــيــراً إلى أن ا حـــزيــران ا
سـيـدخل معـسـكـراً قـصـيراً فـي بغـداد يـسـتـمر
ثالثـة أيـام يـتم خاللـهـا اخـتـيـار 18 العبـا ثم
ـقـبل إلى دهـوك لـلـدخول في يـغادر األربـعـاء ا
معـسـكر ثـانٍ يـستـمـر أسبـوعـ يتم من خالله
قبلة. اختيار 12 العبا يشاركون في البطولة ا

واضـاف الــعـمـيــدي ان االحتـاد يـدرس حــالـيـاً
مـسـألـة إقـامـة مـعـسـكـر خـارجي في تـركـيـا أو
إيران وفـي النـية تـفـعيـل بروتـوكـول التـعاون
ــبـــاريــات مع األخـــيــرة مـع خــوض عـــدد من ا
التـجـريبـيـة الفتـا إلى أن االحتـاد فاحت كال من
سـوريـا واألردن السـتـقـبـال مـنـتـخـبـنـا وإجراء
مباريات جتريبية قبل أن يتوجه من هناك إلى

قبل. فلسط في حزيران ا
وخــتم الــعــمــيـدي حــديــثه قــائال ســيــتم بــنـاء
مـــنــتــخب لـــلــظل من الـالعــبــ الــذيـن ســيــتم
وســتـجـري ــرحـلــة احلـالــيـة إبــعـادهم خالل ا
االســـتــعــانــة بـــخــدمــات أي مــنـــهم وانــتــدابه
لــلــمــنــتــخب الــوطـنـي في حــال احلــاجـة إلــيه
مستـقبال السيـما أن سيـاسة االحتاد احلـالية
هي اســتــقــطــاب عــدد من الـالعــبــ الــشــبـاب
ـنح الــفـريق احلـيـويـة وتـعـويض والـزج بـهم 

غياب أو اعتزال الالعب الكبار .
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الـديـن عـزيــزي خــادم بـعــد عــام عـلى
تــولــيه مــنـــصــبه.وكــانت صــحــيــفــة
"إيران" احلكومية اليومية قد اتهمته
ـــالـــيــة" بـ"نـــقص في الـــشـــفـــافــيـــة ا
و"تـوقـيع عـقـد مع شـركـة صـهـيـونـية
ـساعد الستيـراد تقنـية حكم فـيديو ا
(في ايه آر)".وفـقًا لـلـوكـالة الـرسـمـية
األحـــد فـــإن زوج نـــائـــبــة الـــرئـــيس
ــا في قـضــيــة الـعــمــلـة مــعـتــقل أيــضً

زيفة. شفرة ا ا

{ طـهـران (أ ف ب) - ألــقي الـقـبض
عـلى نــائـبـة رئــيس االحتـاد اإليـراني
لـكـرة الـقــدم بـتـهـمـة االحــتـيـال فـيـمـا
يتعلق بـقضيـة عملة مـشفّرة وفق ما
أفـادت وكــالـة إيـرنــا الـرســمـيـة امس

األحد.وأوضـحت وكـالـة "مـهر" أنه 
كلفة بشؤون اعتقال نائبة الـرئيس ا
رأة شهره موسوي في أعقاب "عدة ا
اضي شكـاوى".في شـبـاط/فـبـرايـر ا
أُقيل رئـيس االحتـاد اإليـراني شـهاب
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ـصـريـة شاركت في أمـسـيـة شـعريـة  نـظـمـها الـشاعـرة ا
بيت الشـعر بدائرة الثقافة في الـشارقة  حيث حلق فيها
شـعـراء عــرب  بـقـصـائـد تـراوحت جتـلـيـاتـهـا بـ الـشـدو
ـانـيـة الـنـقـيـة وبـ الـتغـني بـحب لـرمضـان وأجـوائه اإل

األوطان وأوجاعها.
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ــطـــرب الــلـــبــنــانـي اعــلن نــادي ا
الـيـرمــوك الـتـرفــيـهي بــبـغـداد انه
ـطربـة شمس حفالت سيـحيي وا
ـبـارك مــطـلع ايـار عـيـد الــفـطــر ا

قبل. ا
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الـكـاتب الـعـراقي صـدر له عن دار احلـكـمـة بـلـنـدن كـتاب
(العراق خارج بورصة الفلفل لن أبلغ 18).
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الـكــاتب واخملــرج الــعــراقي تــضــيــفه الــيــوم االثــنـ دار
ـأمون لـلتـرجمـة والنـشر في نـدوة تقـام على قـاعة طارق ا

العبيدي بعنوان (الكتابة بلغة اآلخر).

 خـذ اقسـاطا مـتقـطعـة من الراحة ال تـرجتل عمال وال
كالما.
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صـــديق يـــتـــدخل فـي شــؤونـك .حــاذر اخلـالفــات وال
تضخم االمور.
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االضـواء تـتـسـلط عـلى ادائك.فـتـرة مـنـاسـبـة لـلـقـاءات
العاطفية.رقم احلظ 9.
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 تبـدو مـرهف االحـسـاس ومـتـوتـرا بـسـبب قـلق ما او
ارتباط اوعكة صحية.
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ـظهرك وليقاتك .تتمتع بروح رياضية وتفاؤل اعتني 
وحماسة استغل طاقتك.
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تــقـــلق بــســبب ظـــرف طــار ال تــعــرض اســتــقــرارك
الصحي للتقلب.رقم احلظ 8.
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ا تـفـرح بتـجـاوب الزمالء واالحـباء. يـطمـئن بـالك ور
يوم السعد االربعاء.
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جتد نفـسك وسط عاصفة .ابتعد عن االماكن اخلطرة
وال تلعب دور البطل.
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لذات  تعيش جتـربة جميلة او قـصة حب وتميل الي ا
واالفراح واالجتماعات.

bÝô«

ـعـونـة تـشـغـلك مـشـكـلــة عـائـلـيـة  سـتـجـد لـهـا حال 
قريب.رقم احلظ 2.
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سـائل العائلية التترك  فترة جيـدة لالرتباط.تنشغل با
احدا يحبط طموحاتك.
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حـاول الـسـيـطــرة عـلى اعـصـابك مــهـمـا كـان الـظـرف
صعبا.رقم احلظ 3.
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اكــــتب مــــرادفــــات
ومـعـانـي الـكـلـمات
الـتي تـقـرأ وتـكتب
أفقيـا وعموديا في

الوقت ذاته:
 1- ثــــانـي أكــــبــــر

مدن الهند
 2- عملة عربية

 3- فرت
 4- يكترث لالمر

الـــكـــاتب والـــبـــاحث الـــعـــراقي في الـــشـــأن الـــســيـــاسي
واالجتـماعي شـارك في ندوة افـتراضـية بـعنـوان (العراق
مـنـذ  2003 تـنــاسل االزمـات .. غــيـاب احلـلــول ..تـشـتت

الهوية الوطنية) والتي اقامها مركز الرافدين للحوار.
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ــبــدعـ في ــطــرب االردني شــارك مع مــجـمــوعــة من ا ا
يادين في الـلقاء الرمـضاني الذي نـظمه  البيت مختـلف ا
األدبي للـثقافة والفـنون في مدينة الـزرقاء والذي امتد من

الفطور إلى السحور.

التـدريسي في جامـعة ذي قـار صدر امر وزاري بـتكـليفه
ـهـمـات رئـيس اجملـلس الــعـلـمي الخـتـصـاص اجلـراحـة
البولـية وكـالة / اجمللس الـعراقي لالخـتصـاصات الطـبية
ي مـحــمـد نـوري ــمـنـوح لـالكـاد بـعــد انـهـاء الــتـخـويل ا

وسوي. ا

ـمـثـلـة الـكـويـتـيـة تـسـتـعـد خلـوض جتـربـة االنـتـاج خالل ا
االيـام الـقـلـيـلـة الــقـادمـة بـتـصـويـر مـسـلـسل (جـنـات) من
تالـيف فهـد البـلوشي و بـطولـة شهـاب جوهر ومالك وهبه

الدري و احالم حسن.

ـديـر اعمـالـها يـتـعـلق بإطاللـتـها امـراً 
فـي منصـات عروض االزيـاء. هذا االمر
ادى الى هــز ثـقـتــهـا بـنـفــسـهـا. وقـالت
بـيـبر: (ال أريـد أن أشعـر بـالسـوء جتاه
نـفـسي في هـذا اجملـال ألني قـادرة على
تـقـد الكـثـير فـيه بـطرق أخـرى لذا ال
حـاجة ألن أجبر على أن أكون في مكان

يقلل من ثقتي بنفسي).

