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ــــقـــراطي كــــســـر احلــــزب الـــد
اجلــمــود الــذي الــكــردســتــاني 
يـخيم عـلى العـمـليـة السـياسـية
ـهـلة الـتي مـنحـهـا رئيس بـعد ا
الــتـيـار الـصـدر مـقـتـدى الـصـدر
لالطـار التـنـسيـقي الـتي مضى
بـاعالن عـلـيــهـا اكــثـر من شــهـر
الـــــتــــحـــــرك نــــحـــــو الــــقـــــــوى
والــتــيـــارات الــفــاعــلــة اليــجــاد
مـخـرج لالنـسـداد الـراهن. وقال
ـتحـدث بـأسم احلزب مـحـمود ا
مــحـــمــد في تـــصــريح تـــابــعــته
ـقررة ـدة ا (الـزمان) امس ان (ا
لتـشكيل احلـكومـة تكاد تـنتهي
ونسـعى لـلعـمل على إيـجاد حل
لـالنـســداد الــسـيــاسي الــقـائم)
واضــاف ان (احلــزب ســـيــعــقــد
ســــلــــســــلـــة بـــدءا مـن الــــيـــوم 
اجـتمـاعـات للـعـثورعـلى الـطرق
كـــــفـــــيـــــلـــــة بـــــحـل االنـــــســــداد
الـــــســـــيــــاسـي) ولـــــفت الى ان
ـتــعـلـقــة بـالـوضع (مـبـادرتــنـا ا
تتمثل في أن تستمر السياسي 
األطـــراف الــثالثـــة الــشـــيــعـــيــة
والـسـنـية والـكـرديـة الـتي فازت
بــثـــقـــة أغــلـــبــيـــة الـــنــاخـــبــ

واألطراف األخـرى في التواصل
الى حلول من شأنها حل االزمة
الـراهــنـة) وبــشـأن انــتـخــابـات
ـقـرر ـان اقـلــيم كـردســتـان ا بــر
إجراؤهـا خالل هـذا العـام  قال
هـو إجـراء مـحـمـد (مـا  يـهـمـنـا 
االنتخابات في موعدها احملدد
وأن تتقارب األطراف السياسية
ـــصــالح فـي االقــلـــيم مـن أجل ا
الـعلـيـا والوطـنـية والسـيـما ان
ـقراطي الـكردسـتاني يـؤيد الد
مضي الـعملـية ونريـد أن تكون
بــيـنــنــا زيــارات ولــقـاءات عــلى
مسـتويـات عليـا). وعقـد مجلس
قــــــيــــــادة احلــــــزب يــــــوم امس

بــرئـاســة مــســعــود الـبــارزاني
ـــشـــاركـــة نــائـــبه اجـــتـــمـــاعه 
نـيـجـيرفـان الـبـارزاني وأعـضاء
نـاقـشـة ملـفـات تخص احلـزب 
الـوضع الـراهن. واكـد الـقـيـادي
في التنسيقي محمود احلياني
ان التـحالف الـثالثي اصبح هو
عطل لـتشكيل احلـكومة. وقال ا
احلــــــيــــــاني فـي تـــــصــــــريح إن
(مـحـاولـة اسـتـقـطـاب الـتـحـالف
ـستقل جعل الثالثي للنواب ا
من تشـكـيل احلكـومة لـيس على
مـبـدأ األغـلـبـيــة الـوطـنـيـة الـتي
يــطـالب بـهـا الــتـحـالف الـثالثي
ــســألــة مــجـرد ـا اصــبح ا وا

حتــديــا بــ حتــالــفي الــثــبــات
الــوطـني وإنــقـاذ وطـن) مـؤكـدا
ان (هـذه الـطريـقـة في الـتـعاطي
مع قـضـيـة تـشـكـيل احلـكـومة ال
تــخـدم مــصــالـح الـشــعـب الـذي
ـتضـرر الـوحـيد) يـعـتبـر هـو ا
مـبــيـنـا ان (اإلطـار دعـا اجلـمـيع
ــشــاركـــة دون إقــصــاء او الـى ا
لـكن الــتـحـالف اسـتـثــنـاء احــد 
الـثالثي يـحـاول اقـصـاء أطراف
لـذلك فـان هذا سـيـاسـية مـهـمـة 
ــعـطل الــتــحـالـف ااصـبح هــو ا
لتـشكـيل احلكـومة). في تـطور 
أعـلن مــجـلـس الـنــواب تـمــديـد
فــصـله الـتـشـريــعي فـيـمـا حـدد

مـوعــد انـعـقـاد جـلـسـاته.وقـالت
رئاسة مـجلس النـواب في بيان
تلقته (الزمان) امس إنه (رئيس
مـــــجــــلس الـــــنــــواب مـــــحــــمــــد
احلــلــبـــوسي  ونــائـــبــيه األول
عــــقـــدا اجـــتـــمـــاعـــاً والـــثـــاني 
ـواضيع لـلـتبـاحث بـشـأن أهم ا
تـعلـقة بـأعمال وعـقد جـلسات ا
ــقــبــلــة) ــدة ا اجملــلس خالل ا
واشـــــار الى انـه (تــــقـــــرَّر خالل
االجـــتـــمـــاع تـــمـــديـــد الــفـــصل
الـتـشـريـعي األول ضـمن الـسـنة
التشريـعية األولى خالل الدورة
االنـتـخـابــيـة اخلـامــسـة شـهـرا
واحــدا اســـتــنــاداً إلـى أحــكــام

ـادة  58ثــانـيــاً من الـدســتـور ا
وذلك الســـــتـــــكــــمـــــال عـــــددٍ من
ـــــهـــــام الـــــتـــــشــــــريـــــعــــــات وا
واالســتـحـقـاقــات الـدسـتـوريـة)
وتــابع انه (تــقــرر ثــانــيــاً عــقــد
جـلــسـات لــلـمــجــلس خالل هـذا
يــــومي األربــــعــــاء واخلـــمــــيس
قبل حـيث سيتضمن جدول ا
األعـمـال القـراءة األولى لـقـانون
جتــر الــتــطــبــيع مع الــكــيــان
الــصـهـيــوني والـتــصـويت عـلى
قـــانـــون الـــدعم الـــطـــار لألمن
الــغـذائي والـتـنــمـيـة فـضالً عن
اســـتــكــمـــال تــشــكــيـل الــلــجــان

النيابية). 

قاتـل العـمـيـد عـلي جـميـل. وقالت
في بــيــان امـس ان (قــوة خــاصــة
بالتعاون مع قـسم شرطة الشطرة
وفــوج طــوار ذي قـــار اخلــامس
ومــــكــــتب اســــتــــخــــبــــارات وامن
الـقـضــاء شـرعت بـتـنــفـيـذ اوامـر
الــــقـــــاء الــــقـــــبض وفـق احــــكــــام
ـتـهم ادة  406الـصـادرة بـحق ا ا
يسـكن قريـة بني زيد حكيم كـر 

كــان ال عــداي ضــمن احملــافــظــة 
بحوزته اسلحة خفيفة ومتوسطة
وقـنـابل يـدويـة ويـسـتـخـدم افراد
أسـرته كـدروع بــشـريـة) واضـاف
ان (الـقــوات األمـنـيــة تـمــكـنت من
تـــطــــويق داره وفـــصـل األطـــفـــال
والـنــســاء عــنه بـعــد أن تــعــامـلت
وقف) واشار هنية عـالية مع ا
تهم اقدم بعد ذلك على الى  ان (ا
ا ادى الى تفجير رمـانه يدوية 
مقتله واصابة اثن من الضباط
ـنـفـذة للـواجب من ضـمن الـقـوة ا
كـــانـــا عـــلى مـــقـــربـــة مـــنه). وفي
الـعــمــارة  احـال قــائــد عـمــلــيـات
مــيـــســان الــلـــواء الــركن مـــحــمــد
الـزبــيـدي  امــر وضـبـاط الــقـاطع
الـــــذي شـــــهــــد اغـــــتـــــيـــــال احــــد
االشـخــاص. وقــال بــيـان امس ان
ـحـاسـبة اصـدر امرا  (الزبـيـدي 
أمـر وضـبـاط الــقـاطع الـذي شـهـد
حـادثــة االغـتــيـال). وافــاد مـصـدر
بـأغـتـيـال امـني  في وقت سـابق 
احـد افـراد سـرايــا الـيالم من قـبل
مـجـهـول قـرب سـاحـة الـرمل في

حي احلس باحملافظة. 

وقــــد اقـــرت عــــشــــيـــرة عــــبــــودة 
يــــعــــشـــــيــــرته بــــذلـك ومــــا زالت
الـتحـقـيـقـات مسـتـمـرة في قـضـية
اغـتيـال الـعـمـيـد من قـبل اجلـهات
اخملتصة) وتابع ان (العشيرة ما
زالت مصرة على مطالـبتها بقاتل
العميـد الذي يتجـول في الشطرة
حـراً طــلـيــقــاً). وافـصــحت خـلــيـة
عن احداث اعتقال االعالم االمني 
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عـقد خاللها لـقاءين منـفصل ان (األسد قـام بزيارة قصـيرة الى ايران 
بـحـثت تـعـزيـز الـشـراكة ـرشـد األعـلى والـرئـيس إبـراهـيم رئـيـسي  مع ا

والتعاون ب البلدين). 
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رشد األعـلى في ايران علي خامـنئي الرئيـس السوري بشار استـقبل ا
األسد  خالل زيـارة له وصفت بـالقصيـرة الى طهران. وقـال بيان امس
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طــالب مـواطــنــون  احلـكــومـة
ــنـطــقـة بــاعـادة فــتح ابـواب ا
ركبات اخلضراء امام حـركة ا
لالســـهــام بــتــخـــفــيف الــزخم
ـروري الذي تـشـهـده شوارع ا
بـــغـــداد  مــشـــددين عـــلى رفع
الـــســيـــطــرات االمـــنــيـــة غــيــر
كــونــهـا اضــحت الــضــروريــة 
تــشـــكل عـــبـــئــا كـــبـــيـــرا عــلى
احلركـة. وقالـوا في احاديث لـ
(الــزمـان) امس ان (احلــكــومـة
ـنـطـقة مـطالـبـة بـفـتح ابواب ا
اخلــضــراء عـــلى مــدار الــيــوم
دون حتـديـدهـا بـسـاعـات امـام
من اجل ـــركــــبــــات  حــــركــــة ا
امتصاص الزخم الذي تشهده
شوارع العاصمة) مؤكيدن ان

ساعـد اعادة فتح اضـية  دة ا (ا
ـركبـات بـتخـفيف نـطـقة امـام ا ا
لــكن فــؤجــئــنــا ــروري  الــزخـم ا
بــــاغالقـــــهــــا مــــجــــددا مـن قــــبل
احلـكـومـة نـتـيـجـة االعـتـصـامـات
والــتـــظــاهــرات الــتي شــهــدتــهــا
حـيث ادى على منـطقـة العالوي 
وندعـو رئـيس الوزراء ذلك وقت 
كـلفـة باعادة الى توجـيه القـوة ا
ــــنــــطــــقــــة امـــام فــــتح ابــــواب ا
واطـن لـتخـفيف االعـباء التي ا
تواجههم عند العبور الى منطقة
الـكـرادة او بــالـعـكس) واشـاروا
الى ان (اغـــلب الـــســيـــطــرات في
الـــشـــوارع الــرئـــيـــســـة ومــداخل
اضـحـت تـشــكل عــبــئـا ــنــاطق  ا
وال دور لها ـركبات  على حركة ا
ونــقــتـرح ــرور  ســوى تــأخــيـر ا
الــــغــــاؤهــــا وحتـــــويــــلــــهــــا الى

مـــرابــــطــــات). واعــــادت قــــيـــادة
فـتح طرق ورفع عـملـيـات بـغـداد 
الـكـتل الـكـونـكـريـتـية فـي جانـبي
الــكــرخ والــرصــافــة.وذكــر بــيــان
للقـيادة تـلقـته (الزمان) امس انه
(تنـفيذا لـتوجـيهات الـقائـد العام
ـسـلــحـة وعـلى ضـوء لـلــقـوات ا
واطـن الواردة عبر مناشدات ا
مــواقع الـــتــواصل االجــتــمــاعي
ولـلتـخـفـيف عن كـاهلـهم وتـقـليل
معاناتهم باشر اجلهد الهندسي
لـــــلــــــقـــــيـــــادة  بـــــرفـع الـــــكـــــتل
الكونكريتية وفتح عدد من االزقة
والـطــرق في مـنـطـقــة الـبـتـاويـ
بـــاجتــــاه شــــارعي الــــســــعـــدون
والـــنــضـــال والـــطــريـق اخلــدمي
احملـاذي لـطـريـق مـحـمـد الـقـاسم
انــطالقــاً من لــلــمــرور الـــســريع 
مــحـطـة تــعـبــئـة وقـود الــكـيالني

وباجتـاه اجلامعـة التـكنولـوجية
في جـانب الـرصـافـة) وتـابع انه
( فتح اربعـة طرق وازقة ضمن

ـــروري احلـــاصل وسط الـــزخم ا
الـعــاصـمــة). وكـانت الـقــيـادة قـد
غـلـقة في فتـحت جـميـع الطـرق ا
منطـقة الـكرادة بعـد انتهـاء حالة
االنــذار االمــني اخلــاص بــخــطـة
عيد الـفطـر. وقال قائـد العمـليات
الــفـريـق الـركن أحــمــد سـلــيم في
بيـان إن (خطـة عـيد الـفطـر كانت
امتداداً خلطة شهر رمضان التي
تـــضــمـــنت ثالث مـــراحل مـــنــهــا
تـأمـ أيـام الـعـيد) واضـاف انه
( إنـهــاء خـطـة الــعـيـد بــنـجـاح
وإعــادة الـقــطــعـات األمــنــيـة إلى
حـالتـهـا الـطبـيـعـة  وفـتح بعض
الـــطــرق الــتـي كــانت مــقـــطــوعــة
بــشــكل جــزئي ومــنــهــا مــنــطــقـة
ـتـابـعـة الـكـرادة) وتـابـع انه (بـا
تـمكنا ستمـرة لقواتنـا االمنية  ا
مـن تـــأمــــ احلـــدائـق الـــعــــامـــة

واحـبـاط واألمــاكن الـتــرفـيــهـيــة 
مـــحـــاوالت الـــعـــدو في حتـــقـــيق
أهـدافه اخلــبـيـثــة في اسـتـهـداف
الــعـــاصـــمـــة بـــغـــداد والـــدخــول
ــواطـــنــ وقــبــر لــتــجــمـــعــات ا
ــريــضــة عــلى مــنــاطق أحالمـه ا
مـــــحــــيـط بــــغـــــداد وبــــجـــــهــــود
حيث  قتل استخـباريـة دقيقـة 
عــدد من االنـتــحـاريــ وتـفــجـيـر
احزمـتهم الـناسـفة وعـلى رأسهم
مسـؤول ملف االنـغمـاسيـ بعد
أن راهـنـت بـهم عــصـابــات الـشـر
ــة داعش في الــنــيل من واجلــر
أبـنـاء الـشـعب بـغـزوات مـزعـومة
خالل أيام الـشهر الـفضـيل وعيد
الــفـــطـــر) مـــعـــربـــا عن (شـــكــره
لــلـمــواطـنــ عـلـى تـعــاونـهم مع
األجـهــزة األمـنــيـة إلجنــاح خـطـة
العـيـد فـضال عن وسائل اإلعالم

التي كانت مسـاندة إلى جهود
األجهزة األمنية). ودعا النائب
ثـائــر مـخــيف الى اعــادة فـتح
ـــنــــطـــقــــة اخلـــضــــراء امـــام ا
.وقــال في تــصـريح ــواطـنــ ا
امـس (إنــــنــــا مع اعــــادة فــــتح
ـــنــــطـــقــــة اخلـــضــــراء امـــام ا
ــواطـنـ لــتـسـهــيل عـمــلـيـة ا
تـنـقــلـهم فـضال عـن انـهـا مـلك
لـلـمـواطـنـ ال لـطـرف او جـهة
او الــطـــبـــقـــة الــســـيـــاســـيــة)
واضـــاف أن (قـــوة احلـــكـــومــة
ـنـطـقة تـنـعـكس بـاعـادة فـتح ا
اخلــضـراء ولــيس بــاغالقــهـا
وانـــنـــا نـــؤيــد كـــثـــيـــراً اعــادة
فتحـها للـتقليـل من الزحامات
ـــروريـــة الــــتي تـــســــبـــبـــهـــا ا
ــشــددة لــلــدوائــر االجــراءات ا

ؤسسات احلكومية).  وا

ـهــمـة واحلــيـويـة يــأتي ضـمن ا
اخلــطط واحلــلــول الــتي تــهــدف
لتسـهيل حركـة السيـر وللحد من

ــديــنـة الــطــوق األمــني الــثــانـي 
الــكــاظــمــيــة في جــانـب الــكـرخ)
واشـار الى ان (فـتح هـذا الـطـرق
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مـفـاجـأة فـجـرت عـشـائـر احلالف 
بــشـأن الــشـخص غـيــر مـتــوقــعـة 
الـذي فـجــر نـفــسه اول امس عـلى
قوة مـشتـركـة في قضـاء الشـطرة
ــتـــهم بـــقــتل مــؤكـــدة انه لـــيس ا
ضابط االستخـبارات العـميد علي
الذي اسـتشـهد خالل فض جمـيل 
نـزاع عــشـائـري بــالـقــضـاء. وقـال
الـشـيخ الزم جـيــجـان احلـلـفي في
مـقـطع  فــيـديـوي تــداولـته مـواقع
الــتـــواصل االجــتـــمــاعي امس ان
(الـشــخص الــذي ظـهــر لــلـســاحـة
لـيس قــاتل الـعـمــيـد عــلي جـمـيل
لكن هناك اجندة اعالمية صورته
عــلى انـه كــذلك) مـــشــيــرا الى ان
تهم الذي ظهر ببث مباشر قبل (ا
تفـجيـر نفـسه على قـوة امنـية في
ينـتمي الـى عشيـرة بني الشـطرة 
وهـــو احــد اطـــراف الــنــزاع زيــد 
الــذين صــدرت بــحــقـهـم مــذكـرات
قبض) مؤكـدا ان (الشخص الذي
حكيم كر نـفـذ عـمــلـيـة اغـتـيــال الـعـمـيـد من
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باض 30 بيضة سجلت محافـظة السلـيمانية حـالة نادرة لديك 
وهـو من أهـالي نـاحـيـة سـيد صـادق في .وقـال صـاحب الـديك 
احملـافـظــة إن (الـديك بــاض حـتى اآلن أكــثـر من  30 بـيـضـة).
بــدوره  عــزا طـــبــيب بــيـــطــري هــذه احلـــالــة الى (تــغـــيــيــر في
حيث هورمـونات الـديك). ولم يسـجل سابـقا حـالة نـادرة كهـذه 

ثل الشعبي القائل (من بيض الديج).  لغز ا حل هذا الديك 

اجلــــامـــعـي لـــلـــعــــام الـــدراسي
وفــي ضـــــــــــــــــوء اجلـــــــــــــــــاري 
الصالحيات اخملولـة للجامعات
ومـجــالــســهــا). ووصل الــوزيـر
نـبـيل كـاظم عـبـد الـصـاحب الى
الـعـاصـمـة السـعـوديـة الـرياض
ؤتمر للمـشاركة في فـعاليـات ا
ــــــــــــــعــــــــــــــرض الــــــــــــــدولـي وا
لــلــتــعـلــيـم.واوضح الــبــيـان ان
(عـبــد الــصــاحب تــرأس الــوفـد
ـشـارك في فـعـالـيـات الـعـراقي ا
ــــعـــرض الـــدولي ــــؤتـــمـــر وا ا
لــــلــــتـــعــــلــــيم الــــذي يـــقــــام في
لـــــــبــــــحث فــــــرص الــــــريــــــاض
االسـتـثـمـار بالـتـعـلـيم ) واشار
الـى ان (الــوفــد يــضم عــددا من
رؤســـــاء جــــامـــــعــــات بـــــغــــداد
ـــســتـــنــصـــريــة والـــكــوفــة) وا
ـؤتمـر يهدف الى واضاف ان (ا
اســتــعــراض فــرص الــتــطــويــر
واالســـتـــثـــمـــار فـي الـــتـــعـــلـــيم
ـمـكـنـة في مـواجـهة واحلـلـول ا
ـعـايـيـر الـتــحـديـات عـلى وفق ا
ؤشـرات الـدوليـة) وتابع ان وا
ــؤتــمــر يــعــقـد حتـت عــنـوان (ا
الـتـعـلـيم في مـواجـهـة األزمـات
حيث شهد الفرص والتحديات 
حضـور وزراء الـتعـليم وخـبراء
ـيــ وأكــثــر من مــئــتـ أكــاد
ـية واثـنتـ وستـ جـامعـة عا

وعربية). 

مـن  12الــف طــــــــــــــــــــالــب فـي
الـدراسـات الـعـلـيـا بـامـتـحـانات
الـفــصل الــثـاني حــضــوريـا في
اجلامـعـات .وذكر بـيان لـلوزارة
تــــلـــــقـــــته (الـــــزمـــــان) امس أن
(اجلــامـعــات الــعــراقــيــة أجـرت
االمـتـحـانـات الـنـهـائـيـة لـطـلـبـة
الـدراسـات الـعـلـيـا الـذين بـلغت
أعــــدادهم  12691 طــــالــــبــــا
تعلقة بنحو  1976 برنامجا ا
مـوزعــا بـ شــهـادات الــدبـلـوم
ـــــاجـــــســـــتـــــيـــــر الـــــعـــــالـي وا
والـــدكـــتـــوراه) واشـــار الى ان
ـدة (االمـتــحــانـات ســتـســتـمــر 
أســبـوعـ في أكــثـر من ثالثـ
جـامعـة وفق تـوقيـتـات التـقو

وتـذلــيل الـعـقـبـات الـتى تـواجه
اللجان االمتحانية وتقد كافة
أوجه الــدعم الـــفــنى واحلــلــول
ـهــمـة الـعــاجــلـة إلجنــاز هــذه ا
الـوطـنـيـة الـتي تـعـتـبـر الـعـمود
الــفــقـري لــلـعــمــلـيــة الــتـربــويـة
والتعليمـية في العراق ) داعيا
الى (مــراعــاة ظــروف الــطــلــبــة
وان تــــــكــــــون ذوي االعــــــاقــــــة 
مراكـزهم االمتـحانـية قـريبة من
مــــــحل ســــــكـــــنــــــهم او ضــــــمن
مـــدارســـهم االصـــلـــيـــة ادراكـــاً
زيد دى حاجة تلك الشريحة 
من احلماية والـرعاية). بدورها
اكــدت وزارة الــتـعــلـيم الــعـالي
والبـحث العلـمي مشاركـة أكثر
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قـررت وزارة الــتـربــيـة تــغـيــيـر
تـوقـيـت االمـتـحـانـات الـنـهـائـية
ــتـوسط الـتي لـطـلـبــة الـثـالث ا
تـــنـــطـــلق الــــيـــوم االثـــنـــ من
الـسـاعـة الـثامـنـة الى الـسـابـعة
صــبـــاحــا. وقــال بــيـــان تــلــقــته
(الـزمــان) امس ان (الـوزيـرعـلي
حميد الـدليمي تـرأس اجتماعاً
مــــوســــعــــاً يـــضـم الــــقــــيـــادات
الــتــربــويـة الــعــلــيــا في بــغـداد
واحملافـظات للـوقوف على أهم
الــتـحـديـات الــتي تـعـوق حـركـة
تـــقــدم الـــعــمـــلـــيــة الـــتــربـــويــة
والـتــعــلـيــمـيــة واعــداد اخلـطط
الالزمــة لــنـجــاح االمــتــحــانـات
العامة لـهذا العام ) واشار الى
انه ( تــقــرران يـــكــون وقت بــدء
االمــتــحـانــات الــعــامـة لــطــلــبـة
تـوسط للعام الدراسي الثالث ا
اجلــاري في الـسـاعــة الـسـابـعـة
صباحاً بدالً من الساعة الثامنة
( ـعــلن مـســبـقـاً وفـق اجلـدول ا
وشــدد الـدلـيــمي عـلى (ضـرورة
ـــبـــذولــة تـــكــثـــيـف اجلـــهـــود ا
واتــــخــــاذ اإلجــــراءات الالزمــــة
والــــكــــفــــيـــلــــة بــــأداء الــــطالب
ا االمـتحـانـات من االنضـبـاط 
يـحقق تـكافـؤ الـفرص ومـتابـعة
انتظام سير أعمال االمتحانات
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طــالب الـعــراق امس  بــتـعـاون
دولي لـتـجـفـيف مـنـابع االرهاب
تـطرفـة بعد ومواجـهة افـكاره ا
االعـتـداء عـلى مـحـطـة مـيـاه في
اسفر عن مصرع ضابط سيناء 
و 10مــنـــتــســبـــ في اجلــيش
ـــــــــصـــــــــري. وقــــــــــالت وزارة ا
اخلــارجــيــة فـي بــيــان امس ان
(احلــكـومــة تـعـرب عن إدانــتـهـا
واستنكارها الـشديدين للحادث
اإلرهابيّ الـذي استـهدف إحدى
ياه غـرب سيناء محطـات رفع ا
في مصـر  والـذي أودى بحـياة
ـسلـحة عددٍ مـن أفراد الـقوّات ا
بـيـنهم مـدنـيـ وجـرح آخرين)
مــــؤكـــــدا ان (مــــوقف الــــعــــراق
الـرافض لإلرهــاب بـكل أشـكـاله
وصــوره ووقــوفه مع اجملــتـمع
الــدولي في مــواجـهــة اإلرهـاب
ودعـم جـمــيع اجلــهـود اخلــيّـرة
الـــرامـــيـــة إلى الـــقـــضـــاء عـــلى
الــتــطــرفِ والـــعــنف) واضــاف
ـصــريّـ (نُـشــاطِــر أشـقــاؤنــا ا
حـكـومـةً وشـعـبـاً ألم احلـزن في
هــذه األوقـات ونــقـدم تـعــازيـنـا
الــصـادقـة وخـالـص مـواسـاتـنـا
الســــــر الـــــــشــــــهـــــــداء). ودانت
واشــــنـــــطن  االعــــتــــداء الــــذي

اسـتــهـدف عـنـاصـر من اجلـيش
ـتـحـدّث بـاسم ـصـري. وقـال ا ا
اخلـارجـيـة األمـريـكـيّـة في بـيان
(عـــــلى مـــــدى عـــــقـــــود كـــــانت
ـــتـــحـــدة وال تـــزال الـــواليـــات ا
شريك مصر القوي في مواجهة
ــــــنــــــطــــــقــــــة). اإلرهــــــاب فـي ا
واستـشـهد  11جـنديًـا مـصـريًا
إثــر تــصـدّيــهم لــهــجــوم شــنـته
على عناصر وصفت بالتكفيرية
ــيـاه في إحــدى مـحــطّـات رفع ا
مــنــطـقــة غــرب ســيــنـاء. وكــتب
ـــتـــحــدث الـــعــســـكـــري بــأسم ا
اجلـــيش غـــريب عـــبــد احلـــافظ
علـى صفـحته في فـيسـبوك ان
(مـــجـــمـــوعـــة مـن الـــعـــنـــاصـــر
التـكفـيريـة قامت بـالهـجوم على
نـقــطـة رفع مــيـاه غــرب سـيــنـاء
ّ اإلشـتـبـاك والـتـصـدّي لـهـا و
كـلّفة بالعمل في من العناصر ا
ـــــا أســــفــــر عن الــــنـــــقــــطــــة 
اسـتــشـهـاد ضـابط و 10جـنـود
وإصـــــابــــة  5أفـــــراد اخــــرين)
واضاف (جارٍ مطاردة العناصر
اإلرهــابــيّــة ومــحــاصــرتــهم في
ــنـــعــزلــة في ـــنــاطق ا إحــدى ا
سيناء). ويعدّ هذا الهجوم على
صريّة سلحـة ا أفراد القـوّات ا
واقــعــة نـادرة عــلى األقلّ خالل
. ونــهــايـة ــاضــيــ الــعــامــ ا
نـيــسـان  2020تـعــرّض بـعض
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عــنــاصــر اجلـــيش العــتــداء في
ـحــافـظـة مـديــنـة بـئــر الـعــبـد 
شمـال سينـاء أسفـر عن سقوط
عـــشـــرة مـــجــنّـــدين بـــ قـــتــيل
وجـريح وتـبـنّـاه الحـقًـا تـنـظـيم
داعش. وأكّــــد الــــرئـــيس عــــبـــد
الفتاح السيسي في وقت سابق
تـعــلـيـقـا عـلى احلـادث أنّ (تـلك
العـمليّـات اإلرهابيّـة الغادرة لن
ـة وإصـرار أبـناء تـنـال من عـز
ـسلّحة في هذا الوطن وقوّاته ا
اســــتـــــكــــمــــال اقـــــتالع جــــذور
اإلرهــاب). وتـواجه مــصـر مــنـذ
سـنـوات تــصـاعــدًا في أنــشـطـة
تطرّف في شمال اإلسالميّ ا
ووسط سـيــنـاء وتـشنّ الـقـوّات
ــصــريّــة مــنــذ شــبــاط 2018 ا
?حملـة واسعة على مـجموعات
مـسـلّـحــة ومـتـطــرّفـة في شـمـال
ووسط ســـيـــنـــاء وفي مـــنـــاطق
أخــــــــرى مـن الــــــــبـالد حــــــــيث
اســـتــهـــدفـت تـــلك الـــعـــنـــاصــر
الـســيّــاح واألقــبــاط إلى جــانب
قـوّات األمن. وكــان آخـر هـجـوم
اســتـهــدف الـسـائــحـ في أيّـار
17  2019حــــــــــ أُصــــــــــيب 
شخصاً على األقلّ بينهم سيّاح
من جـنـوب إفريـقـيا في انـفـجار
اسـتـهـدف حـافـلــةً كـانت تـقـلّـهم
قـرب مـنـطـقـة أهـرامـات اجلـيـزة