{ لــنــدن  –وكــاالت - كــشــفت عــارضـة
االزيــاء هــايــلي بــيــبــر وزوجــة الــنــجم
الـكندي جـاست بيـبر ان سبب غـيابها
عـن منصـات عروض االزيـاء يأتـي بعد
اتـخـاذهـا قـرار االعتـزال هـذا الـنوع من
االعـمال في مجال االزياء.ويأتي قرارها
بـعـد ان خـاضت جتـربة سـيـئـة مع احد
ابـرز مخرجي عروض االزياء الذي قال
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ـاضي عرضـا مسـرحيا تـنبي مـساء اخلـميس ا ضيف زقـاق ا
يجـسد تضحيـات عمال النـظافة بعـنوان يوم حلّق الـكناس عبد
البـاسط في سـاحة الـطيـران  وبحـضور امـ بغـداد عالء معن
الذي اكـد ان (هذه االعـمال الـفنيـة والثـقافـية هي اكـبر رد على
ـوت واالرهـاب) كمـا حـضـر نـقيب الـفـنـان الـعـراقـي دعـاة ا
جـبـار جــودي الـعــرض هـو مـن تـألـيـف وتـمــثـيل الــفـنــان جـبـار
مـحـيـبس واخـراج الـفـنـان  حـسـ عـلي هـارف وسـيـنـوغـرافـيا
الفـنان علي جـواد.و أثنى جودي علـى القائمـ والعامـل لهذا

وقف إنساني لعامل النظافة. العرض خصوصاً وانه تخليد 
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الفجر:   4.01
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غرب:   6.38 ا
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نـسـاء وبنـاتهـن يجـتمـعن عـلى مائـدة الـقران كل يـوم ضمن
يز في اخلـتمة الـقرآنيـة عند مـرقد االمام حـضور نسـوي 

احلس (ع).

(اللـهم طـهرني من الـدنس واألقذار وصـبرني
على كـائـنات االقـدار ووفقـني لـلتـقى وصحـبة

.( ساك االبرار بعونك ياقرة ع ا

الـــوجـــبــات الـــســـريـــعــة  –األجـــبــان.
امـاأفــضل اخـتـيــارات الـســحـور فـهي
ــشـمش اجملـفف - (تـمـر - حــلـيب - ا
خبز أسـمر - موز  –القـرع) مؤكدة ان
اء وقت السـحور مهم ولكنه (شرب ا
ليس بأهمية شربه طوال فترة الفطر.
ويفـضل  شـرب كـوب ماء كل سـاعـت

نع االمساك). من اإلفطار حتي 

فتـرة الـصـيـام). مضـيـفـة ان (أفضل 9
مـصـادر لـلـبـوتـاسـيوم وقـت الـسـحور
ـــوز. - احلــــلـــيب. - الـــتـــمـــر. هي : ا
ـــشــــمش اجملـــفف. - األفـــوكـــادو. - ا
الــفــسـتـق. - الـقــرع. - الــفــاصــولــيـا.

الكاكاو الداكن). 
وعن أسـوأ اخـتـيـارات الـسـحـورتـقول
انـــهـــا ( كـــبــــاب - بـــيـــتـــزا - مـــعـــظم
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تلـعب وجـبة الـسـحور دورا مـهـما في
صحة الصائم وعن ذلك تقول الطبيبة
نورا الترهـوني ان( موزة واحدة على
الـســحـور تـقي الــعـطش طــوال فـتـرة
ـلح الـصـيـام.ومن الـضـروري تقـلـيل ا
ـستـطاع عـلى السـحور وإذا لم قدر ا
تفـعل فـأبـشر بـالـعطش الـشـديد خالل
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في مدينـة اخلليل الفلسطـينية تقدم وجبة من
ـاعـز تـطـبخ مع اجلـريـشـة حلم اخلـروف او ا
دينة ومن الفلسـطينية يـقدمها األغنـياء من ا
خــارجــهــا  عــلى مــدار الــعــام تــسـمـى هـذه
الــوجــبــة بـ (تــكــيــة ســيـــدنــا إبــراهــيم عــلــيه
الــسالم). يــقــول أهــالـي اخلــلــيل ان (تــاريخ
التـكيـة الزاوية يعـود إلى عهـد النـبي ابراهيم
الـذي وصف بــأنه أبـو الـضــيـفـان. والــتـكـيـة"
تـطــعم في الـيـوم الـعـادي 500 شـخص وفي
أيــام رمــضــان تــطــعم 3000 شــخص أي بـ
معدل 500 عائـلة) مؤكدين ان (اجلميع يأكل
منـها وال يرد عن بـابهـا احد) مـوضح انه
(خالل فترة تـوزيع الوجبـات التي تسـتمر ما
بــ صالتي الــظــهــر والــعــصــر من كل يــوم
يـستـع فـريق العـامـل في الـتكـية وحتـديدا
ـتطـوعـ للـتـخـفيف من في شـهر رمـضـان 
ـواطــنـون فــوضى الـزحــام فــيـمــا يـتــســابق ا
ويصطـفون في طوابـير طويـلة للـحصول على
هـذه الوجـبـآت الطـآزجـة أيضـاً اقـتداء بـسـنة
سـيدنـا إبراهـيم علـيه السالم إلطـعام الـفقراء

وابن السبيل وضيوف خليل الرحمن).
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ُهَاجِـرُ مَن هَجَرَ ُـسْلِمُـونَ مِن لِسَانِهِ ويَـدِهِ وا ُـسْلِمُ مَن سَلِمَ ا قـال رسول الله صـلى الله علـيه وسلم (ا
مـا نَهَى اللَّهُ عـنْه). وقال (ص) (إِذَا مَاتَ اإلنْـَسانُ انْقَـطَعَ عنْه عَمَـلُهُ إِلَّا مِن ثَلَـاثَةٍ: إِلَّا مِن صَـدَقَةٍ جَارِيَةٍ
أَوْ عِـلْمٍ يُـنْـتَـفَعُ بِهِ أَوْ وَلَـدٍ صَالِـحٍ يَدْعُـو له)وقـال (ص) (إنْ قـامَتِ الـسَّـاعـةُ وفي يدِ أحـدِكُم فَـسـيـلـةً فإنِ

استَطاعَ أن ال تَقومَ حتَّى يغرِسَها فلْيغرِسْها).
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وجـهه نظـرهم فقالـوا له:(االمر ليس بـيدنا
انه مـن سـلــطــات عــلـيــا) وتــســربت أنــبـاء
سـؤول في القيادة حـينها ان احـد كبار ا
ـسرح على شهـورة (سأهدم ا قـال كلمـته ا
يــوسف الــعــاني وجــمــاعــته اذا  عـرض
سرحيـة) حينهـا ساد احلزن الكامل هـذه ا
تابع عـلى اعضاء الـفرقة كـذلك اجلمهـور ا
والـذي يسال يـوميا عن تـاريخ العرض الن
مـانـشـيت العـرض قـد عُلـق في باب الـفـرقة
بــدون تــاريخ..اال ان يـوسف الــعــاني وهـو
رئـيس الـفـرقـة اقـتـرح ان يـتم طـرح عـمـل
في ان واحـد ويقدمان لالجازة كذلك عمل
في مــجــمــوعــة الـشــبــاب وبــحــكم مــوقـعه
ـسـرح كـمـســتـشـار في دائـرة الـسـيـنـمـا وا
ــؤثــرة إســتــطـاع وعالقــاتـه الــواســعــة وا
إيـجاد طريق بـحيث ال تتـكرر تلك الـتجربة

ريرة في مسرحية اجلومة. ا
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مع ذلـك فــقــد اتــبــعـت الــرقــابــة األســلــوب
الــســري فـي تــشــديــد رقـــابــتــهــا بــأرســال
جــواسـيس لـهـا اثـنــاء الـعـرض لـرصـد اي
جـــمــلــة او كـــلــمــة او عـــبــارة واي شــاردة
وواردة تـــــمس الـــــســـــلـــــطــــة او الـــــوضع
ــا ان عــروض الـــســيـــاسي في الـــبــلـــد و
الـفــرقـة مـسـتــمـرة لـفـتـرات طــويـلـة جتـعل
ـاءة او حـركة ـمـثل يـجـتـهـد احـيـانـا بـا ا
وحــتـى طــريــقــة الــقـــاء احلــوار بــاضــافــة
ـنـاسـبـة تـعـطي نـكـهـة لـلـمـشـهـد اجلـمـلـة ا
حـينهـا يتم ابالغنـا بكتب رسـمية او ابالغ
يـوسف الـعاني شـخـصيـا بـهذه االضـافات
بل حـتى بطـريقـة القـاء احلوار مـع التـعهد

بـــــــــــــــــعـــــــــــــــــدم الـــــــــــــــــتـــــــــــــــــكــــــــــــــــرار.
لـدى يـوسـف الـعـاني طـريـقـة ذكـيـة بـحـكم
خـبرتة الـطويلـة مع احلكومـات التي مرت
عــلى الــعـراق وهــو كــمـا قــلـنــا في بــدايـة
ـتـصل ـتـلك اخلـيـط السـحـري ا الـبـحث 
مع السلطة ب الشد واالسترخاء ولكن ال
قـطـيـعـة. (مع انـنـا كـنـا كـشـبـاب مـتحـمس
نـدين هذا السـلوك والتـودد للسـلطة ولكن
مع االيـــام ثــبت انه كــان مـــحــقــا في ذلك)
بــدلــيل انــنــا عــشــنــا في شــهــر عــسل في
مـسـرحـيـة بـغـداد االزل بـ اجلـد والـهـزل
(اعـــداد واخـــراج قــاسم مـــحـــمـــد) والــتي
طـلبتهـا احلكومـة بنفسـها لتمـثيل العراق
في االسـبوع الثقافي العراقي في اجلزائر
عـــام 1975. مـن هـــنــــا البـــد ان نــــذكـــر ان
الـعانـي استـطاع ان يـشرك جـميع اعـضاء
سرحية روادا وشبابا وحتى الـفرقة في ا
ــشــاركـة في الــفــنـيــ مــنــهم لــلـســفــر وا
ــهـرجـان عــلى عـكس مـا فــعـلـتـه الـفـرقـة ا
الـقـومـيـة عنـدمـا تـسـافـر توزع األدوار من
جـديد ألعضائها الرئيسي وترك الشباب
كـما حـدث في مسرحـية (البـيگ والسائق)
في حــ فـرقــة الـفن احلــديث اصـطــحـبت
ـيـة كـمـا إسـتـطـاع ان حـتـى طالب االكـاد
ـرر مــسـرحـيـة الـقـربــان تـألـيف الـكـاتب
ـغـتـرب غـائب طـعمـة فـرمـان واحملـسوب ا
عـلى اليسـار اخراج الفـنان الراحل فاروق
فــيـاض كـذلـك مـسـرحــيـة (اخلــان) تـالـيف
يـــوسف الـــعـــانـي واخــراج ســـامـي عـــبــد
احلــمــيــد ومــســرحــيــة (عــبـود الــكــرخي)
والــقـائـمـة تــطـول وكـانت اخـر مــسـرحـيـة

عــرضت لــلـعــاني هي مــسـرحــيـة (جنــمـة)
اخراج سامي عبد احلميد في قاعة مسرح
ــنـــصــور ولم تـــكن بــتـــلك الــكـــثــافــة من ا
اجلمهور والسبب في رأيي الشخصي هو
ـوقع منعزال عن مـكان العـرض حيث كان ا
ــواصالت(وهـو االن حــركــة اجلـمــهــور وا
ــنــطــقــة اخلـضــراء) وال اعــلم هل ضــمن ا
ــسـرح بــغـداد رغم هــنـاك ســحـرا خــاصـاً 

تواضعه.
تلـكها العاني ان الـسطوة الناعـمة التي 
عـلى اعضاء الفرقة لها تأثيرها الفعال في
ـومـة الفـرقة . البـد لـنا ان نـتـحدث هـنا د
عن قــدراته االداريــة طــيــلــة خــمس عــقـود
وهــو الــفــنــان رقم واحــد في الــعـراق دون
مــنــازع اولــهــا الــتــمــاسك احلــديــدي بــ
اعـضـاء الـفـرقـة وااللفـة واحملـبـة الـسـائدة
بــيـنـهم وااللــتـزام بـالــنـظــام الـداخـلي. فال
ـعروف ـمـثل ا نـسـتـغرب ان يـكـون يـوما ا
الـراحل عبد اجلبار عباس قـاطعا للتذاكر
ـثل اخر ان يكون ضـمن مجموعة او اي 
الـعمل اإلداري او الفني في حال ليس لهم
ـسرحية واجلديـر بالذكر هناك أدوار في ا
جلــان مـلـحــقـة بــالـهـيــئـة االداريــة : جلـنـة
قــراءة الــنــصـــوص الــلــجــنــة اإلعالمــيــة
الـلجنة االجـتماعية وفي كـثير من االحيان
يتواجد اعضاء الفرقة في يوم اجلمعه هم
ــسـرح واذكـر مـرة وعــوائـلـهم لـتــنـظـيف ا
ـادية ضعيفة ابـلغنا ان امكـانيات الفرقة ا
ولـيس لـديـهـا مـا يـغـطي الـصـرف لـديـكـور
) اخـراج خـلـيل مــسـرحـيـة (الــبـاب الـقــد
طلوب استـثمار اخلشب القد شـوقي وا

ـوجود في مخـازن الفـرقة بأي ـستـعمل ا ا
شـكل من االشـكـال .. هـنـا اسـتـنـفـر اعـضاء
الـفــرقـة جـهـودهم روادا وشــبـابـا ولـبـسـوا
مالبـس العـمل وسط الفـرح وجـمال احلـالة
وغـناء الفنان الراحل خـليل شوقي والفنان
الــراحل فـاضـل خـلــيل اسـتــمـر الــعـمل الى
سـاعات متـأخرة من اللـيل اجنز العمل ولم

سامير). تخسر الفرقة سوى (كيس من ا
هــذه وغــيــرهــا بــاالضــافــة الى الــســفــرات
الـسـيـاحـيـة العـضـاء الـفـرقـة لـتـجـديد روح
الـتماسك وااللـفة واحملبة... كـان يؤكد على
اهــمـــيــة كــسـب الــشــبــاب بـــشــرط ان يــثق
ـنهجية الـفرقة الفنيـة والفكرية واالدارية
والـتواجد ويـخضع لالخـتبـار اثنـاء العـمل
الــفـعــال مع انه ال يــثق بـبــعـضــهم والـذين
لـديهم منـافع للعبـور على اكتـاف الفرقة اال
ان الــقـبــول يـتم بــعـد تـزكــيـة عــضـوين من
الـهـيـئــة اإلداريـة لـتـرشـيـحه كـعـضـو ثـابت

للفرقة حسب النظام الداخلي.
لــيـس شــرطــا ان يـــكــون بــطالً فـي الــعــمل
واحـيانا يقبل بـالدور الصغيـر وعندما يتم
اخـتيـار العـمل ومخـرج العـمل يفـرض على
اخملـــرج ان يــخـــتــار من اعـــضــاء الـــفــرقــة
ويــسـمح له ان يـخـتــار واحـد او اثـنـ من
اخلــارج لــضــرورة فــنــيــة وهــو ال يــتــدخل
بـأعــمـال الـلـجـان اال لــلـضـرورة الـقـصـوى.
سرح وأخـيرا لم تـنفع مـحاوالتـنا إلعـادة ا
الى ألــقـه الـقــد ولـم تــنــفع مــنــاشــداتــنـا
ــتــعــاقــبــة وال أمــانـة لــوزارات الــثــقــافــة ا
الـعــاصـمـة لـتـوفـيـر ولــو بـيت تـراثي نـقـيم

عليه تدريباتنا.
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في حـوار عن احلـيـة (وهي رمـز لـكـثـير من
االمــور) يـقـول يـوسـف الـعـاني: مع االسف
قـضـينـا علـى ذيلـها ولـكن الـرأس باقـية او
عن لـسان احد الـشخصـيات يقـول (همزين
اكـو عـرگ بـالـعـراق جـان شـسـويـنـا) وهـنا

تضج القاعة بالتصفيق واالستحسان.
ــمــثل والــتـــأكــيــد هـــذا يــأتي عن طـــريق ا
كـذلك احلــاذق من حــيث االلـقــاء واحلـركــة
مـواضـيع مـعـظم مـسـرحـيـاته تـتـحـدث عن
الظلم والتسلط اجلائر الذي تعانيه القوى
الـعـامـلة والـشـغـيلـة ضـمن الـصراع األزلي
بــ اخلـيــر والــشـر وغــيـرهــا الــكـثــيـر من
ــواقـف لــتـــقــريب فـــكــرة الــعـــرض اكــثــر ا
لـلمشاهد مع ذلك فأنه لم يوفق مرة واحدة
عندما قدم نص مسرحية (اجلومة) لغرض
االجــازة ونــحن كــكـل مـرة نــعــمـل بــإجنـاز
ـسـرح وتـوزع االدوار ونـبدأ الـنص عـلـى ا
التمارين كالعادة ثم تأتي بعد ذلك االجازة
حـــرصـــاً عــلى عـــدم ضـــيـــاع الــوقت إال ان
ـسـرحـيــة تـأخـر كـثـيـرا اجـازة نـص هـذه ا
ونـحن مـاضون في الـتمـارين بـكل عنـفوان
سرحية تتحدث وحـماس السيما ان هذه ا
عن مـبـاد ثوريـة عـامة وسـائدة في االدب
والثقافة والفن في ضل االنفتاح القائم في
ايـام اجلـبـهـة الـوطنـيـة (هـنـاك من يـلـتبس
عــلــيه بــ مـــســرحــيــتي خــيط الــبــريــسم
ومـســرحـيـة اجلـومـة) وهـمــا مـسـرحـيـتـان
مـختـلـفتـان تمـاماً. خـيط الـبريـسم تتـحدث
عن اجملــتـــمع الــعــراقي في فــتــرة مــا كــان
يــرفض فــكــرة احلــائك بل حــتـى يـقــاطــعه