صريّة. في غرب العاصمة ا

الزم جيجان احللفي 
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نـالـت الـروائـيـة الـعـراقـيـة دنـيا
مــيــخــائـــيل جــائـــزة الــشــارقــة
لـلـثقـافـة الـعربـيـة التي تـرعـاها
منظـمة اليـونسكو مـناصفةً مع
ــمــثــلـة الــســوريــة الـعــراقــيـة ا

هيل اجلنابي.
نطقة الكرادة ولدت ميخائيل 
بــبـــغـــداد عــام  1965لــعـــائـــلــة
كـلدانـية كـاثولـيكـية. وتـخرجت
من جـــامــعـــة بــغــداد وعـــمــلت
صــحـــفــيــة ومــحــررة بــالــقــسم
األدبي ومــتــرجـمــة لــصـحــيــفـة
بغـداد أوبزرفـر. غادرت الـعراق
عام  1995مـتـوجـهة إلى األردن
ـتـحدة أوالً ثم إلى الـواليـات ا
وتزوجت وأجنبت ابنة. درست
اخــــتـــصــــاص الــــشـــرق األدنى

اجستير وحصلت على درجة ا
من جامـعـة وين ستـيت.في عام
 2001ثم حــصــلت عـلى جــائـزة
ـتـحدة حلـقـوق اإلنـسان األ ا
في حــريــة الــكــتــابــة. تــتــحـدث
مــيـخــائـيـل وتـكــتب بـالــلـغــتـ
الــعــربـــيــة واإلنـــكــلــيـــزيــة. من
أعـمـالـهـا اجملــمـوعـة الـشـعـريـة
(احلـــرب تــعـــمل بـــجـــد) الــتي
فـازت بجـائزة صـنـدوق ترجـمة
 PENو تــــرشــــيـــــحــــهــــا في
الــقــائــمـة اخملــتــصــرة جلــائـزة
غـريـفن للـشـعـر و اختـيـارها
كأحـد أفضل الـكتب لـعام 2005
من قـــبل مـــكـــتـــبـــة نـــيـــويــورك
الــعــامــة وفــاز عــمل آخــر لــهـا
بعـنوان (يـوميـات موجـة خارج
البحـر) بجائزة الكـتاب العربي
األمـريـكي. وظــهـر نـتــاجـهـا في

مجـلة الـشعـر الدولـية والـشعر
ز ترجم ولـندن تا احلديث ا
بـاإلضـافـة إلى مـخـتـارات مـنـها
:زهـور اللـهب: أصـوات الـعراق
ـــســمـــوعـــة والــشـــعــر غــيـــر ا
العراقي الـيوم: الشـعر احلديث
ــتــرجم. وقــد فــازت بــجــائــزة ا
كـريــسـكي لـآلداب والـفـنـون في
ديـــــــتـــــــرويـت ســـــــنــــــة ?2013
واختيرت من ب أكثر من 700
أديب وفــــنــــان مــــرشـح لــــنــــيل

اجلائزة.
وتـأسـست جائـزة الـيونـسـكو (
الشـارقة للـثقافـة العربـية ) عام
 1998في إمارة الشارقة  بدولة
اإلمـــــــــارات الــــــــعـــــــــربـــــــــيــــــــة
ـــتـــحـــدة.واجلـــائـــزة تـــكـــافئ ا
ســنــويـــاً اثــنــ من األفــراد أو
ـــؤســـســات اجملـــمـــوعـــات أو ا

يـسـعــيـان من خالل أعـمــالـهـمـا
وإجنــــازاتـــهـــمـــا الـــبـــارزة إلى
ــعـرفــة بـالـفن تـوســيع نـطـاق ا

. والثقافة العربي
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ــتـهـن الـقـصــابـة في الــنـزفــيـة كـان 
ـيـمـونـة). وأعلـنت احلـكـومة قـضاء ا
احملــلـيـة في مــيـســان عن افـتـتــاحـهـا

مـوقعـ لـتـسلـم احملاصـيل الـزراعـية
زارعـ بواقع  1000طن يـومـيا من ا
وقال قـائم مـقام  الـعـمارة رائـد شامل

ــواشي من خــارج الــبــصـرة دخــول ا
وتـوجـيه الـســيـطـرات بـذلك). مـشـيـراً
إلى أن (عــلى بــيــطـرة الــبــصــرة أخـذ
دورها بـتقـييم وتـغطـيس احليـوانات
وبــاقـي اإلجــراءات األخـــرى. إلى ذلك
كـثـفت احلـكـومـة احملـلـيـة في مـيـسان
إجـراءاتــهـا االحــتـرازيـة من احــتـمـال
اصــابـات في احملــافـظــة) وقـال مــديـر
اعالم صـحة مـيـسـان مـحمـد الـكـناني
لـ(الزمان) ان (ادارة مستشفى الصدر
شـهـدت زيـارة وفـد وزاري إلى صـحـة
احملــافـــظــة لإلطـالع عــلى االجــراءات
الصحية في مشـافى احملافظة مشيرا
إلـى أن ادارة مـــســــتـــشــــفى الــــصـــدر
الــتــعــلــيــمي أعــلــنت عـن إجــراءاتــهـا
ــواجـهــة مـرض احلـمى االحـتــرازيـة 
النزيفيـة) وان احملافظة لم تسجل اي
إصـــابــة من جـــانــبــهـــا كــشــفت إدارة
مــســتـشــفي مــيـســان  الـبــيــطـري عن
تكثـيف حمـاالتها بـالرش والتـغطيس
ــنع لــلـــقــضــاء عــلى الــقــراد الــنــاقل 
انــتـشــار احلـمى الــنـزفــيـة الصــحـاب
ــنـزل ـواشـي) واكـدت أنه ( رش ا ا
وما حـوله مـشتـبه بـاصابـته بـاحلمى
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ركـزين حيث  للـزمـان"  افتـتـاح ا
استقبال  40 شاحنة تسـويق مقسمة
على موقع الشركة في سايلو العمارة
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أكد مصدر طـبي في البصـرة تسجيل
أول إصـــابــة بــاحلــمى الـــنــزفــيــة في
احملـافـظـة ألحــد اجلـزارين من سـكـنـة
صـدر لـ(الزمان) قضـاء الدير. وقـال ا
إن (اجلـــزار تــواجـــد في قـــضــاء شط
الـعــرب ولـكن بــعـد الـتــحـري واتـخـاذ
اإلجراءات الالزمة تب أنه من أهالي
قـضــاء الـديـر وجـاء بــزيـارة إلى أحـد
أقاربه في قـضاء شط الـعرب). مـبيـناً
أن (الــصــحــة اتــخـذت كـل اإلجـراءات
الالزمــة من تــعـفــيــر وتـعــقــيم وبـاقي

اإلجراءات الوقائية).
W UŠ hO Að

من جــانــبـه قــال مــديــر دائــرة صــحـة
الــبــصـرة عــبــاس الـتــمــيـمي إن (دور
صــحـة الــبـصــرة يـكــمن بــتـشــخـيص
صـابة وتقد العالج الالزم احلالة ا
وهـذا مـتـوفــر من خالل تـهـيـئـة ردهـة
خاصـة سعة  40سريـر قـابلـة للـزيادة
أن تطلب األمر ومجهزة بكافة األدوية
ــسـتـلــزمـات الــطـبـيــة). مـبــيـنـاً أن وا
(رئيس اللجنـة األمنية العـليا محافظ
نع الـبصـرة وجه شـرطـة احملافـظـة 
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ساحة اخملـصصة لـلخطة ائيـة مهدي رشـيد احلمدانـي امس  ا وارد ا حدد وزيـر ا
. الزراعية الصيفية بثالثة مالي دو
وقال احلمـداني خالل مؤتمـر مشترك
مع مــحـافظ الــنـجف مــاجـد الــوائـلي
ـــيــاه امس  ان (الـــوزارة ســـتــوفـــر ا
لـــثالثـــة ماليـــ دو خالل اخلـــطــة
الــزراعــيــة الــصــيــفــيــة) واشــار الى
(مــلــيــون دو ســيــخــصص لــزراعـة
ـلـيون الـبـساتـ ودعم الـبـسـتنـة وا
دو الـــثــاني ســـيــخــصـص لــزراعــة
ــنـتج الـوطـني اخلـضـراوات ودعم ا
ـــلــــيـــون األخـــيــــر ســـيــــخـــصص وا
ياه اجلـوفية لألراضي التي تزرع بـا
ـوافقـات اخلاصـة بوزارتي وحسب ا
ـــــوارد ) واضــــاف ان الـــــزراعـــــة وا
(الـوزارة تـضع في أولـويـاتـهـا تـأم
وتوفـير مـيـاه الشـرب للـمواطـن في
ظل أزمة اجلفاف التي ال يعاني منها
ـا أغـلب دول الـعالم الـعراق فـقط وإ

ودول اجلوار).
VKA « WŽ«—“

ـساحـة التي سـتخصص وتابع ان (ا
لزراعـة الشـلب سـتكـون فقط لـلحـفاظ
على بذور العنـبر أما األنواع األخرى
من الرز فهي غير مشمولة بالزراعة).
ووصل احلـمـدانـي الى الـنـجف امس
ـــائــيــة لإلشـــراف عــلـى احلــصص ا
اخملــصــصــة لــلــخــطــة الــزراعـيــة في
احملافـظـة. من جانـبه  اكـد مـستـشار
الـــوزارة  عــونـي ذيــاب إن (األمـــطــار
لـهـا األخـيـرة الــتي شـهـدتـهــا الـبالد 
تـــأثــيــر جـــزئي نــســبـي جــداً ولــيس
ـنــاطق واســعــاً  وبـرغـم أن بـعـض ا
تـشكـلت فـيـها بـعض الـسـيـول لكـنـها
كانت مـحدودة وحـققت زيـادة طفـيفة
ـائي ولم تـشـكل تـأثـيراً في اخلـزين ا
) واشـار الى ان (مـا حتقق من كبـيـراً

يتم تـنفـيذهـا بالـتعـاون مع احلكـومة
احملـــلــيــة فـي احملــافــظـــة وبــأشــراف
ائية. مؤكدا ضرورة وارد ا مديرية ا
تـنفـيـذ مـثل هـكذا مـشـاريع في عـموم
ـسة جمالية على احملافظات ألضفاء 
الــــنــــهـــر واحلــــد مـن الــــتــــجـــاوزات
واحملـافـظـة عـلــيه من الـتـأكل وجـعـله
مـتـنـفـسـا لـلـعـوائل ومـكـانـا لـلـتـرفـيـة
وخـصـوصـا بـعـده تـنـفـيـذ تـشـكـيالت
الـوزارة حمـلـة إلزالـة الـتـجاوزات عن
دينة وقد بلغت ضفاف النهر داخل ا

نــســبـة اإلجنــاز بــأعـمــال الــتـكــســيـة
ــئــة حـيث تــضـمن احلـجــريـة  70 بـا
الـعـمل تــكـسـيـة بـطـول 1300مـتـر كال
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كما زار مشروع محطة ضخ هور ابن
جنم الــتي تـنـفــذهـا شـركــة الـرافـدين
الــعــامــة إحــدى تــشــكـيـالت الـوزارة.
واسـتمـع الى إيجـاز عن الـعـمل فـيـها
ــشــروع مـــوجــهــا بــســـرعــة إجنــاز ا
وضـمن تــوقـيـتـاته الــزمـنـيـة وحـسب

ـعــمــول بــهـا ــواصــفــات الـفــنــيــة ا ا
لـــغــرض أحــيــاء األراضـي الــزراعــيــة
ايــســر نــهــر الــفــرات ضــمن مــشـروع
أسـتـصالح كـفل - شـنـافـيـة  وتوجـيه
ــبـازل بــأجتــاه هـور أبن جنم مــيـاه ا
والـذي يعـتبـر مـنخـفـضا طـبـيعـيا في
ـسـاحـة 17000دو ــنـطـقــة و تـلك ا
بهـدف تخـليص مـياه نـهر الـفرات من
ـبازل الـتي كـانت فـي السـابق مـيـاه ا
تـــرمى فـــيه. مــؤكـــدا (ســـعي الــوزارة
فـتوح إلى اجلاد لـلـتحـول من الـري ا

نسـبة ال يـشكل أكـثر من نـصف ملـيار
مكن متر مكعب من الكمية التي من ا
أن نحصل علـيها نتيـجة هذه األمطار
ــوصل أو دوكـان) سـواء مـن سـدي ا
مؤكدا ان (ما يـطلق من اخلزين أقل
ـا يدخـل لهـمـا وتـأمل الـوزارة بأن
ـدة طــويـلـة تــسـتـمــر هـذه الــعـمـلــيـة 
واجهة ائي  لغرض تعزيـز اخلزين ا
الشح والتحـديات والسيطـرة عليها)
ولــفت إلى أنه (بــحــسب االتـفــاقــيـات
والتفاهـمات التي حـصلت مؤخراً في
هـذا اجملـال واخلـطـة الـتي وضـعـتـهـا
ــقــبل ــواجــهـــة الــصــيـف ا الـــوزارة 
واحـتـيـاجــاته  تـأمـ احـتـيـاجـات
مياه الشـرب واالستخدامـات البشرية
( وزراعـة الــفـواكه وسـقي الــبـسـاتـ
ومضى الى القول ان (موضوع زراعة
احملاصـيل األخرى فـهذا يـكون حسب
حـيث االتـفـاق والـتـفاهـم مع الـزراعة 
توفرة ياه ا وارد ا كميات ا حددت ا
ـــســـاحــات لـــديـــهــا) مـــبـــيـــنـــا ان (ا
ــزروعـــات ســتــصل خـالل الــصــيف ا
اجلـــاري إلى ثالثـــة ماليـــ دو من
الــــبــــســــاتــــ واخلــــضــــار وبــــعض
احملاصيل الصيفية األخرى في عموم
العراق ومـنها جـزء كبيـر يعتـمد على
ــــيـــاه اجلـــوفـــيـــة لـــكن احملـــدد في ا
احملاصيل التي تـستهلك كـميات أكبر
ـيـاه مـثل الـرز والـشـلب فـحـصل من ا
اتــــفــــاق عـــلـى زراعـــة  10 آالف و500
دو في األراضي عــلى نــهـر الــفـرات

في محافظتي النجف والديوانية). 
وكـــان احلــمــداني قــد تـــفــقــد أعــمــال
الــتــكــسـيــة احلــجــريــة في كــورنـيش
الكوفـة على ضفـاف نهر الـفرات التي

ياه على غلق بهدف مـعاجلة شح ا ا
ــســـتــوى الــداخــلي واســتــحــصــال ا
ـائـيـة من دول أعـالي حـقـوق الـبالد ا
ـستوى اخلـارجي حيث نـبع على ا ا
ـشروع تـنـفـيـذ مـحـطة ضخ تـضـمن ا
حتـتــوي عـلى  5مــضـخــات عـمــوديـة
تصريف الواحدة  4,7م/3ثا مع إنشاء
نـــاظم قــاطـع ذو فــتـــحــتــ بـــأبــعــاد
بازل  4,5*2,6 متر بـهدف رفع ميـاه ا
لتشغيل احملـطة الرئيسـية وقد بلغت

ئة). نسبة اإلجناز في الناظم 97 با

وصــومـــعـــة الـــطــيـب شــرق مـــديـــنــة
العمارة.
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واوضح شــامل إن (الــشـركــة الـعــامـة
لـتـسـويق احلـبـوب مـسـتـمـرة بـتـسـلم
ـزارع من احملاصـيل الزراعـية من ا
خالل مــوقـعـ األول فـي مـقــر شـركـة
ــوقع احلــبــوب ســايــلــو مــيــســان وا
الــثــاني في صــومــعــة الــطــيب حــيث
ــوقـــعــ من  30 إلى 40 اســـتــقـــبل ا
ـحـصـول احلـنـطة شـاحـنـة مـحمـلـة 
بواقع  1000طن يـومـيــا).مـشـيـرا الى
ان (الـعـمل يجـري بـانـسـيابـيـة عـالـية
وال تــــوجــــد مـــعــــوقـــات رغـم تـــراجع
ـسـوقـة بـسـبب تـقـلـيص احملـاصـيل ا
ـياه الـتي اخلـطـة الـزراعـيـة وشـحـة ا
تـشـهـدهـا احملـافـظـة). يـذكـر ان زراعة
مـيـســان أعـلـنت عن تــقـلـيص اخلـطـة
الـزراعــيـة لـلـمــوسم الـشـتـوي إلى 50
ـياه ئـة بـسبب تـراجع مـناسـيب ا بـا
ـراشــنــة وذلك من وتــطــبــيق نــظــام ا
خالل مــؤتـمــر صــحـفي مــشـتــرك بـ
ــوارد واحلـكــومــة احملـلــيـة وزارتي ا

عقد في ميسان. ×W∫ فرق بيطرية تكافح احلمى النزفية UJ

ـوازنـة).  بدوره  احلـكومـة واقـرار ا
كــــشف عــــضــــو احلــــزب مــــحــــمــــود
خــــوشـــنـــاو عن تــــطـــورات الـــوضع
الـــســيـــاسي وخـــيــار االنـــفــراج حلل
االزمــة الــراهــنــة. وقـال فـي تـصــريح
امس (انـــنـــا نــحـــاول الـــوصــول الى
انفـراجـة سيـاسـية اال انه حـتى هذه
الــلـحــظـة ولـالسف الـشــديـد التــوجـد
بــسـبب تــعــنت من بــعض االطـراف)
مـشـيـرا الى (وجـود تـفـاوت بـنـوعـيـة
بـادرة الـسيـاسـية الـتي تـطرح هـنا ا
وهناك والـذهاب باجتـاه االنفراجة)
مــشــددا عــلى (ضــرورة الــذهــاب الى
الـتــفـاف جـديـد لــيـكـون احلل االمـثل
والثـلث الضـامن) واوضح خوشـناو
ان (كال االلــتــفــافــ الـســيــاســيـ ال
يـــســـتـــطـــيــــعـــان انـــتـــخـــاب رئـــيس
اجلـمهـوريـة وال يـولد هـذا االلـتـفاف
اال بـــــتـــــراجـع بـــــعض االطـــــراف عن
طـالب التي ال تـتحقـق ابداً) وتابع ا
انه (بـــغــيــاب الــعــقالنــيــة في بــعض
اجزاء العـمليـة وجلملـة من العوامل
اخلــارجـيــة والـداخــلـيــة ومـحـاوالت
ـنـاصب ســتـؤثـر االسـتــحـواذ عـلـى ا

على عدم تشكيل االلتفاف الثالث). 

بنـود مبـادرة الـتنـسيـقي التي تـهدف
الـى كــســـر اجلــمـــود وعـــبــور حـــالــة
االنــسـداد الـســيـاسـي الـراهـنــة الـتي
طــالت كـثــيـرا وانــعــكس أثـرهــا عـلى
ــواطـن والــوطن بــشـــكل مــبــاشــر) ا
مؤكدا ( أهـميـة التركـيز في الـتعاطي
مع مبادرة تشكيل احلكومة على حق
وقف بـشأن ا بقـية مكـونات الـشعب 
من مـــرشح الـــكـــتـــلـــة االكـــثـــر عـــددا
ــوضـوعــيـة انــطالقـا من االســبـاب ا
ـوجـبة إضـافـة الى أهـمـيـة تـثـبيت ا
تضررة من جراء حقوق احملافظات ا
احلــــرب عـــلـى االرهـــاب ومــــعـــاجلـــة
مشكـلة السالح خـارج نطاق الـقانون
ومـركـزيـة قرار الـقـانـد الـعـام لـلـقوات
سلـحة وعودة الـنازح ومـعاجلة ا
جــمــيع االشـــكــالــيــات الـــدســتــوريــة
الــعــالــقــة بـ احلــكــومــة االحتــاديـة
ــرجــعــيـة واقــلــيم كــردســتــان وفـقــا 
ـــضي الــــدســــتـــور) داعــــيـــا الـى ( ا
بإجناز االستحقاقات الدستورية وما
يترتب عليـها من استحقـاقات وطنية
شــامـــلـــة تـــبــدأ بـــانـــتـــخــاب رئـــيس
اجلـــمــــهـــوريـــة الــــذي يـــعـــتــــبـــر من
استـحقـاق االحتـاد الوطـني وتشـكيل

الــعــامـة في الــبــلــد حـيث  تــأكــيـد
أهــمـيــة تــرسـيخ االمـن واالسـتــقـرار
ومالحــــقـــة فــــلــــول اإلرهـــاب وقــــطع
الـطريق أمـام مـحـاوالتهـا السـتـهداف
ــواطــنــ الى جــانب ضـرورة أمن ا
تـوفيـر كل الـدعم لـلقـوات األمـنـية في
ــهـامــهــا اجلـســام في هـذا الــقـيــام 
الــــصــــدد) واشـــار الــــبــــيـــان الى ان
(اجلانب شـددا على التكاتف ورص
الــصف الــوطــنـي وتــمــتــ اجلــبــهـة
الــداخـلــيـة في مــواجـهــة الـتــحـديـات

اخملتلفة التي تواجه البلد).
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واضـاف ان (الــلـقـاء اكـد اهــمـيـة دعم
ــسـائل الــعـالــقـة احلــوار في حـسم ا
واالنطالق نـحو تلـبيـة االستحـقاقات
الوطنية الـتي تنتظر البـلد والتركيز
واطـن وحتـس على احـتـياجـات ا
ــعـــيــشـــيــة واخلـــدمــيــة األوضـــاع ا
وضــــرورة تـــأمـــ أمـن واســـتـــقـــرار
الـعــراق وســيـادته). واصــدر حتـالف
عــــزم وحـــــزب االتــــاحـــــد الــــوطـــــني
الـكـردسـتــاني بـيـان مـشـتـركـا بـشـأن

مبادرة االطار التنسيقي. 
وقال البيـان (نؤيد وندعم ما ورد في

بيان تلـقته (الزمان) امس ان (صالح
بحثا خالل لـقاء جمعهما والكاظمي 
األوضـاع في قـصـر الــسالم بـبـغـداد 

عــلى اهــمــيــة دعم احلــوار في حــسم
ــســائل الــعــالــقــة واالنــطالق نــحـو ا
تلـبية االسـتحـقاقات الـوطنـية . وقال
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شدد رئيسـا اجلمهـورية برهم صالح
ومجلس الـوزراء مصطـفى الكاظمي
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عرفي الذي حـدث في العقـد األخير هـذا  أنني كنت أتابع من فوائـد االنفجـار ا
عبـر مواقع الـتواصل االجـتمـاعي بـشكل مـتقـطع برامج الـطبخ وخـصوصـا طبخ

الطعام التركي الذي أعتبره الذ طعام دون غير من أطعمة الدول األخرى.
كـنت مـتـسـلح بـكل حـاجـيـات الـطـبخ  اكـواب قـيـاسـيـة مـحـددة  مـيـزان صـغـيـر
لح ويصبح طعم الطعام كارثي. حساس حتى ال أزيد أي ذرة من البهارات أو ا
الـغــريب أيــضـا أنــني أكــتـشــفت أن الــرجـال أشــد دقــة وسـرعــة في الــطـبخ من

النساء..!!
كـمـا أن هـنـاك مـواقـف مـضـحـكـة دائـمــا تـتـكـرر عـنـدمــا أقـوم بـدعـوة أصـدقـائي
ـتواضع  فـعنـدما يـكون الـطعام وعائالتـهم لتـناول الـغداء أو العـشاء في بـيتي ا
الـذي  طـبـخه غـيـر لـذيـذ أجد أبـتـسـامـة صـفـراء عـلى وجـوهـهم أن لم يـعـجـبوا
رة واحدة فقط  وال يكررونها. بالطعام  ويكتفون بوضع الطعام على الصحن 
فبـعد عـروف " الصـغار ال يـعرفـون الكـذب"  ـثل ا أما الـصغـار فكـما يـقال في ا
تـنـاول عـدة لقـيـمـات إال وتـظـهر مـالمحـهم اجلـمـيـلـة  واجلديـر بـالـذكـر أن هـناك
دراسـات في عـلم االجـتـمـاع تدعـو إلى طـبخ أطـعـمـة خـفـيفـة حـتى يـعـتـاد األبـناء
وحتــديـدا الـصـغـار إلى االجـتـمـاع عـلى سـفـرة واحـدة  وعـدم
التـأخـر على وجـبـات الطـعام الـثالث الـيومـيـة وهي الفـطور

والغداء والعشاء .
ـراقـبــة دور في الـطـبخ عـنـدمـا يـسـألك اجلـمـيع بـشـكل ا
ل عن مـوعد االنتهـاء  وجتد العـيون تراقب الـلمسات

األخيرة والطعام يوضع بترتيب في منتصف السفرة.

ـا يـضمن الـدين هـو شـريعـة و احـكـام وقـواعد الـهـيـة تنـظم حـيـاة اجملـتمـعـات 
ان بـوحدة الله وهو رب  الـعرش العظـيم  وقال  بعض العـلماء ام الدين هو اال
ـا يـسـوق إلى ـتـلـقي عن طــريق الـوحيّ وهـو مـا وضــعه الـله  الـشّـرع اإللــهي ا
ـا يؤدي إلى خـيري الدنـيا واآلخرة عـتقـد واخلير في الـسلوك و  احلق في ا
وهـو الـقيـام بـطاعـة الـله ويـتمـثل بـالتـقـوى والبـر واخلـلق احلسن وتـؤكـد االديان
جمـيعها على احتـرام االنسان واحترام حريتـه وحقوقه   واكدت على التأخي و
ـســاعـدة الـفـقــراء وانـصـاف االخـر ـسـاعـدة بــ الـنـاس واوصت  الـتـعــاون وا
ـؤسف ظـهـور جـمـاعات ,وبـالـتـالي هي تـؤكـد عـلى الـعـدالـة االجـتـمـاعـيـة . ومن ا
ا حـددته هذه االديـان من احكـام وقواعـد ألهـية تدعي الـتدين ولـكنـهـا ال تعـمل 
رشيـدة تصب في مصلحة تنظيم اجملتمعات وضمان العدالة  واالنصاف  ولكن
ـال الـعـام في بـعـض اجملـتـمـعـات وقـوضت بـاسم الــدين وظـاهـرة الـتـدين نــهب ا
الدولـة واصبحت منهكه وضعيفة وغـير قادرة على البناء واالعمار بل تراجع ما
كـان فيـهـا  من تطـور في كل اجملـاالت  وادى ذلك الى تـراجع هـذه البـلـدان التي
تعـرضت الى هذه الـظاهـرة  ان من يؤمن بـالدين  ويـخاف الـعقـاب قطـعا يـبتـعد
ال العام  ويعمل باجتاه احلالة عن جرائم الـقتل واالغتياالت واخلطف وسرقة ا
ـا يدعم مـسارات التـنمـية والتـطور وعـلى اجلميع بـاختالف اطـيافهم االفضل و
ان يـتــوحـدوا ويـعـمــلـوا بـلم الــشـمل حتت مــسـمى واحـد هــو  اسم الـوطن الـذي
يـعـيـشـون فـيه  ومن طـرافة مـتـديـنـون ادعـا ءا النهم ال يـؤ مـنـون  مـا حـدث عام
 2007بـواليـة تـكـساس األمـريـكـية حـيث قـرر أحـد رجـال األعمـال أن يـفـتح محالً
للخـمور بجـانب كنيسـة فأعتـرض أعضاء الكـنيسـة وأصبحوا كـل ليلة يـتوجهون
بـالــصالة والـدعـاء عــلى الـرجل وفــجـأة حـدثـت عـاصـفــة تـسـبــبت بـإغالق احملل
فـأحـتفل أعـضاء الـكنـيـسة بـانتـصار الـسمـاء واسـتجـابة الـرب لهم أمـا صاحب
اخلـمـر فرفع دعـوى قـضـائـية ضـد الـكـنيـسـة في احملـكـمة طـالب فـيـهـا الكـنـيـسة
لـيوني دوالر كتعويض بسبب دعائهم عليه بينما أنكرت الكنيسة وأكدت أنه ال
تـأثـير لـلـصالة والدعـاء عـلى مجـريـات احليـاة نـظر الـقاضـي في القـضـية وأثـناء
الـتـصـريح بـاحلـكم ,قـال ال أعـرف كـيف سـأحـكم في هـذه
الــقـضـيـة ولـكن يـبـدو مـن األوراق أن لـديـنـا خـمـاراً يـؤمن
بقـوة الصالة والدعاء ولـدينا كنـيسة ال تؤمن بـها  هكذا
هي االمــور وهــكــذا تـســيــر االحــداث .فــهل من صــحـوة