اجـتـمـاعـيـا وينـظـر الـيه نـظـرة دونـية الى
درجـة انه ال يُعطى امراءة النه غير مكتمل
الــرجــولــة كـمــا يــدعــون وهي مــســرحــيـة
تــقــلـــيــديــة مع انــهـــا ذات مــعــان كــثــيــرة
اخـرجـهــا الـدكـتـور فـاضل خـلـيل.في حـ
ـيـة اجلــومـة تـتــحـدث عن قــيم ثـوريـة عــا
ومـحـلــيـة وقـد اقـتـبس الـعـاني كـثـيـراً من
ـعانـي الثـورية عـند لـوركا في مـسرحـية ا
مـاريـانـا تريـزا كـذلك كومـونه بـاريس كـما
ح الـى قـســوة شــاه إيــران وتــعـامــله مع
شـعبه وسياسته التعسفية في ح كانت
اتـفـاقيـة اجلـزائر قـد نـضج توقـيـعهـا.هذه
وغــيــرهــا جـعــلت الــســلــطــات تـتــأنى في
اجــازتــهــا في حــ الــفــرقــة مــاضــيــة في
حـماسة قل نـظيرهـا وهي من نوع االنتاج
الــكــبــيــر حــيـث حتــتــوي عــلى مــجــامــيع
ومـشاهـد متـفردة كثـيرة مـختـلفـة االشكال
ـضـمـون واحـد وحتـتوي لـكـنـهـا سـائرة 
عـلى مـجـمـوعـة رائـعـة من االغـاني والـتي
حلـــنـــهـــا دكــتـــور طـــارق حـــســـون فـــريــد
ورقــصـات مـتـنــوعـة وقـد انــهـكت اعـضـاء
ــبــذول فــهم الــفـــرقــة من حــيث اجلـــهــد ا
يــدخـــلــون ثالث بــروفـــات في يــوم واحــد

غناء...رقص...تمثيل.
كـنا ماضـ بالـعمل واقتـربنا من الـبروفة
االخـيرة(جـنرال بروفـة) وفي هذه اللـحظة
رن جـرس اخلطر وحُـبست االنفـاس بخبر
سرحية مُنعت ولم تُمنح اجازة قـاس ان ا
لـلـعرض وقـد تـدخلت اطـراف كـثيـرة حتى
ان يـــوسف الـــعـــانـي طـــلب مـــنـــهم رؤيـــة
الــعـرض قـبل اجــازتـهــا عـسى ان تـتــغـيـر
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ـشاكل كـل محـاوالت اعـادة اعـمـار الـعراق بـاءت بـالـفـشل وذلك لـغيـاب االرادة احلـقـيـقـية لـلـبـنـاء وانـغمـاس الـبـلـد 
وحتديات التعد والحتصى.

سؤولية الدارات ـعرفية اخلاصة باسس بـناء الدولة لعدم اختيـارالبناة احلقيقـي وتصدي ا ثم ان اتساع الفجوة ا
فاشلة وفاسدة قاد الى تكريس وتراجع البلد ..

اضف الى مـا تقـدم تهالك الـبني الـتحتـية وعدم قـدرتهـا على تلـبيـة متطـلبـات اخلدمات االسـاسيـة للبـلد هي االخرى
ساهمت بتضاءل االمل في حتقيق اعمار حقيقي.

غيـاب  التـخطـيط احلـضري واالسـراف في الـتجـاوز على الـتـصامـيم االساسـية لـلـمدن واالسـتخـدامـات العـشوائـية
دن مع فـقدان السيطـرة على احلفاظ على لالرض اسهمت في الضغط عـلى كفاءة  البـنى التحتيـة وتشويه صورة ا
ذاخر ب االحياء الطابع احلضـري للمدن وتداخل في استخـدامات االرض من خالل انتشارالورش والشـركات وا
ـشـاكل الـسـكـنـيـة ومـخــاطـرذلك عـلى الـبـيـئـة  وصــعـوبـة الـسـيـطـرة عــلى الـتـحـاسب الـضـريــبي وغـيـره عـدا اثـارة ا

االجتماعية.
هذه العوامل وغيـرها قادت الى الفوضى في التصامـيم واضعفت القوان ودور الدولة في الـسيطرة على التخطيط

والتنظيم وضعف اخلدمات.
ثابة ارشيف رموقة الذي تقدمة قناة (الشرقية) االوهو برنامج (طبعة محدودة)  وجدته  وانا اتابع  احد البرامج ا
تمثلة بكفاءاته العلمية الثرية التي تستطيع اعادة بناء العراق وثائقي رص لكنوز الـعراق وثرواته البشرية الغنيةوا

من جديد وليس اعماره.
عـاجلة االخـتناقـات التي تـواجهـها خـدمات البـنى التـحتـية ووسائل ـنهـجة وعـمليـة  ويتـضمن هـذا البـرنامج خطط 

البناء الناجح وبشكل  مجاني اذا توفرت االرادة العادة اعمار اوبناء الوطن .
باالمكان جمع وحتليل االفكار التي طرحها خبراءوعلماء عبر هذا البرنامج عن جتاربهم في جناح التجربة العراقية

في البناء واعتماد هذه الوثائق للمباشرة في البناء 
اغلب هذه الكفـاءات منتشرة على مساحة واسعة من خارطة العـالم مستعدين تطوعاً لالسهام في اعادة بناء الوطن
 على ان توفر لهم الـبيئة االمنة لتقد خبراتهم لذلك وجدت في برنامج طبعة محدودة  السبيل االمثل العادة اعمار
عـلـومات الـتي يـقدمـهـا برنـامج (الشـرقـية) الـوثـائقي هـذا والذي يـعـادل ملـيـارات الدوالرات في حـالة الـعـراق عبـر ا

ية. احالتها الى دراسات عا
ـعد  ومـقدم هـذا البـرنامج ـهجـر و التي يـستـضيـفهـا البـرنامج و فـتحـية لـكل الشـخصـيات  الـعلـميـة العـراقيـة في ا

هم. التنموي الهادف  وا
ـليـارات من الدوالرات في حـال استـقدام خـبرات نـتمـنى االفادة اجملـانـية الرشـيف الطـبعـة احملدودة والـذي يكـلف ا

شورة  فقط العادة اعمار العراق. ية لتقد ا عا

بغداد

 w u²*« dÝU¹

wŠd  ÷dFÐ W UEM « ‰ULŽ  UO×Cð÷ËdŽ ‰e²Fð d³OÐ 

¡U¹“_«



ÒwŠ w  ÊuLB²F¹ ÊuDýU½

ŒUM*« WOCIÐ WOŽu²K  w ¹—UÐ
{ باريس - (أ ف ب): احتلّ مـئات من الناشط في حركة (إكستينكشن
)البـيـئـويـة جزءا من حـيّ "غران بـولـفـار" في وسط بـاريس بـهدف ريـبـيـلـيـ
ـنـاخـيـة خـالل عـطـلـة عـيـد ـنـطــقـة إلى "سـاحـة عـامــة" لـلـتـوعـيــة ا حتـويل ا
سؤول الفصح.وكـانت اجملموعـة التي ال تخـفي استيـاءها من "تقـاعس" ا
ـطت في كانـون الثانـي لهذا االحـتجاج نـاخيـة قد خطّ عن مـواجهـة األزمة ا
ـناخ ما بـ دورتي االنتـخابـات الـرئاسـية الـفرنـسيـة باعـتبـار أن مسـألة ا
ـرور لـفـترة أهـمـلت بـدرجة كـبـيـرة خالل احلـملـة.وعـرقل الـنشـطـاء حـركة ا
وجيـزة في مسـاحـة تمـتدّ عـلى حوالى  300 متـر متـمتـرس خـلف أكوام
ـؤدّيـة إلى الـشوارع نـافـذ ا ـنـطـقـة وا من الـتـ ومـعتـصـمـ عـنـد تخـوم ا
اجملـاورة.وربط البـعض منـهم أنفـسهم بـحاويـات فيـها إسـمنت إلعـاقة فضّ
االحـتــجـاج عـلى مـا أوضح نــاشط لـوكـالـة فــرانس بـرس. وجـلس حـوالى
عـشـرين مـنـهم في وضـعـيـة التـأمل في وجـه شرطـة مـكـافـحـة الـشغـب.لكن
سـرعـان مـا انـقـشعت األجـواء بـعـد بـضع سـاعات مـع انتـشـار آالت بـيـانو
ـوقع حـيث رفـعت شـعـارات عـدة مـنـهـا وأراجـيح ومـراحـيـض بـدائـيـة في ا
ِ آخر" و"واجـبنا التـمرّد".وبقي انتـشار الشرطة "هذا العالم يـحتضر فـلن
نافذ والتحقّق من محتوى راقبـة ا ـوقع واكتفى عناصرها  محدودا في ا
ـتاجر بـعض األكيـاس.ولم تتأثّـر حركـة السـيّارات كـثيرا بـالوضع وبـقيت ا
ــوقع.وكـشـفت نــاطـقـة بـاسم ـتـرو األقـرب إلى ا ـي ا مـفــتـوحـة كـمــا مـحـطـتّ
اجملموعـة لوكالة فرانس برس "نـنوي البقاء ثالثة أيّـام" حتّى مساء االثن

ـنـاسـبـة عـيـد الـفـصح في فـرنـسـا مـشـيـرة إلى أن ألف وهـو يـوم عـطـلـة 
نـاشط يـشـارك في هـذه الـفعـالـيـات الـتي تـشتـمل عـلى مـؤتـمـرات وطاوالت
مـــســـتـــديـــرة وعـــروض أفالم وحـــفـالت مـــوســـيـــقـــيـــة وجـــلـــســـات يـــوغـــا
ـسار االنتـخابي لم يعد يـلبّي حاجـات السكان" في وتأمّل.وأوضحت أن "ا
مـجـال الـبـيـئـة مـعـتـبـرة أنه جـرى "الـتـعـتـيم" عـلى الـنـقـاش الـبـيـئـوي خالل
ـدت الناطقة باسم اجملموعة "نرفض بطبيعة احلال أفكار اليم احلملة.وأكّ
ــتـطـرّف مـارين لـوبن سـتـتـواجه في ــتـطـرّف" عـلـمـا أن زعـيـمـة الـيـمـ ا ا
نـتهيـة واليته ـقبل مـع الرئيـس ا الـدورة الثـانية مـن االنتـخابات األسـبوع ا
" الـتي تـنـدّد بـتـقاعس" ـانويـل ماكـرون.وتـدعـو "إكـسـتـيـنـكشـن ريبـيـلـيـ إ
وقـراطية أخرى ال تقوم على ناخي إلى "د سؤولـ في وجه االختالل ا ا
الــتـــربّح والــنـــمــوّ الالمـــحــدود بـل تــتــمـــحــور حـــول الــعـــدالــة الـــبــيـــئــويــة

بادراتها واالجتـماعية".وعُرفت اجملموعة 
الالفــتــة فـي بــلــدان كــثـــيــرة لــشــدّ

ناخ. االنتباه إلى قضيّة ا
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ـسحـراتي وهو يدق سحـور سحـور كلـمة كان يـرددها ويـقولـها ا
الـطـبـل الـذي يـســتـقـيـظ عـلى صـوتـه الـنـاس لــكي يـســتـعـدوا إلى
حتـضـيـر السـحـور قـبل الصـيـام كـالعـادة هـذه الـعادات الـديـنـية

عروفة لدى العالم العربي اإلسالمي . ا
مـثـلـمـا يُـقـال كان في قـد الـزمـان رجل مـتـوسط أو كـبـيـر السن
سك الـطـبل ويسـير بـ األزقّة والـدرابـ ليـوقظ النـاس.. وكان
ــعـجـنـات أو احلـلـوى مـنـهم يـأتــون إلـيه بـكـوب الــشـاي وقـطـعـة ا
ويدردشـون معه في جـو من األلفـة والبـساطـة التي يـتَّسـمون بـها
ـال رغــبـة في خــتـام أعــمـال وفي الـعــيـد يــقـدمــون له مــبـلغ مـن ا
رمضـان باألجر والثواب.. ومايزال حتى اليوم في عصر السرعة
شي عند كل شط مـنطقتـه و سـحراتي و واإللكـترونيـات يلف ا
بــاب مــنــهـا فــقــد أصــبح ذلك جــزء أسـاسـي من تـراثــنــا الــديـني

واجملتمعي .
غرب.. ويأخذ سـحراتي يُطلق عليه أيضاً النقار ذلك في بالد ا ا
سـلمـ في ليـالي شهر رمـضان هـذا العمل على عـاتقه إيـقاظ ا
تـنـاقل حـتى أصـبح مـشـهـوراً فـفي بـعـض الـدول الـعـربـيـة يـسـير
سـحـراتي فـي اللـيـل حامـالً مزمـار والـبـعض اآلخـر طـبل ورغم ا

هنة . تقدم الزمن وتطور اجملتمعات والعالم لم تنقرض هذه ا
ـسحراتي آنـذاك كان يـتجـلى فيهـا السـعي بالـتقوى وأول مهـنة ا
ـهـنـة الـعـظـيـمـة هـو بالل بن ربـاح حـيث يـعد أول من تـولى هـذه ا
مؤذن فـي اإلسالم مع ابن أم مكـتوم يـؤديـان مهـمَّة إيـقاظ الـنّاس
ـبـارك األول كـان يـؤذّن مـن أجل الـسّـحـور في شـهــر رمـضـان ا
فيـتنـاول الـنّاس الـسّحـور والـثّاني كـان يـبتـهل قـبل دخول مـوعد
اإلمسـاك فيمـتنع النّـاس عن تناول الـطعام ويؤذن بالل وأول من
أيقظ الـنّاس علـى الطّبـلة هم أهل مصـر أما بـعض البالد العـربية
غرب فقد كـانوا يدقّون األبواب بالـنبابيت وأهل الشّام كالـيمن وا
كانـوا يطوفون البيوت ويعزفون على العيدان والطّنابير وينشدون

أناشيد خاصّة برمضان .
ـــســلـــمـــ واتــخـــذت بــعض بـــعــد ذلك تـــطـــور لــون تـــســحـــيــر ا
ـوسـيـقار ـيـز ومـنهم ا الـشـخـصيـات من الـسـحـور فن من نوع 
سـيــد مـكــاوي الـذي مـزج فـن الـتــسـحـيــر بـالــوعظ واإلرشـاد في
ـسـحـرجي الـعراقـي حضـور في األنـشـودات وكـان ألبـو طـبـيـلـة ا
ـظاهر والطقوس الدينية فقد مارس أيضاً هذه هذه ا

اً. هنة قد ا
ــمـــارســة ال تـــقـــتــصـــر عــلـى الــطـــعــام هـــذه ا
واإلمـساك بل إحـيـاء مسـاحـة في حيـاتـنا من
األدعيـة والـتسـبـيـحات لـذكـر اللـه فالـغـاية لم

ال بقدر السعي التطوعي . تكن ا
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ما كنـا نظنه خيـاالً علميـاً في السابق أصبح اليـوم حقيقـة علميّة
ومـا كـنـا نـظـنّه جـمــاداً دبت فـيه احلـيـاة ومـا كـنـا نـظـنه بال عـقل
يوشك أن يـتفوق على العقول البـشرية. وخالل السنوات األخيرة
بـدأت مـحــوالت الـتــقـنــيـة األولى لــلـدخــول إلى الـعــقل الــبـشـري

والتواصل معه بشكل مباشر. 
ـة على ـعطـلة للـنظـم القد سـينـهمـر مطـر التـكنـولوجـية الـرقمـيّة ا
الـعـالم بــكـثـافـة كــبـيـرة في حـ تــعـمل إبـداعــات مـثل حتـلـيالت
البـيانـات الضـخمـة والذكـاء االصطـناعي والـروبوتات وإنـترنت
األشـيـاء والـطـبـاعـة الثالثـيـة األبـعـاد والـواقع االفـتراضـي على

تغيير الكيفية التي تعمل بها اجملتمعات واالقتصادات.
ـاذا نشـعر وكيف اذا نـفكر و وفي احليـاة ستـعرف التـقنيـة 
ستقبل هي صحـتنا اليوم واألمراض الـتي سنتعرض لـها في ا
ومـاذا يـسعـدنـا وما الـذي يـقلـقـنا. وتـخـبرنـا الـتقـاريـر أن التـطور
الطـبي أصـبح يضـيف خـمس سنـوات جـديدة لـعـمر اإلنـسان في
كل عقـد لذلك سـيـصبح سن الـتـسعـ عـاماً قـريبـاً هـو السـت

ـكــرمـة الــعـلم ألنه ولـكن الــعــراقي مع األسف غـيــر مــشـمــول 
خارج جاذبية األرض ?!