دينية?
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ــعـروفــ في الـعـالـم الـعـربي ــصـريـ  ا من مـشـاهــيـر قــراء الـقـران الــكـر ا
ـهـيـبـة  الـذين  ابـكـوا بـهـا مـلـوك واالسالمي  بـأصـواتـهم اجلـمـيـلـة الـرخـيـمـة ا
ـؤثرة في نـفوس عـطرة وا ورؤساء دول  من شـدة اخلـشوع والـتأثـر بتالوتـهم ا
مسـتمعيهم  انهم الشيخان  عبد الفتاح الشعشاعي 1890- 1962 وابو العين
الـشعيشع 1922-  2011 الـلذان مازال حضورهما الـتاريخي  الى بغداد اواخر
ـلكة عـالية تـميزة بـتالوة  القران الـكر على روح ا عام  1950 ومشـاركتهـما ا
ـقـام في الـروضة ( والـدة  فـيـصل الـثـاني مـلك الـعـراق ) في مـجـلس الـفـاحتـة ا
ـلـكي  خالـدة في ذاكـرة العـراقـي  حـيث يـحتـفظ الـبعض الـكـاظمـيـة والبالط ا
عـطـرة الـتـاريـخـيـة  التي مـنـهم حـتى الـيـوم بأشـرطـة تـسـجـيالت لـتـلك الـتالوة ا

خشعت لها القلوب والنفوس آنذاك.
ـزيـد عن قـصــة حـضـورهـمــا بـغـداد ومـشـاركــتـهـمـا في ذلك ومن اجل مـعـرفــة ا
احلدث الـتاريـخي ( وفاة والـدة فيـصل الثـاني ملك الـعراق ) من خالل تالوتـهما
ـؤرخ عـبد ـسـتـمعـ لـهمـا  ذكـر الـباحث وا الـقـران الـكر وردود الـفـعل لدى ا
الـرزاق الهاللي صـاحب كتـاب ( من حديث الـذكريـات  ) الذي عايـش تلك االيام
لكية في العـــــــراق 1947- اخلوالي بـحكم عمله سبع سنوات في التشـريفات ا

  1954 قائال : 
ـلـكـة عـالـيـة رحـمـهـا الـلـه يوم  21-12- 1950 اقـيم في مـسـاء الـيـوم عـنـد وفـاة ا
ـلـكـي والـروضـة الـتـالـي مـجـلـس الـفــاحتـة  عـلـى روحـهـا الــطـاهــرة في الـبـالط ا
الكـاظمـية  وقد اسـتعـ بعـدد من مقـرئي القـران الكـر  من العـراقيـ  امثال
ال مهـدي واحلـاج مـحمـود عـبد الـوهـاب... ويواصل الـهاللي قـوله : لـكن الذي ا
حدث في الـيوم الثالث من الـفاحتة ان احلاج عبـد الهادي اجللـبي كان قد تفاهم
مع اثنـ من مقرئـي القران في مـصر  للـقدوم الى بغـداد لتالوة القـران الكر
لكة عالية في الروضة الكاظمية في مجـلس الفاحتة الذي قرر اقامته على روح ا
 فـحـضـرا في صـبـاح  الـيـوم الثـالث وبـدا بـتالوة الـقـران الـكـر عـلى الـطـريـقة
صـرية اجلمـيلة   فـأحدثت قراءتـهما ردود فـعل عظيـمة في نفـوس احلاضرين ا
الـذين كـان عـددهم كبـيـرا في اليـوم الـثالث  واخـذ الـناس  يـقـصدون الـكـاظمـية
لسـماعهـما وهمـا يقـران القران الـكر في مـجلس الفـاحتة الـتي اقامهـا اجللبي

بعد ذلك..
ويـضـيـف الـهاللي قـائال : الـذي اذكـره  عن هـذين الـشـيـخـ  ان الـوصي عـبـد
نح كل واحد منهما وسام االله من شدة اعـجابه بقراتهما اصدار ارادة ملـكية 
دني  وقـد استـغلت االذاعـة العـراقية الرافـدين من الدرجـة الثـالثـة ومن النـوع ا
ـلكي والروضة الكاظمـية  فقامت بتسجيل عطرة في البالط ا فرصـة تالوتهما ا
تلك الـتالوة بأشرطة النزال تذيـعها على الناس بـ احل واالخر (انتهى حديث

عبد الرزاق الهاللي).
مازلـنا نتذكر مشاهير قـراء القران الكر  النهم اصفياء
الــقــلــوب  كــرمـهم الــله تــعــالى بــنــعــمـة جــمــال الــصـوت
)  ترتاح وصفـائه فبتالوتهم لكتـاب الله  (القران  الكر
كلوبة حيث يزال الهم والغم  تعبة والقلوب ا النـفوس ا

انية وبه تتوحد االمة. وتتعزز بسماعه احلالة اال

بغداد
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عماري للمساكن ب محلة واخرى وب مدينة ومدينة   يختلف النمط ا
وأسـبـاب هذا االخـتالف كـثـيـرة ال مـجـال حلـصـرهـا هـنـا لـكن من اهـمـها
ديـنة الذي يجعـلها حتتفظ ناخ والعمـر الزمني أو تاريخ ا عامل البيئـة وا

يز ينتمي الى حقبة زمنية سابقة ..  بطراز معماري 
يشتـرك اجلمـيع دون استثـناء واضح يُـذكر بـاالحتفـاظ بصـورة عن البيت
الذي احتـضن طفـولتـنا وعن احمللـة أو الزقـاق الذي نـشأنا فـيه وأمضـينا
بـواكـيـر عـمـرنـا فـيه  والشك بـأن الــصـور الـتي نـتـذكـرهـا مـخـتـلـفـة وفـقـا
ـعمـاري الذي اشـرت اليه والـذي ينعـكس بوضـوح على الختالف الـنمط ا

تفاصيل حياتنا اليومية بشكل او بآخر !! 
وليس غريبا ان يـصل االختالف الى حد التنـاقض ب البيئـة التي نشأنا

فيها رغم اننا ننتمي الى مدينة واحدة !! 
لـست بـصـدد الـتـطرق الـى ذكـر االختـالفـات ب بـيـت شرقـي صـغيـر في
زقاق ضـيق يـجـاور مـرقد االمـام الـكـاظم او االمـام ابي حنـيـفـة وبـ بيت
آخر يـبعـد مسـافـة بسـيطـة عنـهـما عـند خـاصرة دجـلـة في العـيواضـية او
ـعـلقـة خـلف الـباب ـثـال !! لـكن صـورة السـتـارة ا الوزيـريـة عـلى سـبيل ا
ـفتـوح طـيـلـة الـنـهـار والـتي تـشـتـرك بـهـا اغلـب بيـوت احملالت اخلـشـبي ا
ـسافة ـرور السـيارات لـضيق ا ة الـتي التسـمح أزقتـها  السـكنيـة القـد
ب جانبيها وجتعل البيوت حتـتضن بعضها في حلظة عناق أبدية !! هي
التي اخـذتني بـعـيدا هـذا الصـباح وانـا اطالع مـنـظر الـبيـوت في شارعـنا
الواسع اجلميل والذي التوجـد فيه أسيجة تفـصل احلدائق عن بعضها 
لكـننـي اكاد اتـلمس حـواجـزاً واسواراً لم اخـتـبرهـا يـوما في ذلك الـزقاق

الـذي احـتضـن سـنـ طفـولـتي وكـانـت ابواب بـيـوته
تـفـتح عـنــد شـروق الـشـمس ومع تــصـاعـد رائـحـة
اخلـبـز من سـطح الـدار لـتـكـون تـلك الـسـتـارة هي
الفـاصل الـوحيـد مـابـ بيـوت تـتنـفس احلـياة في

حلظة عناق أبدية !! 

www.azzaman.com
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اعــــلـــنـت وزارة الـــتـــجــــارة عن بـــدء
فالحي مــحـافـظــة االنـبـار بــتـسـويق
مـــحـــصـــول احلــنـــطـــة الى مـــخــازن
الــشـركــة الـعــامـة لــتـجــارة احلـبـوب
مــعـلـنــ عن مـوسـمــهم الـتــسـويـقي

وحسب ماكان متوقعا.
واكد مدير عام الشركة العامة لتجاة
الكات احلـبوب مـحـمـد حـنـون ان (ا
ــراكـز الــتـســويـقــيـة الــعـامــلـة  في ا
قـدمت اروع صـور الـتــفـاني بـالـعـمل
وهـم يــتــحـــمــلــون اقـــسى الــظــروف
اجلـويـة والغـبـار الـذي انـعـدمت فيه
الـــرويـــة وهم يــؤدون دوراً وطـــنـــيــاً
ومـعهـم االجهـزة الـسـاندة  يـعـمـلون
فـي عــــده مــــحــــاور بـــــدء من شــــحن
ـســتــوردة من مــيــنـاء ام احلــنــطــة ا
قصر و مناقـله الرز احمللي و جتهيز
الــســله الـغــذائــيـة بــالــرز و جتـهــيـز
طاحن  الى جانب استـمرار حملة ا
الـتـسويـق في عـشر مـحـافـظـات بـعد

انضمام فرع الشركة في االنبار).
واضــاف ان مالكــاتــنـا الــعــامــلـة في
االنـبـار بـاشـرت يوم  5أيـار اجلاري
اســـتالم اول كــمـــيــات احلــنـــطــة من
الـــفـالحـــ وبــــلغ مــــجـــمــــوع مـــا

تسويـقه في لغايـة اعداد هذا الـبيان
(2.660) الفان طن  .

وبـ ان (اجــمـالي كـمـيــات احلـنـطـة
سـوقة لسـايلـوت و مراكـز تسويق ا
الشـركـة لغـايـة يوم  5/5 بلـغت 350

ألف طن. 
وكشف عن ان محافـظة واسط تتقدم
ــسـوقـة بـكـمـيـة بـلـغت احملـافـظـات ا

87.939 طناً) .
ـسوقة واستـعرض توزع الـكمـيات ا

ـــثـــنى عـــلـى احملـــافـــظـــات كـــاالتي ا
 34.389طناً  ,البصرة 16769 طناً 
و ذي قـار  30.975طــنـــاً و مــيــســان
27.730 طـنــاً وواسط  87.939طــنـاً
والـديــوانـيـة 31.554 طـنـاً و كـربالء
 10.165طــنــاً و بــابل 19.268 طــنـاً
والنجف 5.099 طناً واخيراً  االنبار

 2.660طناً.
واكــد ان (الــوحـدات احلــســابــيـة في
ـــواقع الـــتي بـــاشـــرت الـــتــســـويق ا

ـالـيـة ـسـتـحـقـات ا تـواصل صـرف ا
سوقي احلـنطة لـلموسم  2022اول
باول تـنفـيـذا لتـوجيه وزيـر التـجارة
عالء احــمـد اجلــبـوري الــذي حـرص
عـــلى ان يــكــون تــســـلــيم الــصــكــوك
لـلـفالحـ حـال اسـتالم احلـنـطـة في
مـخــازن الـتـجـارة  واتـمــام عـمـلـيـات

االحتساب  بسرعه وبدون تاخير).
وأعـــلـــنـت الـــوزارة أن الـــكــــمـــيـــات
ــســوقـة من احلــنــطـة احملــلــيـة من ا
ـزارعـ تصل إلى 300 الفالحـ وا
ألف طـن وهي في ازديـــاد مــســـتــمــر
نتـيـجة افـتـتاح مـراكز تـسـويقـية في

االنبار وصالح الدين.
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ـــوسم وقـــالت في بـــيـــان أمس إن (ا
الـتـسويـقي ال يـزال يـحـقق جنـاحات
كــبـيــرة من خالل تــســويق أكــثـر من
 300 ألف طن من احلـنـطة وعـمـلـية
ــراكــز الــتــســويــقــيــة في افــتــتــاح ا
ناطق الوسطى والغربية قد بدأت ا
ــوسم الـتــســويـقي ــا يـؤشــر أن ا
سيـحـقق كمـيـات كبـيـرة من احلنـطة
لـصــالح الـبـطـاقـة الـتــمـويـنـيـة وسـد
حاجـة البالد). وأشـارت الوزارة إلى
أن (خـزيـنـهـا من احلـنـطـة وصل إلى

في مــثل هــذا الــيـوم 6 ايــار مــايس عـام
1916- اعــدم احلـاكم الـعــثـمــاني جـمـال
بــاشــا 21 من الــوطـنــيــ الــلـبــنــانــيـ
ـطـالــبـ بــاالسـتـقالل أو والــسـوريــ ا
اإلصالح وذلك فـي ســــاحـــة الــــبــــرج في

رجة في دمشق. بيروت وساحة ا
ســاحـة الـبـرج سـابـقــا سـمـيـست سـاحـة

الشهداء تخليدا للوطني الشهداء.
شهـدت هذه الدولـة الصغـيرة الكـثير من
الــصـــراع من أجل حـــريـــتــهـــا. إذا كــنت
تسـافر في جـميع أنـحاء لـبنـان  فسوف
اضيـها. ساحة ترى العـديد من التحـية 

الشهداء في بيروت هي األكثر شهرة.
في عام 1916 أعـدم جـمــال بـاشـا الـذي
عـرف بـالـسـفـاح الـوطـنـيـ الـلـبـنـانـيـ
والـســوريــ في الــسـاحــة إثــر خــسـارة
ية األولى الدولة العـثمانية احلـرب العا
ـسـاعـدة األعـداء. وح مـتـهـمـا إيـاهم 
دخل الــفـرنـسـيـون إلـى بـيـروت أنـشـأوا
قــوسـا لـيــخـلّـدوا ذكـرى الــشـهـداء. وأمـر
ـكـان "سـاحة اجلـنـرال غـورو بـتسـمـيـة ا
الشهداء". ثم بـنوا نصبـا قام به النحات
يــوسف احلـويك من الــصـخـر الـلــبـنـاني
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ـثـل امـرأة مـسـلـمـة وأخـرى مـسـيـحـيـة
يـنــدبــان عــلى قــبــر. لــكن  هــدمه إبـان
ـا اعـتبـره الـلبـنـانيـون رمزا االسـتقالل 

للخنوع والذل.
الــيـوم سـاحـة الـشـهـداء سـاحـة شـعـبـيـة
ــدني  ســاحـة لالحـتــجــاج والــتـجــمع ا
الــشــهــداء في وسط بـــيــروت هي مــعــلم

بارز. 
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كــانت مـسـاحــة مـفـتــوحـة خـارج جـدران
ديـنة الـعثـمانـية تـسمـى "ساحـة البرج ا
ألنها كـانت حتمل عالمة "بـرج الكاشف".
ــوجب الــتــفــويض الــفــرنـسي  ولــكن 
أصــبح مـــكــانًــا حــديــثًـــا لالجــتــمــاعــات
يحتوي على أكشاك وخط ترام وأسواق.
 تـغيـيـر التـمـثال األولي  كـمـا في عام
1956 أقـــيـــمت أسـس الــنـــصب احلـــالي
للحجر في ساحة الشهداء  لكن النصب
الـفـعـلي كـمـا هـو الـيـوم لم يـتم افـتـتاحه
حتى عام 1960.  تصـمـيم الهـيكل من
قبل الفنان اإليطالي مارينو مازاتوراي.
ـيدان خالل احلـرب األهلـية  اسـتـخدم ا
ـدينـة إلى شـرق وغرب كـنقـطـة تـقسـيم ا

عارضة. بيروت لإلشارة إلى الطوائف ا
في وقـت الحق  دمـرت بــالـكــامل تـمــامـا
ـبــانـي والـتــمــاثــيل إلى كــمــا سـقــطـت ا
ـــــطــــر من الــــرصــــاص اخلــــراب حتت ا
والـتـفـجــيـرات. مـثل الــكـثـيــر من مـبـاني
بــيـــروت  لم يــنج الـــكــثــيـــر في أعــقــاب

حربها التي دامت 15 سنة.

في وقت الحـق   جتــــديـــــده من قـــــبل
USEK وهي جامـعة محـليـة  كجزء من

مـا هـو اآلن وسط بـيـروت. ومع ذلك  
االحتفاظ بندب الرصاص كعرض هادف

لتاريخ النصب.
بعد اغتيـال رئيس الوزراء آنذاك  رفيق
ـسـاهمـ الـرئيـسـي احلـريري  أحـد ا

o∫ شاحنات تسوق احلنطة u

فاضل الشمري

ثيرة وضوعات ا الـزوجة الثانية من ا
لــلـجــدل داخل االوسـاط االجــتـمــاعـيـة
نــظـراً لــلـتــداعـيــات واآلثـار الــنـفــسـيـة
واالجــــتـــمــــاعــــيـــة الــــتي تــــنــــشـــأ عن
الـصراعات الزوجية والتي تضع عبئاً

كبيراً وثقيالً على العالقات االسرية. 
ـوضـوع اضـحى ظـاهرة بـدأت تـطـفو ا
عــــلى الــــســـطـح بـــحــــيث تــــســــتـــدعي
مـناقـشتـها وايجـاد احللـول لها .. إذ ال
يـزال يشكل حـلما يراود مـخيلـة العديد
مـن الـــــرجـــــال بــــــغض الـــــنــــــظـــــر عن
ثل مـستـوياتـهم وأعمـارهم في ح 
مـصـدر قـلق ورعب لـلعـديـد من الـنـساء
... تـباينت اآلراء والـرؤى وتنوعت ب
مـؤيد ورافض حول االسـباب والدوافع
ـوضوع احلـقـيقـة فـمنـهم من يـتبـنى ا
ويـدافع عنه بـاعتبـاره حق شرعي اقره
وآخــــرون يـــبــــررونه الــــدين اإلسـالمي
بـدوافع انـسـانيـة وحـيـاتيـة وأخالقـية
فـي حـ يــجـده آخــرون مــصـدر خــطـر

يهدد الكيان األسري .
في هـذا التـحقيق نـحاول التـعرف على
آراء األشـــخــاص ومن كال اجلـــنــســ

حــيث كــان مــحــور اسـتــطالعــنــا يـدور
حـــول الــســؤال الــتـــالي : هل الــزوجــة
الـثانـية كابـوس يهـدد احلياة الـزوجية
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بـدايـة جولـتي كـانت مع الدكـتـور (علي
ـرهج) متـزوج إذ يعتـقد بـأن الزوجة ا
الــثـانــيـة هـو أمــر مـربك حلــيـاة الـزوج
والـزوجـة عـلى حـد السـواء فـهـو خـيار
مــر لــكــنه احــيــانـاً يــكــون اضــطــراريـاً
بــالــنــسـبــة لــلــرجل وأحــيــانـا خالص
لـلـمـرأة اذا كـان الرجل ال يـرى فـيـها إال
كـائن أنـثـوي وال يـنـظـر لـهـا بـوصـفـها
كـــائن مـــكـــمل له وفي أحـــيـــان أخــرى
يــكـون خالصـاً لــلـرجل حـيــنـمـا ال تـرى
ــرأة إال نـفـسـهــا بـحـيث تــقـسـو عـلى ا
الــرجل بـغـيـرتـهــا وكـثـرة شـكـواهـا من
حـيـاتـهـا ورؤيـتهـا لـزمـيالتـهـا الـلواتي
هـن في أحسن حال مـنها ,مـن هنا أجد
بـــأن الـــزواج الـــثـــانـي هـــو عبء عـــلى
الـزوج والزوجـة وخاصـة اذا كان لـهما

اطفال حيث يكونوا هم الضحية .
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األسـتاذ (فاضل الشـمري) يرى بأنه إذا

االولـى حول االقدام على هذه اخلطوة
وعـدم قـدرة الزوج عـلى ان يكـون عادال
بــ الــطـرفــ فـهــنــا يـصــبح الـزواج

كابوسا لكل من الزوج والزوجة .
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الـسـيـدة جنـاة مـهدي لـهـا وجـهـة نـظر
وضوع ,إذ تقول بأن مغايرة في هذا ا
ـتـزوجات أو هـنـاك شـبه اجـمـاع بـ ا
الــعــازبــات عـلى رفـض فـكــرة الــزوجـة
الــثـانـيـة رفــضـا قـاطــعـا كـونــهـا حـالـة
تــشـكل نــوع من االنـانــيـة وحب الـذات
وعـدم الـوفاء واإلخالص ,لـذا يـجب ان
ــــوضـــوع بـــحــــيـــاديـــة نـــنــــظـــر الى ا
ومـوضـوعـيـة ,كـونـه امر شـرعـه ديـنـنا
احلــنـيـف ولـيس فــيه أي مس بـكــرامـة
ـرأة وكيانهـا ذلك ان هناك حاالت أو ا
ظـــروف تــســـتــدعي ذلـك ومــنـــهــا عــدم
الـقدرة على االجنـاب أو مرض الزوجة
بـحيث يـجعـلها غـير قـادرة على الـقيام
بـــدورهـــا ,أمـــا نــــظـــرة اجملـــتـــمع إلى
الـزوجـة الـثـانيـة فـأعـتـقد انـهـا قـاسـية
ن يـــحــاول ان إلـى درجــة وصـــفــهـــا 
يـسـرق سعـادة واستـقرار األسـرة لكن
مـع هذا تبـقى نظـرة الرجل عـلى عكس
ذلـك فـهـو يـشـعــر بـأنه حق مـشـروع له
ادي خـاصة اذا كان يـتمتع بـاالقتدار ا
 األمـر الذي يـجعله يـسعى الى تـعديد

الزوجات. 
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ويـجد الدكتور (طه إبراهيم)  بان الله
تــعــالى قـد شــرع الــتـعــداد في الـزواج
بـالـنـسـاء حلـكـمة بـالـغـة الـهـدف مـنـها
حــمـايـة اجملـتـمع من انــتـشـار الـرذيـلـة
رأة إال ان لها بعض وصـيانة كرامة ا
اجلــوانب الـسـلـبـيــة في نـظـر الـبـعض
بـسـبب عـدم تـقـبل الـنظـرة اجملـتـمـعـية
لـلزوجـة الـثانـية فـهنـاك من ينـظر لـها
ـة اقـتـحـمت حـيـاة بـأنــهـا انـسـانـة ظـا
امـــرأة أخـــرى لــتـــشـــاركــهـــا زوجـــهــا
والــقـلـيل يـرى أنــهـا انـسـانــة دفـعـتـهـا
ظـروفها للقـبول بهذا الوضع ,وعـموما
شاكـل الزوجية فـإنه أحيانـا تتسـبب ا

ووجـود فجوة بـ الزوج والزوجة في
رغـبـة الرجل بـاالرتبـاط بزوجـة أخرى
إذ يرى انه اضطر ولسنوات طويلة ان
يـتـحمل زوجـته من اجل تربـية األوالد
وبــطـبــيــعـة احلــال فـان هــذه الـفــجـوة
تـتـسع اكـثـر فـاكـثـر بـعـد خروج االوالد
مـن الـــبـــيـت ولـــذك يـــبــــدا الـــرجل في
الـبحث عـن اسلـوب جديـد للـحيـاة بعد
رأة الـنـاجحـة هي التي ذلك ,غـيـر ان ا
تـعرف كـيف حتتـفظ بزوجـها إلى االبد

ولو طاردته كل نساء العالم .
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ولــــلــــوقــــوف عــــلى رأي الــــشــــريــــعـــة
اإلسالمية في ذلك يشير الدكتور (عبد
اجلــبـار زين الــعـابـدين)  ,بـأن اإلسالم
قــد أبـاح الـتـعـدد واشــتـرط له الـعـدل
عـالجـا لــتــفــاوت الــنـاس فـي قـدراتــهم
وحــاجــاتـهم الــنــفـســيــة واجلـســمــيـة
وسـبيال لإلحصان والعـفاف بفتح باب
احلـالل  واغالق بــاب الـــسّــفـــاح وقــد
عـــدد رســـول الــــله (ص) وصـــحـــابـــته
ـسلم من بعدهم والـتابعون وعامة ا
ولم نـسمع هجوما عـلى التعدد إال منذ
عـهــد قـريب بـعـد الـغـزو الـفـكـري لـبالد
ــسـلـمـ ونــظـام الـتـعــدد لم يـحـدثه ا
االسـالم فــقــد كــان مــوجــودا حــتى في
الـبـيئـات التـي ترفض الـتعـدد نـفسـها
ـــؤرخ الــفـــرنــسي الـــكــبـــيــــر يـــقــول ا
(غـوستـاف لوبون) ,إن تـعدد الـزوجات
عـلى مـثل مـا شرعـه االسالم من أفضل
األنـظــمـة وانـهـضـهـا بـأدب االمـة الـتي
تــذهـب الــيه وتــعــتــصم به واوثــقــهــا
لـالسرة عـقدا واقـواهـا ألصرتـها أزرا 
سلـمة اسعد رأة ا وسـبيله ان تكـون ا
حـــاال وأوجه شـــأنــاَ وأحـق بــاحـــتــرام
الــرجل من أخـتـهـا الـغـــربـيـة ,مـن هـنا
ـرأة ان تنـظر بـع الـرحمة فـان على ا
إلـى هــذا الـــنـــظـــام االلـــهي الـــذي هــو
وسـيله حلماية اجملتمع وليس بفرض
الن الـنبي (ص) تـزوج وأقر في الـتعدد
وفـعل ذلك أصحـابه وال يشتـغل النبي

(ص) واصحابه إال باألفضل .
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كمـيات جـيدة بـعد اسـتيـراد أكثر من
ستوردة 250 ألف طن من احلنطـة ا
فـضالً عن وجـود كـمـيـات في مـخازن
الـوزارة كانت مـهـيـئة لـتـوزيع وجـبة

.( واطن جديدة من الطح الى ا
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وتـابــعت أنـهــا (تـعـامــلت مع األزمـة
يـة للـحبوب بـشكل إيـجابي من العـا
ـــتـــوفــر في خـالل االعــتـــمــاد عـــلى ا
مــخــازنــهــا واســتــيــراد كــمــيــات من
توفر من األموال التي احلنطة عبر ا
ـــالــيـــة رغم عــدم تـــردهــا من وزارة ا
ـا ــوازنـة الـعـامــة لـلـدولـة  إقـرار ا
يؤشر استقرار حاجة البالد للحنطة
ــقـبـلـة واالبـتـعـاد عن خالل الـفـتـرة ا
دائــرة اخملــاطــر فـي ظل مــا يــحــصل
ـيــة في ارتـفـاع نـتــيـجـة األزمــة الـعـا

أسعار احلبوب).
ـــــوسم ولــــــفـــــتت إلـى أن (جنـــــاح ا
التـسويـقي وورود كـميـات كبـيرة من
الـفالحـ في هـذه الـفـتـرة يـؤشـر أن
ـــوسـم ســـيــــكــــون نـــاجــــحــــاً بـــكل ا
ـقـايـيس رغم أن اخلـطـة الـزراعـيـة ا
زروعة قد اختزلت نـصف الكمـيات ا
ــــاضي).وأضــــافت أن مـن الــــعــــام ا
(قـانون األمـن الغـذائي الـذي سـيـقره

مــجـــلس الـــنـــواب يـــتـــيح لـــلــوزارة
احلـصــول عــلى كـمــيـة 3 مالي طن
ـادة احلـنـطة كـخـزين اسـتـراتـيـجي 
األمـــر الــذي يــجــعـل الــعــراق خــارج
خـطـورة األزمـة االقـتـصـاديـة بـسـبب
ــــقـــتـــرحــــة كـــخـــزين الـــكــــمـــيـــات ا
ـــوسم اســـتـــراتـــيــــجي وثـــانــــيـــاً ا
الـتـسـويـقي ومـا يـحـقـقه من كـمـيـات
كــبــيــرة بـعــد قــرار مــجــلس الـوزراء
بــزيــادة أســعــار مــادة احلــنـطــة إلى
750 ألف طـن وجــــــــعـل اخلــــــــطــــــــة
ـوجود الـزراعيـة مـفتـوحـة وثـالثـاً ا
بــاخملـازن من احلــنـطــة االسـتــرالـيـة
ـوانئ ـانـيـة الــتي وصـلت الى ا واال

اضية). اجلنوبية خالل األيام ا
ــواطــنـــ بــأن خــزين وطــمـــأنت (ا
الـوزارة من مادة احلـنـطـة جـيد وفي
ـوسم تــصــاعـد مــســتـمــر نــتـيــجــة ا
الـــــتــــســـــويــــقـي وخــــطـــــة الــــوزارة
االســتــيــراديــة حملــصــول احلــبــوب
ـــيـــة وأيـــضـــاً قــــيـــام شـــركــــات عـــا
ـقتـرحـات لـبـيع كمـيـات كـبـيرة من
احلـنـطـة الى الـعـراق في حـال إقـرار
قـــانـــون األمن الـــغــذائـي أو األمــوال
الــتي تــرد إلى الــوزارة عـبــر حــاجـة

البطاقة التموينية).