ما يـجري الـيوم في عـالم نشـوء الدول هـو البـداية األولى إلحالل
ـدجــجـة ــة الـســيـاســة ا شــركـات الــرقـمــيــة مـحل الــدولـة وهــز
ــتـشـحـمـة بـكـريـسـتـول الـزمن أمـام بـالـسالح واأليـديـولـوجـيـات ا
ـلـيـارات ـتـخـم  ــتـنـوع بــالـسـلـيــكـون والـرقــائق وا االقــتـصـاد ا
الـدوالرات. أنه عــصـر االسـتــثـمـارات الــعـابـرة لــلـحـدود والـدول
ال الرقمي عـلى مال النفط والغـاز والسالح والتجارة وسيـطرة ا
" الـدول الـكـبـرى وهــيـمـنـتـهـا الـتــقـلـيـديـة. ومـرحــلـة انـتـهـاء "طــنـ
التـقـليـديـة. وزوال الـدول اخلامـلـة من خـرائط االزدهار والـتـطور
حيث الـزمن احلـقـيقـي للـدجـاجة الـتي تـبـيض الـذهب في الواقع

وليس في اخليال الشعبي!    
رتبة األولى رعبة; فقد احـتلت الص ا أنظـروا لألرقام الفلكيـة ا
في تـصـديـر سـلع الـتـكـنـولـوجـيـا الـعـالـيـة إلى الـعـالم في أول 10
أشـهر من عام 2020 ( 720 مـليار دوالر أمريكي) يـليها االحتاد
ـــتــحــدة األوروبي ( 316.1مـــلــيـــار دوالر أمــريـــكي) والـــواليــات ا
( 207.4 مـليـار دوالر أمـريـكي) وجـمهـوريـة كـوريا ( 137.8مـلـيار

دوالر أمريكي). 
ياً يفوق ما يستثمر وما يستثمر اليوم في الذكاء االصطناعي عا
في التنقيب عن النفط. ويتوقع أن يضيف الذكاء االصطناعي في
ي أكـثـر من  15تـريـلـيـون عـام  2030 إلى الـنـاجت اإلجـمـالي الـعـا
يـاً. وهذا ما دوالر أي أكـثر من  10 أضعـاف مبـيعـات النفط عـا
سـتقبل" هـو البـيانات كان يـحدث لوال تـيقـنهم الـكبيـر بأن "نـفط ا

وشرائح السيلكون. 
ـقـابل سـتـتـغـيـر احلـيـاة بـتــقـالـيـدهـا وقـيـمـهـا مع نـشـوء الـدول بــا
الرقـميّة حـيث سيحـصل األنسـان على خريـطة الهـندسة الـوراثية
اخلاصـة به مخزنة على شريحة صغيرة على هاتفه اجلوّال ليتم
من خاللـها تَشـخيص جـزئي أو كلـي على كل الـعالمات احلـيوية

جلسده.
وعنـدما يستيقظ من النوم سيستقبل رسالة على هاتفه توضح له
وضـعه الــصـحي ومـا إذا كـان بــحـاجـة لـكـشـف طـبي وسَـيـجـد
وعـد مع الطـبيب قـد حتدّد سلـفًاً. وعـندمـا يذهب إلى  "الـسوبر ا
سح كل سلعة يـضعها في عربة ماركت" سـيقوم هاتفه اجلـوال 
التـسوق ويـصدر فورًا إشـارة تُنـبهه لـلسـلع التي ال تـتناسب مع

صحته. 
ستـقبل حيث ال خـيار أمام التـحدي األكبـر هو إعادة هـندسـة ا
السـاكن العربي في هذا الكوكب إال اكتـشاف هذ اللغز الرقمي
والتفـاعل معه بـطريـقة علـمّيـة تمحى فـيه أميّـة األبجديـة الرقـميّة

وتناقضات البيئة العربية وثقافة القبائل والطوائف. 
ستقبل الواقع يـقول لنا; لـيس هناك خيار سـوى امتالك مفتـاح ا
ـريـضـة واسـتـقـبـال دولة لـدخـول عـالم تـوديع الـدولـة اخلـامـلة وا
ستقـبل وليس البقاء الشـركات الرقميـة العمالقة والتـكيف مع ا

في قائمة األموات!
ما يـجري في دولـنا إنـها تـعـيش "كسـلة" مـزمنـة وشخـير أجش
ونــعـاس مــفــرط خـارج مــنـظــومــة تـطــور الـعــالم بــسـبب ارتــخـاء
ــيــادين وانـــقــطــاع تــنـــفــســهــا عــضالت الــدول فـي مــخــتــلـف ا
االنسـدادي للـحريـة وعدم تـقـبلـها ألدويـة صنع احلـياة اجلـديدة
ـا تـسـبب في تـصـلب شرايـيـنـهـا وتـشـحمـهـا بـدهـون الـتـخلف
واضـطـراب في مـؤسـسـاتـهـا وجـعـلـهـا تـسـتـهـوي ركـود الـواقع
ـاضي. أنه الشـعور بتـأرجح الزمن بـ جمود والنـوم في كهف ا

فتوحة حسب تعبير أينشتاين.  ستقبل ا اضي وآفاق ا ا
انتـبهوا أيـضا الـرقمـيّون قـادمون بـقوة إلى بـلدانـنا بـعد سـيطرة
تقدمـة على نظـام احلياة الـيوميـة وبشكل أكـبر مع تلك التـقنيـة ا
ـكـاتب والـهـواتف واآلالت ـتـطـورة في ا ُـحـسـنّـة وا احلـواسـيب ا
ـصانع حـيث سـيـبدأ عـالم األنـسان ُعـقـدّة في ا ا
ـعــرّف بـالـرقم; ســيـخـتــفي االسم الـتــقـلـيـدي ا
ـنـاداة الـصـديق; "شـلونك ويـصبـح الرقم أداة 

عيني 22!" 
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فوانيس رمضان تبهج االطفال

موائد اإلفطار اليومية  في مرقد االمام علي واالمام احلس واخيه العباس واالمام الرضا واالمام
العسكري (عليهم السالم)

ليالي رمضان في باحة جامع الشيخ عبدالقادر الكيالني ببغداد

أفــطــروا وصـــعــدوا فــوق ســطح
الــــبـــــيت لــــلـــــنــــوم عـــــلى عــــادة
. ينهض حينذاك واحد العراقي
منهم إلى سـياج الـسطح إن كان
أعجـبه غناء اجلـوقة واسـتحسن
شـكلـهم فـيـلـقي علـيـهم شـيـئاً من
الــشــوكــوالتــة واحلــامض حــلـو
وإذا تـضــايق مـنــهم وانـزعج من
أصواتهم فيـلقي علـيهم جرّة ماء
من فـوق ويـفــرقـهم يـتـراكـضـون
عندئذ وهـم يولولون ويصرخون
وينهالون بـالشتائم على صاحب
البيت فيقولون مثالً (ذبو علينه

اي يا بيت الفكر). ا
لكن حـظر الـتجـوّل بسبـب تفشي
الوباء لم يؤثر على هذا الطقس
نعـهم اخلروج من بـيوتهم ولم 
بــعـــد الـــفـــطــور لـــيـــطــرقـــوا كل
األبــواب عــبــر جتــمــعــات تـغــني
(مـاجيـنه).ولـعل تـفـشي فـايروس
ــســتـجــد في األراضي كــورونـا ا
الـعـراقيـة وفـرض حـظـر الـتـجول
الليـلي خالل العـام النـاضي

أســـهم في نـــدرة ظــهـــور أطــفــال
ـاجــيـنــا أو اخـتـفــائـهم لالسف ا

الشديد.

لــهم فــهـو تــقـد احلــلــوى مـثل
ـلـبّس االـزالبـيـة والــبـقالوة وا
صـقول والـزبيب. وإذا تـأخر وا
صـــــاحـب الـــــدار عن الـــــرد فـــــإن
األطــــــفـــــــال يــــــرددون (يـــــــا أهل
الــسـطــوح تـنــطـونه لــو نـروح?)
وعندهـا يضطـر صاحب الدار أن
ــال بــدال من يــعــطــيـــهم بــعض ا
احلـلـوى إذا كـانـت غـيـر مـتـوفـرة
ويــخــتــمــون األنــشــودة أو لــديـه
ـقـطع يـنــشـده قـائـد األهـزوجــة 
اجملــمــوعــة بــقــوله (الــله يــخــلي
راعي الـبيت) ويـقـول بـعـده باقي
) لــيــعـود أفــراد اجملــوعــة (آمــ
الـــقـــائـــد ويــقـــول (وبـــجـــاه الــله
وإســمـاعــيل) ثم يــقـول األطــفـال
).أمــا إذا امـــتــنـع صــاحب (آمـــ
الـدار عن إعـطـاء الـهـديـة أو فـتح
الــــبـــاب فــــإنـــهم يــــرددون (يـــهل
الــســطـوح تــنــطــونه لــو نـروح?)
.وحـكـايـة أهل الـسـطـوح هي أنه
ــعــتــاد قــيــام األطــفـال كــان من ا
بــجـــولــتـــهم هـــذه عــنـــدمـــا يــقع
رمـــضــان في الـــصــيف ويـــطــيب
الـــســيــر والــتـــجــوال في األزقــة
يــكـون عـنــدئـذ سـكــنـة الــبـيت قـد