في جتـــديـــد وسط بـــيـــروت  أصــبـــحت
الــســاحـة مــرة أخــرى مــوقــعًـا شــعــبــيًـا
لـلـنـشاط الـسـيـاسي واالحـتـجـاج  حيث
يـجــتـمع الــنـاس عـامًــا بـعــد عـام لــتـذكـر

السياسي الراحل.
 الـيوم  يـجتـمعـون لسـماع صـوتهم عـند

طالبة بحقوقهم. ا
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بيروت

طه إبراهيم حيدر حسنعبد اجلبار زين العابدين

ساحة الشهداء خالل احلرب األهلية وبعدها
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عـن فـرحــتـهم مــوكــداً ان مـدن األلــعـاب
شـهدت حركة متـزايدة من قبل العوائل

خالل العيد) .
فــيـمـا أوضـحت ام طـيــبـة بـالـقـول (في
الــعـيـد الـســابق كـانت األمـور مــخـيـبـة
لالمـال بـسـبب جـائـحة كـرونـا وارتـفاع
درجـة احلـرارة أمـا الـيـوم فـقـد شـهـدنـا
فــرحــة الـعــيــد في أســمى صــورهـا من
ــوالت بــاإلضــافـة خـالل الـذهــاب الى ا
الـى ان العـوائل استـطـاعت ان تتـنفس
الـــصــعــداء فـي الــعــيـــد والــذهــاب الى
األمــاكـن الــتي يــرغــبـــون بــهــا بــســبب
ـا وفر فـرصة اعـتـدال درجة احلـرارة 
ـيـزا لـهم لـلـعـوائل بـان يـكـون الـعـيـد 

قــيـاســا لـلـعــيـد) األســبق) مـضــيـفـة ان
(أجـواء كــربالء كـانت هـادئـة وجـمـيـلـة
ــقـــدســة بـــســبب وجـــود الــعـــتــبـــات ا
واســتــطـعــنــا ان نـقــوم بــهـذه الــزيـارة
ا ساعد العوائل مثلما كنا نتمنا لها 
عـلى خروجهـا من البيت بـاإلضافة الى
الـتــنـزه في احلـدائق الـعـامـة) في حـ
ذكـر أبو وسام انه ( البقاء في البيت
مع الـعـائـلـة ولـم يفـكـر بـاخلـروج خالل
فـتـرة الـعيـد مـعـتمـدا بـذلك عـلى برامج
ــسـلـسالت وافالم ـشـاهـدة ا الــتـلـفــاز 
ـســلـيــة لألطـفــال وتـنـاول الــكـارتــون ا
اقـداح الـشـرابت واحلـلـويـات وكـلـيـجـة

تعا في ذلك). العيد وامضوا وقتا 
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احــتــفـلـت الـعــوائل الــكــربالئــيـة خالل
الــعــيـــد بــتــبــادل الــتــهــاني بــ االهل
وبايل او الذهاب واالقـرباء من خالل ا
وتى الـيهم باإلضافـة الى زيارة قبور ا
لــلـتــرحم عــلـيــهم فــيـمــا ذهــبت عـوائل
ـتــنـزهـات أخــرى الى مـدن األلــعـاب وا

للترويح عن أبنائها. 
وقـــــال أبـــــو عــــلـي لـ (الــــزمـــــان) امس
ـنـاسـبة الـعـيد يـكـون لي مع ابـنائي )
ــتـنــزهــات ومـدن األلــعـاب زيــارة الى ا
لـلـترويـح عنـهم) مـشيـراً الى ان (فـرحة
الـعيد قد طبعت الفرحة بقلوب أبنائهم
ـا وفر أجواء هادئة وجميلة للتعبير

يــــتــــزوج دون اســــبــــاب أم ان هــــنـــاك
مـبـررات تـدفع به لـلـزواج مـرة ثـانـية ?
وهــــنــــا ال انــــوي أن اغـــضـب أحـــد أو
اســتـفــز مـشــاعـره ومـا احتــدث به هـو
قــصص حـقــيـقـيــة واقـعـيــة الشـخـاص
اعـرفهم تـزوجوا للـمرة الـثانيـة نتـيجة
ظـروف معينة حكمت اختيارهم فمثال
لدي صديق اجبرته ظروف معينة على
االنـتـقـال من مكـان الى مـكـان آخر  إال
ان زوجــته رفـضت االنـتــقـال  مـعه الى
مــكـان عـمــله اجلـديــد بـحـجــة االطـفـال
ومـدارسهم على الـرغم من انه قدم لها
كـل وسائل الـراحة واراد اقـنـاعهـا بكل
الـطـرق لكن لم يـنـفع حتى اضـطر الى
تــهـديــدهــا بـالــزواج فـلـم تـعــر اهـمــيـة
ـا اضـطـره بـالـتالي إلى لـلـمـوضوع ,

الزواج من امرأة اخرى.
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تـشير الـشاعرة (صـباح نور الـصباح)
بــان هـنــاك الـكــثــيـر من احلــاالت الـتي
يـقـدم فـيـهـا الـرجل عـلى الـزواج لـلـمرة
الـثـانـيـة نـتـيـجـة حلـاجـات اجـتـمـاعـية
وقـد ونــفـســيـة واحــيــانـا مــصـلــحـيــة 

يــتــحــقق هــذا احلـلـم عـنــدمــا يــتــمـكن
ــرأة الـــتي تـــكــون هي بـــالــزواج مـن ا
بـــالـــفـــعـل قـــادرة عـــلى تـــلـــبـــيـــة تـــلك
االحـتياجات ولكن هناك حاالت اخرى
قــد يـتـحــول فـيـهـا الــزواج الـثـاني إلى
كــابــوس لـيـس بـالــنــسـبــة لــلــمـرأة بل
لـلرجل أيـضا عـندما يـصطـدم بظروف
جـديـدة تـصـاحب الـزواج الـثـانـي قد ال
يكون قادرا على مواجهتها ,وهنا تبدا
ـــشــــاكل الـــتي تــــرهق كـــاهل الـــزوج ا
وجتــعــلـه غــيــر قــادر عــلى الــنــهــوض
تـعـلـقـة بزواجه ـسـؤولـيـاته سـواء ا
ـوضوع األول أو الـثاني ,لـذلك يـبقى ا
ـوضـوعـية الـتي مـرهـونـا بـاالسـبـاب ا
تـدفع لـلـزواج مرة ثـانـيـة فكـلـمـا كانت
تـلك االسباب نابعـة من صميم احلاجة
الـفعلية للزوج وكلما كان الزوج قادرا
عـــــلى ان يـــــكـــــون عــــادال فـي عالقـــــته
كن ان يـكـون هـذا الزواج بـالـطـرفـ 
نــاجـحـا مـكــمال لـزواجه األول أمـا إذا
ــوضـوعـيـة افــتـقـر الـزواج لــلـعـوامل ا
واالخـالقــيــة الـــدافــعــة الـــيه وانــعــدام
وجــود االتـفـاق والـتــفـاهم مع الـزوجـة

كـان الـزواج االول مـبـني عـلى الـتـكـافؤ
الــعــلـمـي واالجـتــمــاعي بـ الــطــرفـ

ويـعــيـشـون في حـالـة انـسـجـام جـيـدة,
فــلـيس هــنـاك مــبـرر لـلــزوج لـلــتـفــكـيـر
بــزوجــة ثـانــيــة حـتـى لـو كــانت هــنـاك
شاكل التـي حتدث بينهم ذلك بـعض ا
ان مــثل هـذه االمــور هي طــبـيـعــيـة في
احلـيـاة الزوجـية ,لـذا اجـد بـأن الزواج
الـــثـــاني يــجـب ان تــكـــون له مـــبــررات
مــقـنـعــة كـأن تـكــون الـزوجـة مــريـضـة
ـارسـة نشـاطـها ـرض مـزمن يـعيق 
جتـاه زوجـهـا أو زوجـة ال تـنسـجم مع
زوجـهـا ومـشاكـلـهم التـنتـهي وبـالـتالي
يـلجأ الزوج إلى امرأة اخـرى للتخلص
مـن ذلك وهناك زواج شبه مقبول وهو
ان تـــكــون فـي الــزوجـــة االولى عــوائق
عـدا هذه احلاالت تـمنـعهـا من اإلجناب
فأن الزواج الثاني هو نوع من (البطر)
ـلـكـون االمـكـانـيات وخـاصـة لـلـذين ال
ــاديــة الـتـي تـســاعــدهم عـلـى اجلـمع ا

بأكثر من زوجة .
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يـقـول الـدكتـور (حـيـدر حـسن) بأني ال
أعـــــيب الـــــزواج الـــــثـــــاني أو تـــــعــــدد
الـزوجـات إذ ال ينـبـغي أن نعـترض أو
نــنـتــقـد مــا جـاء مـن عـنــد الـله تــعـالى
ولـكن أنـا أعرض االسـبـاب التي تـدعوا
الــرجل لــلــزواج بـأخــرى  فــهل الـرجل
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قد ينتـحل بعض الطـيب صـفة الطبـيب ويصف الدواء لـغيره  وفي زعمه

طلوبة ..!! أنه يقدّم اخلدمة ا
وهذا وَهْم محض .

ال يصح أن تصف الدواء للناس مالم تكن طبيبا .
انّ مـجـرد الــشـعـور بــالـفـائــدة مِنْ ( حُـبـوب ) مــعـيّـنــة وصـفـهــا لك طـبـيب

مختص ال يعني أنها تصلح لعالج ما يشكو منه صديقك ..!!
ــمــارسـة الــطــبـيّــة شــائع في الــوسط الــعـام  –لألسف وهـذا الــلــون مِنَ ا

الشديد- 
ــبـادرات ومن هــنـا جــاء الــتــنـبــيه عــلى لــزوم االحــتــراز من أمـثــال هــذه ا

اخلاطئة.
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ـني لـلـغـايـة فقـد اتـفـق مـجمـوعـة مـن الشـبـاب عـلى وقـرأت الـيـوم خـبـراً آ
ناسبة  االحتفاء بذكـرى مولد صديقـهم الشاب  وصنـعوا له ( كيكة) بـا
وكانـوا قـد بـالـغوا بـوضع ( حـبـوب الـفيـاغـرا ) في الـكـيكـة  وحـ تـناول
صــديــقــهـم احملــتــفى به قـــطــعــة من (الــكـــيــكــة) ســاءت حــالـه فــنــقل الى
ـسـتـشـفى وتـبـ أنّ مـا تـنـاوله قـد أضـرّ بـعـضـلـة الـقـلب وسـرعـان مـا ا

أغمض جَفْنَيْهِ وانتقل الى العالم االخر .
كان هؤالء االصدقاء  يحسبونها مِزْحَةً او ما يسمونه (مَقْلَبَاً) ولكنه مقلب

أودى بحياة شاب عراقي بر على يد أصدقائه ال أعدائه .
وما أفظع ما ارتكبوه ...
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ونـحن نــكــتب هـذه الــسـطــور مـحــذرين بــشـدّة من الــلــجـوء الى مــثل هـذه

مارسات اخلائطة  ا
وتـترتب ولـكنـه قَتْل غـيـر عمـديٍّ  ة قَـتْل  انهـا جـر
ــمــارســـات اخلــاطـــئــة تـــبــعــات عــلى مـــثل هـــذه ا
ومسؤولـيات شرعـية وقانـونية واخالقـية وانسـانية

ليست بالهيّنة  .
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بغداد
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اضي واجلهات األمـنية والسـياسية واإلسـتخبارات الـعسكرية طوال اإلسـبوع ا
واخملابـرات الوطنية والقنـوات الفضائية واإلعالميـة األخرى وشبكات التواصل
تـسمـية (جـوجو) والله سـمى أو ا اإلجتـماعي كـافة إنشـغلت جـداً بـ (الكـائن) ا

والراسخون بالفضيحة.. أعلم!!
بحـيث تـركت جـمـيع قـضـايـانا ومـشـاكـلـنـا ومأسـاتـنـا االقـتـصاديـة واإلجـتـمـاعـية
ـواطن على رف التهميش وأستنفرت كل همة التي تهم الوطن وا والسـياسية ا

جهدها لتركز على (جوجو) حصراً! .. الله أكبر.
) وضعت فـيـهـا خطـط إستـخـبـارية دقـيـقة إذ  تـشـكيل (غـرفـة عـملـيـات طـوار
طـلوب أو (العدو) اللـئيم بحيث جداً لـغرض في كيفـية اإلجهاز عـلى (الهدف) ا
ـتـمـيـزة الـتي ـسـتـوى هـذه اخلـطـة ا حـتى خـطط الـقـضـاء عـلى داعـش لم تـكن 
ية بينما الهدف يصول ويجول في ـؤسسات األمنية واإلستخبارية العا أبهرت ا

بغداد على حل شعرها..! سبحان الله..
الــهـدف (جــوجـو) يــبـدو أنه/ أنــهـا داهــيـة من دواهي الــعـصــر األغـبـر بــحـيث
ــسـتــوى الـشـرف لــعب/ت/ مع أغـلب رمــوزنـا الــسـيــاسـيــة الـوطـنــيـة وكــانـوا 

سؤولية!! ما شاء الله.. وا
عـلى كل حــال ألـقيّ الـقـبـض عـلى (الـهـدف) اجلــوجـو الـذي تـبــ انه مـتـحـول
نـشود هم يـؤدي الغـرض ا جنـسيـاً وال نعـلم من ذكر إلـى أنثى أم بـالعـكس ا
ويعطي الـطاقة اإليجابية للزبائن وفق مستوياتهم السياسية واإلجتماعية ويحمل
.. وفـعـالً جنح بـتـفـوق في أداء مـهـمـته اجلـنـسـيـة مع اجلـواز األمـريـكي احلـصـ
الـضـحايـا.. وأحتـدى كل من يعـتـدي علـيهـا أو يـتخـذ إجـراءات قانـونـية ضـدها
وخـصوصـاً بعـدما بـدأت حديـثهـا بثقـتهـا العـاليـة بنـفسـها واألدهى انـها هددت
ـسـتـور عـلى كل من يـتـهـمـها  –زوراً وبـهـتـانـاً بـاإلبتـزاز.. بل بكـشف الـوثـائق وا