اإلفـطــار ويـحل الــظالم يـجــتـمع
األطـفـال فـي رأس (الـدربـونـة) أو
الــزقـاق ويــســيـرون فـي كـوكــبـة
صـــغـــيــرة يـــقـــودهــا
أكـــــبــــــرهـم ســــــنـــــاً
ويـــــــطـــــــرقــــــــون كل
األبــواب مـــنــشــدين
أغنية ما جينا.يقول
الــبـــاحث في تــراث
وفـلـكـلـور الـشـعوب
وهاب شريف إن (
ـــاجــيــنــة كـــلــمــة ا
يــرددهــا الــفــقــراء
ـناسبة واأليتام 
والدة اإلمــــــــــــــــــام
احلسـن (ع) التي
تـــصــادف لـــيـــلــة
الــــــــنـــــــصـف من
رمــــضـــــان ومن
هــــــــنــــــــا جـــــــاء
االحـتـفـال بـهـذه
الـلــيـلــة).أمـا ردّ
ســـــكـــــان احلي
عــــــلـى هــــــؤالء
األطــفــال بــعــد
فــتح أبــوابــهم

يـرددهــا األطـفـال الــصـغـار خالل
شـهــر رمـضـان في أزقــة وأحـيـاء
ــدن والـــقــرى.فــمــا إن يــنــتــهي ا

الصـائـمون من تـناول
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لــيــلــة الـنــصف مـن رمـضــان هي
اجينا في العراق وخاصة ليلة ا
ـــــنـــــاطـق الـــــشـــــعـــــبـــــيـــــة فـي ا

والـقـرى.لــكـني اذكـر في
عام  2017ح كنت في
زيـارة البــنـتي فـي كـنـدا
(اوكـــــــــــفـل) فـي يـــــــــــوم
الــــنـــصف مـن رمـــضـــان
جــاءت الـى بــاب الـــبــيت
مـــجـــمـــوعـــة مـن اطـــفــال
الــعـراقــيــ وهم يـرددون
كلـمات  ماجـينـا كمـا تقال

في العراق:
(مـاجيـنـا يـا ماجـيـنـا حلّي
الچيس وانـطينا/ تـنطونا
لــو نــنـــطــيــكم/ بــيت مــكــة
نــــــوديـــــكم/ رب الــــــعـــــالي
يـــخــلـــيــكم/ تـــعــطـــونــا كل

ماجينا).
ـتـعارف عـلـيه في وحـسب ا
العـراق قـدمنـا لـهم مـا لديـنا
من حــــلـــــويــــات وغــــيــــرهــــا
وانــــصـــــرفـــــوا الى بـــــيــــوت
عـــــــراقــــــــيـــــــ اخــــــــريـن في
ــنــطــقــة.وأغــنــيــة مــاجــيــنـا ا
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شردة وتفتخر كبيراً من القطط ا
بأن هـذه احليـوانات تـتلـقى قدراً
جيداً من الغذاء وليست "هزيلة".
وأضـاف أنّ وضع الـقــطط "يـبـيّن
ــديـنـة مع كـيـف تـتـعــايش هـذه ا
ـاذا عـلـيـنـاً اآلن أن احلـيـوانـات. 
نــؤويـهــا?". وفي انـتــظـار الــقـرار
الـنـهـائي الــذي سـيُـتـخـذ في حق
الـــقــطــة يـــدعم نــاشـــطــون كــثــر
قـضـيـتــهـا إذ فُـتح حـسـاب بـاسم
(األمـــيـــرة أنــــاســـتـــازيــــا) عـــبـــر
فـــيــســبــوك وأُطــلـــقت عــريــضــة
إلـكـتـرونـيـة تـطـالب بـإعـادة بـيت
القـطة وقّـعهـا حتى الـسبت نـحو
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ــؤسـســات الــثـقــافـيــة يـديــرهـا ا
)". وأطلقت أشخاص غير مـثقف
إحـــــدى الــــصـــــحـف احملـــــلـــــيــــة
اسـتـطـالعـاً الـكـتــرونـيـاً في شـأن
مـصيـر الـقـطـة واعتـبـر تـسـعون
ـــشـــاركــــ فـــيه ـــئـــة مـن ا فـي ا
والـــبــالـغ عــددهم  4500 أنّ بــيت
الــقــطــة يــنــبــغي أن يــبــقى حتت
قــنـاطــر الـقــصــر. وقـال ســرديـان
ــوضــوع كــيــرا (إنّـه بــيــتــهــا وا
يـتعـلق بـوجـود قطـة واحـدة فقط
)". لـكنّ رئــيس بـلــديـة ال ســبـعــ
دوبـروفـنيك مـاتـو فـرانـكـوفـيتش
ــــتــــاحف ســـــانــــد قــــرار إدارة ا
دينـة تضم عدداً مشيـراً إلى أنّ ا

احلـيـوانـات. وشـددت اإلدارة في
ـسـمـوح بـيـان عـلى أنّ من غـيـر ا
س بــالــطــابـع "الــفــريـد ألحــد بــا
والـــتــــاريـــخـي" لـــدوبــــروفــــنـــيك
و"خصوصاً من خالل بناء أماكن
إيـــــواء أو مـــــوائـل".وأثـــــار هــــذا
ـديـنـة الـقــرار جـدالً واسـعـاً فـي ا
الـتي يـبـلغ عـدد سـكـانـها  44ألف
نــسـمــة. وانـتــشــرت عـبــر مـواقع
التـواصل دعـوات حلمـايـة القـطة
الـــتـي ســـبق أن اُبـــعـــدت الـــعـــام
الــــــفــــــائـت مـن مــــــكــــــان إيــــــواء
مــوقت.وكــتب أحـد مــســتــخـدمي
فيسبـوك (أناستازيـا بحاجة إلى
بــيـتــهــا! أعـيــدوه لــهـا! يــبـدو أنّ

سـرديـان كـيـرا وهـو أحـد سـكـان
ـديـنــة إلى صـنع بــيت خـشـبي ا
صغيـر لهـا في نهايـة شهر آذار 
عمـاري نفسه الذي على النـمط ا
بنـي به القـصـر وهو يـجـمع ب
ـيزات عـصر الطـابع الـقوطي و
الــنــهــضـة. وجــهّــز كــيــرا الــبـيت
اخلـــشـــبي بـــوســادة مـن اخملــمل
األحمر ووضع علـيه لوحة حتمل
اسـم الــقـــطــة "أنــاســـتــازيـــا.لــكنّ
ـــســؤولـــة عن مـــتــاحف اإلدارة ا
دوبـروفـنــيك لم تـســتـسغ خـطـوة
كــــيـــرا وطـــلــــبت إزالـــة الــــبـــيت
اخلــــشـــبـي مـــا أثـــار اســــتـــيـــاء
الـــنــاشــطــ في مـــجــال حــقــوق

{ زغـرب (أ ف ب) - أثـارت قـطـة
مــشــردة عــمــرهـا  17عــامــاً جـدالً
واســعـاً فـي مـديــنـة دوبــروفــنـيك
الكرواتية بعدما هُجّرت من أحد
ــديــنـــة.وكــانت أجـــمل قــصـــور ا
الــقــطـــة الــثالثــيــة األلــوان الــتي
حظيت بإعجاب سـياح كثر أثناء
زيــارتـــهم دوبــروفــنـــيك تــعــيش
حتت قـــــنــــاطـــــر قـــــصــــر حـــــاكم
ـة الذي جـمهـوريـة راغـوزا القـد
يــعــود إلـى الــقــرن الــرابع عــشــر
ويــتــسـم بــهـــنــدســـة مــعـــمــاريــة
جميلة.واستقرت القطة في بداية
"إقـامتـهـا" في الـقـصـر داخل أحد
الـــصــنــاديـق الــورقــيـــة ثم بــادر
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عـلى الـرغم من أن حـبـوب احلمص
والـفـاصـولـياء ال تـعـدّ من مـكـونات
احلـلـويـات في الـعـادة إال أنـها من
ــكـونــات األسـاســيـة لــواحـدة من ا
أقـدم - وكما يقـول البعض واحدة
مـن ألذ - احللـويات في الـعالم.كان
ـــطـــراً في شـــهــر يـــومـــاً بــارداً و
كـانون الثاني في مديـنة إسطنبول
الـتـركـيـة وكـنت أبـحث عـن مـصدر
) وهـــو مـــحل إلــــهـــام في (غــــور
حـلويات قد في حي كورتولوش.
ويـــشـــتــــهـــر هـــذا احملل بـــتـــقـــد
احلــــلـــــوى اخملــــبــــوزة بـــــالــــفــــرن
ـمـتازة الـقـائمـة على واحلـلـويات ا
مــنــتـجــات األلــبـان كــمــا يـقــدم مـا
يُــعـتــقـد أنه أقــدم حـلــوى عـرفــتـهـا
الـبشـرية: آشـور (عاشـوراء).ووفقاً
لـلـتقـالـيد اإلسالمـيـة أعدت حـلوى
عــاشــوراء - الــتي يــطــلق عــلــيــهـا
كـثـيـرًا اسم "حـلـوى نـوح" - كـطبق
احـتفالي من قبل عـائلة النبي نوح
بـعـد الـنـجاة مـن الطـوفـان الـعـظيم
واالسـتقرار على جبل أرارات على
أطـراف مـا يـعرف الـيـوم باألراضي
احلــدوديــة الــشــمـالــيــة الــشــرقــيـة
لـتـركـيـا.وتـقـول األسـطـورة إن هذه

احلــلــوى الـتـي عـادة مــا حتــتـوي
عـلى حوالـي عشـرة أنواع مـختـلفة
ـكـسرات مـن احلبـوب والـفـواكه وا
والـبـقولـيات جـرى حتـضيـرها من
خالل اجلمع ب أي مكونات كانت
ال تـزال متـبقـية عـلى الفُـلك. وكانت
. الـنتيجة طبقـاً حلواً وغنياً ولذيذاً
وعـند حتضـير هذا الطـبق ساخناً
فــإنه يــأخـذ قــوامـاً مــريــحـاً يــشـبه
الـعصيدة; وعنـدما يُقدم بارداً فإنه
يــتــجــمـد ويــأخــذ قــوامًـا شــبــيــهًـا
بــالـكــاسـتـرد.وبــصـرف الــنـظـر عن
تـمـيـزهـا الـكـبـيـر كـأقـدم حلـوى في
الــعـالم حتــتـفظ حـلــوى عـاشـوراء
بـأهـمـيـة روحـيـة مهـمـة الـيـوم عـبر
األنــــاضـــول وهي األراضـي الـــتي

تـــــشـــــكـل غـــــالـــــبـــــيـــــة تـــــركـــــيـــــا
احلــديـثــة.وكـتــبت سـيــمـر تـورون
مـحـررة مـجـلـة "فـوغ" ومـجـلـة "جي
كــيــو تـركــيـا" مــقــاالً جملـلــة "فـود"
قــالـت فــيه: (عــاشــوراء تــعــني 10
بـاللـغة العـربيـة وتشيـر إلى اليوم
الـــعــاشــر من شـــهــر مــحــرم وهــو
الـــــشـــــهــــــر األول من الـــــتـــــقـــــو
اإلسـالمي. وتُـطــهى هــذه احلــلـوى
ـــنــــازل خالل ذلك األســــبـــوع فـي ا
وتُــوزع عــلى األصــدقــاء فـي عـادة
تــــرمـــــز إلى احملــــبــــة والــــوفــــرة).
وأخــبــرتــنـي تــورون أن عــاشـوراء
تـعكس السمات األوسع للطهي في
األنــــاضـــول. وتـــقـــول: (إن وجـــود
مــــــــكـــــــونــــــــات مـــــــثـل احلــــــــمص

والــفــاصــولــيــاء يــوضح األهــمــيـة
ـــعــطــاة لـــلــتــوازن والـــنــكــهــات ا
والــتـأكـيـد عـلى الـوفـرة واالزدهـار
والـقيمة الـغذائية لـلمطبخ في هذه
ـواد الـغـذائـية ـنـطـقـة وأهـميـة ا ا
األســاســيــة في مــطــابــخــنــا فــهي
مـلـيئـة دائـمًا بـجـميع أنـواع الـفول
والـعدس واحلبـوب والبذور)".وفي
تــركــيــا وخــارجــهــا هــنــاك عـدد ال
يــــحــــصى مـن أنــــواع ووصــــفـــات
عــاشــوراء وذلك بـســبب الــقـائــمـة
ـكن الــواسـعـة لــلـمـكـونــات الـتي 
اسـتـخدامـها. وعـادة مـا يكـون هذا
الـــطــــبق نـــبــــاتـــيـــاً فــــهـــو مـــليء
بالعناصر الغذائية كما أنه حلوى
مــثــالـيــة في فــصل الــشـتــاء ألنــهـا
صــحــيـة ومــشــبــعـة.تــصف ســونـا
كـــاغـــابــــتـــاي أســـتـــاذة الـــتـــاريخ
ــعـمـاري وعـلم اآلثـار في جـامـعـة ا
بـهـتـشه شـهـيـر في اسـطـنـبول في
مــقـالـتـهـا جملـلــة "نـيـو اليـنـز" كـيف
انــتـقــلت هـذه احلــلـوى أيــضـاً إلى
تقاليد الطهي اليونانية واألرمنية
وكـيف تتـغير الـوصفـات في جميع
أنـــحــاء الـــشــرق األوسط وأوروبــا
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هـذه الـتـهـمـة الـتي أقـر بـارتـكـابـهـا
ولـن يـكـون لـديه ســجل جـنـائي في
ـــمـــثل ـــطـــاف).وقـــال ا نـــهـــايــــة ا
األمـريـكي في احملـكـمـة: "أعـتذر عن

جــعل أي شــخص يــشــعــر بـأنه 
ــسه بــشــكـل غـيــر الئـق".وأضـاف:
أتـواصل "أنـا شــخـصـيـة مـشـهـورة
مـع الــــنــــاس. ال أريـــــدهم أبــــدا أن
يـشعـروا باإلهـانة أو عـدم االرتياح
بــأي شــكل من األشــكــال".وحتـدثت
واحــدة مـن الــســيــدتــ األخــريـ
أمــام احملــكــمــة  وأوضــحت كــيف
أمــسك غـوديـنغ جــونـيـور بــثـديـهـا
قــائــلــة: "كـمــا لــو كــنت قــطــعـة من
الــلــحم لــتــنــاول الــعـشــاء في تــلك
الــلـيـلـة".وأضـافـت "أشـعـر بـاحلـزن
ــا الــشـــديــد وأشــعــر بـــالــضــيــاع 
ــــكـــنـــنـي الـــقـــيــــام به".وال يـــزال
غــوديــنغ جــونــيــور يـواجـه دعـوى
مــدنــيــة رفــعــتــهــا امــرأة اتــهــمــته
بـاغتـصابهـا مرت في 2013  وهو

ما نفاه.
ـيـة  إيـفا كـمـا قـامت الـنـجـمة الـعـا
لـــونـــغــوريـــا بـــإهــداء مـــنـــشــور
لـزوجـها رجل االعـمـال خوسي
ناسبة انـطونيو باستون 
عـــيـــد مـــيالده.ونـــشــرت
صـوراً لـها مع زوجـها

{ لـــــوس اجنـــــلــــوس  –وكـــــاالت:
ــمـــثل األمــريـــكي كــوبــا اعـــتــرف ا
غـوديــنغ جـونـيـور بـتـقـبـيـله امـرأة
بالقوة في صفقة إقرار بالذنب من
ـــــتــــوقع أن تـــــنــــهي اإلجــــراءات ا
ـمـثل الذي اجلـنـائيـة ضـده.وأقر ا
نـال جائـزة األوسكـار من قبل بأنه
مـذنب بارتكاب جـنحة تقـبيل نادلة
قـــســرا فـي مــلـــهى لـــيــلـي في عــام
2018. ويـجـب أن يسـتـمـر غـوديـنغ
جــونـيـور فـي تـلـقي إرشــاد نـفـسي
ــدة سـتـة أشــهـر وأن يــتـجـنب أي
ـكـنه اعـتـقـاالت أخـرى.وإذا فـعل 
إلـغاء اعترافه وبدالً من ذلك اإلقرار
بالذنب ليلقى عقوبة أقل للتحرش
وإذا لـم يـفـعل فـقـد يـواجه الـسـجن
ـدة عـام.وقـد اتـهـمـته أكـثـر من 20
امــرأة بــالــتـحــرش والــلــمس غــيـر
ـرغوب فـيه وأدت ثالث اتـهامات ا
إلـى تـوجـيه تـهم جــنـائـيـة له.وقـال
مـحـامـيه فـرانك روثـمـان إن صـفـقة
اإلقـرار بالذنب تعـني إسقاط التهم
الـثالث.واتـهمـته السـيدتـان اللـتان
وجـهـتـا الـتـهم األخـرى بـالـتـحـرش
بــــهـــمـــا في  2018 و 2019. وقـــال
روثـمـان لوكـالة األنـبـاء الفـرنسـية:
(فـي غـضـون سـتـة أشـهـر إذا بـقي
ـشـاكل سـيـتم سـحب بـعــيـدا عن ا
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والــعــائــلــة مــتــوجــهــة الـيـه بــهـذه
الـرسالة: (عيد مـيالد سعيد ألفضل
انـسان على هـذه االرض. تمأل هذه
الـعـائـلة بـاحلب والـدعم وتـسـتحق
ان يـحـتـفل بك كـل يـوم! عيـد مـيالد
ســـــعــــيـــــد ألفـــــضل زوج أب إبن
صـــديق شـــريك تـــوأم الــروح الى
االبــد!)وتـظــهـر فـي الـصــور طـيـور
احلب مـع طفلهـما البـالغ من العمر
 3 سـنـوات واسمه سـانـتيـاغو ثم
بـــرفـــقـــة ولـــدي رجل األعـــمـــال من
زواجـه االول من ناتاليـا إسبيرون.

الـزوجـان أبـوان
لـــثـالثــة أوالد:

نــاتـالـيـا (26
عــــــــــامًـــــــــا)
ومـــاريــانــا
وخــوسـيه
أنـطـونـيـو

19)
عامًا).

كوبا
غودينغ
جونيور
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