وتطالب الذين لديهم وثائق ضدها إلبرازها أمام اجلهات اخملتصة!! يا لطيف..
شـغـلتـها  –الـكـم - إذن مـضـبوط جـداً وإمـكانـيـتهـا عالـيـة في كـيفـيـة إصطـياد

غفل من هؤالء األراذل.. ا
ـوضـوع أن اجلهـات اخملـتصـة طـبعـاً هو هـم في هذا ا ا
كـيف سـتــسـتـر عـلى هـؤالء (األبـريـاء) من الـفـضـيـحـة
ـدويـة وتـخـلـصـهم من كـيد (جـوجـو) احملـصـنـة بـقوة ا
ـية.. خصوصاً ونـحن مقبلون عـلى (تشكيك) عفواً عا

ه!! تشكيل حكو.. 
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ـفردات وغـيـرها هـذه ا األغـبر الـغابـر غـبـر ا الغـبـار
جـعل الـغـبـران يـغـبـرون الـغـبـار لـيـغـبـرون حـيـاتـنا
الـغــبـراء بـالــغـبـار ولــيـتــحـول عـيــشـنــا  الى غـبـار
ــنـاسـبـات ــعـروف أن الـعـراقــيـ في ا من ا قـاتل
اء  وال أعرف وفق ما فرحة واحلزينة يوزعون ا ا
نعيشه هل سنعبئ الغبار في علب لتوزيعها بيننا.
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ذكور بينة واخملططات (بالـلغة العربـية) ضمن الوثيقـة القياسية للمشروع ا واصفات الفنية وجداول الـكميات ا وفق ا
ـكن احلصـول علـيهـا بعد تـقد طـلب حتريـري الى قسم الـعقـود العامـة في احملافـظة / وحـدة بيع الـتنادر انـفا والتي 
الية فـي احملافظة فعـلى الراغب مقابل مـبلغ قدره (١٠٠٫٠٠٠) مائـة الف دينار غيـر قابل للرد يـدفع لدى قسم الشـؤون ا
سـتوفـية ـن لهم هـوية نـافذة بـدرجة الـتصـنيف ®»½dýU?Ž Ø WO?zU?A…© تـقـد اعطـيتـهم ا ـقاولـ والشـركات الـعراقـية  من ا
ركـزية لـفتح الـعطـاءات الطـابق الثـاني من بـنايـة قسم الـعقود لـلوثـيقـة القـياسـية لـلمـشروع انـفا الى سـكرتـير الـلجـنة ا
ناقـصة ادناه مع وصل الشـراء (بأسم مقدم ذكورة ضمـن شروط ا العـامة في احملافـظة مرافق معـها التأمـينات االوليـة ا
بينة في الوثيقة القياسية للمشروع انفا. وان اخر موعد طلوبة وا ستمسـكات االخرى ا العطاء) النسخة االصلية مع ا
¦ØμØ±π ·œUB*« ©fOL)«® Âu¹ «dNþ dA?Ž WO½U≥≥∞≥ وسترفض اي عطاء « WŽU لتقد وتسـليم االعطية (موعد الغلق) هو »

ثليهم الراغب باحلضور في موعد انفا. متأخر عن موعد الغلق وسيتم فتح االعطية بحضور مقدمي العطاءات او 
ØWB UM*« ◊Ëdý

ـبـلغ قـدره ـذكـورة في ادنـاه و ١- تـقـد الـتـأمـيـنـات االولـيـة بـنـسـبـة ال تـقل عن (١ %) من مـبــلغ الـكـلـفـة الـتـخـمـيـنـيـة ا
ائة وتسعة وستـون الف وخمسمائة دينار عـراقي على شكل صك مصدق معنون الى (٤٫٨٦٩٫٥٠٠) اربعة مليون وثمـا
قـدسة / قـسم الشؤون ـشاريع او خـطاب ضـمان معـنون الى مـحافـظة كـربالء ا ـقدسـة/ بنك امـانات ا مـحافظـة كربالء ا
دير ) او ا ـناقصـة (وبالـعمـلة احملـلية وبـاسم مقـدم العـطاء (بـالنسـبة لـلمـقاولـ ـدة ١٢٠ يوم) من تـاريخ غلق ا الـية ( ا
ؤسس (بـالنسبة لـلشركات حـصرا) وصادر عن مصرف عـراقي معتمـد ويفضل ان يكـون من محافظة فوض او احـد ا ا

قدسة. كربالء ا
صدقة وكالـته النافذة لدى كاتب الـعدل وبعكسه لن يتم ـقاول نفسه او وكيلـه اخملول وا ٢- يتم تـقد العطاء من قبل ا

استالم االعطية مهما كانت االعذار.
ناقصة . قدم (٩٠) تسعون يوما من تاريخ غلق ا ٣- مدة نفاذية العطاء ا

ناقصة اجور نشر االعالن في الصحف. ٤- يتحمل من ترسو عليه ا
انعة من الهيـئة العامة للـضرائب ٢٠٢٢ وشهادة تأسيس ـقاول والشركات تـقد (براءة ذمة او كتاب عـدم  ٥- على ا
ماثـلة والسيولـة النقديـة وحسب ما مذكـور في الوثيقـة القياسيـة للمشـروع انفا ) وال يوجـد افضلية الشركة واالعـمال ا

. قدمي العطاءات احمللي
قـاول) السـلفة فال يـحق له ان يطالـب باية تـعويضـات وعليـه االستمـرار بتنـفيذ ٦- في حـال تأخـر الصرف وعـدم منح (ا

سـتحقـاته اصوليا دون االخالل اليـة التي قدمهـا ابتداء عـند االحالـة وتستمـر مطالـبته  شـروع اعتمـادا على كفـاءته ا ا
دنية. قاولة العمال الهندسة ا ـــــــــادة (٦٢/ط) من شروط ا ضمون ا

قاول او الشركة سلفة تشغيلية. ٧- ال يتم منح ا
 Uþu×K*«

شروع (١٨٠) مائة وثمانون يوما. ١- مدة ا
٢- الكلفة التخمينية (٤٨٦٫٩٥٠٫٠٠٠) اربعمائة وستة وثمانون مليون وتسعمائة وخمسون الف دينار .

٣- احملافظة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
ـقاول تـدوين االسعار في جـدول الكمـيات رقمـا وكتابـة وبشكل واضح وان يـكون خالي من ٤- عـلى جميع الـشركات وا

احلك والشطب.
l œË V×Ý r «uÞË VOÐU?½« eON&Ë W?O²¹d?J½u  …bŽU?  V Ë fO³ « ‰b?ŠË ‘d Ë ÷—ô« W¹u? ð) شروع يـتضمن عبارة عن ٥- ا

رفقة. U ) وكل ما يتطلبه العمل وحسب جداول الكميات ا CLK  wKš«œ jÐ— l  dðö Ë VOÝdð ÷«uŠ«

قدسة. قدم العطاء في دائرة اتصاالت وبريد كربالء ا ٦- حتديد رقم صندوق البريد 
ناقشة اراء ¦dNþ dAŽ WO½U»© في قسم العقـود العامة  «® W?ŽU « ≤∞≤≤ØμØ±≤ ·œUB*« ©fOL)«® Âu¹ ؤتمر ٧- موعد انعقاد ا

شاريع اعاله. قاول الراغب بتقد عطاءاتهم لتنفيذ ا ومالحظات ا
.(http://www.karbala.gov.iq/) -:٨-  نشر االعالن انفا على موقع احملافظة على االنترنت

ؤهـل والراغب في احلـصول على معلـومات اضافية ارسـال االسئلة عبـر عنوان البريد ٩- بامكان مقـدمي العطاءات ا
االلكتروني لـقسم العقود العامة (okoodkerbala2008@gmail.com) لالجابة على استفـساراتكم من الساعة الثامنة

صباحا والى الساعة الثانية عشر ظهرا وحسب ما مب في ورقة بيانات العطاء ضمن وثيقة للمشروع انفا.
قدسة) وال يسمح بتقد العطاء الكترونيا. شار اليها انفا هي (محافظة كربالء ا ١٠- العناوين ا
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ذكور انفا والتي بيـنة (باللغة الـعربـية) ضمن الـوثيقة القيـاسية للمشـروع ا واصفات الـفنية وجداول الـكميات ا وفق ا
كن احلصـول علـيها بـعد تقـد طلب حتـريري الى قسم الـعقـود العامـة في احملافـظة / وحدة بـيع التـنادر مقـابل مبلغ
قاول الـية في احملافظة فعـلى الراغب من ا قدره (١٠٠٫٠٠٠) مائة الف ديـنار غير قابل للـرد يدفع لدى قسم الشؤون ا
?¦dýU?Ž Ø WO?zUA?½«® Ë« ©w½U…© من الـشركات « Ø nMB? « …—U& W? dſ® ن لـهم هويـة نافـذة بدرجـة التـصنيف والـشركـات العراقـية 
ستوفية للوثيقة القياسية ارسة اعمال التجارة مثبتة ضمن اوراق تأسيس الشركة تقد اعطيتهم ا التي لديها حق 
ـركزية لـفتح العـطاءات الـطابق الثـاني من بنايـة قسم الـعقود الـعامة في احملـافظة للـمشـروع انفا الى سـكرتيـر اللجـنة ا
ـناقـصة ادنـاه مع وصل الـشراء (بـأسم مقـدم العـطاء) الـنسـخة ـذكورة ضـمن شروط ا مـرافق معـها الـتأمـينـات االوليـة ا
ـبينة في الوثيقـة القياسية للـمشروع انفا. وان اخر موعـد لتقد وتسليم طلوبة وا ستمسـكات االخرى ا االصـلية مع ا
¦?ØμØ±π ·œUB?*« ©fO?L)«® Âu?¹ «d?Nþ d?A?Ž WO?½U≥≥∞≥ وستـرفض اي عطـاء متـأخر عن « W?ŽU? االعـطيـة (موعـد الغـلق) هو »

ثليهم الراغب باحلضور في موعد انفا. موعد الغلق وسيتم فتح االعطية بحضور مقدمي العطاءات او 
ØWB UM*« ◊Ëdý

ـبـلغ قـدره ـذكـورة في ادنـاه و ١- تـقـد الـتـأمـيـنـات االولـيـة بـنـسـبـة ال تـقل عن (١ %) من مـبــلغ الـكـلـفـة الـتـخـمـيـنـيـة ا
(٣٫٧٧٢٫٦٥٠) ثالثة ملـيون وسبـعمائـة واثنان وسـبعون الف وسـتمائـة وخمسون ديـنار على شـكل صك مصـدق معنون
قدسة / قسم الشؤون شاريع او خطاب ضمان مـعنون الى محافظة كربالء ا قدسة/ بنك امانات ا الى محافظـة كربالء ا
دير ) او ا ـناقصـة (وبالـعمـلة احملـلية وبـاسم مقـدم العـطاء (بـالنسـبة لـلمـقاولـ ـدة ١٢٠ يوم) من تـاريخ غلق ا الـية ( ا
ؤسس (بـالنسبة لـلشركات حـصرا) وصادر عن مصرف عـراقي معتمـد ويفضل ان يكـون من محافظة فوض او احـد ا ا

قدسة. كربالء ا
صدقة وكالـته النافذة لدى كاتب الـعدل وبعكسه لن يتم ـقاول نفسه او وكيلـه اخملول وا ٢- يتم تـقد العطاء من قبل ا

استالم االعطية مهما كانت االعذار.
ناقصة . قدم (٩٠) تسعون يوما من تاريخ غلق ا ٣- مدة نفاذية العطاء ا

ناقصة اجور نشر االعالن في الصحف. ٤- يتحمل من ترسو عليه ا
انعة من الهيـئة العامة للـضرائب ٢٠٢٢ وشهادة تأسيس ـقاول والشركات تـقد (براءة ذمة او كتاب عـدم  ٥- على ا
ماثـلة والسيولـة النقديـة وحسب ما مذكـور في الوثيقـة القياسيـة للمشـروع انفا ) وال يوجـد افضلية الشركة واالعـمال ا

. قدمي العطاءات احمللي
قـاول) السـلفة فال يـحق له ان يطالـب باية تـعويضـات وعليـه االستمـرار بتنـفيذ ٦- في حـال تأخـر الصرف وعـدم منح (ا

سـتحقـاته اصوليا دون االخالل اليـة التي قدمهـا ابتداء عـند االحالـة وتستمـر مطالـبته  شـروع اعتمـادا على كفـاءته ا ا
يـكانيكـية والكـيمياويـة بقسـميها االول قاولة العـمال الهـندسة الـكهربائـية وا ـــــــــادة (٣٨/ي) من شـروط ا ضـمون ا

والثاني.
قاول او الشركة سلفة تشغيلية. ٧- ال يتم منح ا

 Uþu×K*«

شروع (٦٠) ستون يوما. ١- مدة ا
٢- الكلفة التخمينية (٣٧٧٫٢٦٥٫٠٠٠) ثالثمائة وسبعة وسبعون مليون وخمسة وستون الف دينار .

٣- احملافظة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
ـقاول تـدوين االسعار في جـدول الكمـيات رقمـا وكتابـة وبشكل واضح وان يـكون خالي من ٤- عـلى جميع الـشركات وا

احلك والشطب.
ÂU−Šô« W?HK?²) وكل مـا يتطـلبه العمل   «u?KÐU? Ë …—Ëb Ë W?J³A?  Â ±± …bL?Ž« ¨ ôu×? ـشروع عـبارة عن جتهـيز مواد ( ٥- ا

رفقة. وحسب جداول الكميات ا
قدسة. قدم العطاء في دائرة اتصاالت وبريد كربالء ا ٦- حتديد رقم صندوق البريد 

ناقشة اراء ¦dNþ dAŽ WO½U»© في قسم العقـود العامة  «® W?ŽU « ≤∞≤≤ØμØ±≤ ·œUB*« ©fOL)«® Âu¹ ؤتمر ٧- موعد انعقاد ا
شاريع اعاله. قاول الراغب بتقد عطاءاتهم لتنفيذ ا ومالحظات ا

.(http://www.karbala.gov.iq/) -:٨-  نشر االعالن انفا على موقع احملافظة على االنترنت
ؤهـل والراغب في احلـصول على معلـومات اضافية ارسـال االسئلة عبـر عنوان البريد ٩- بامكان مقـدمي العطاءات ا
االلكتروني لـقسم العقود العامة (okoodkerbala2008@gmail.com) لالجابة على استفـساراتكم من الساعة الثامنة

صباحا والى الساعة (الثانية عشر ظهرا) وحسب ما مب في ورقة بيانات العطاء ضمن وثيقة للمشروع انفا.
قدسة) وال يسمح بتقد العطاء الكترونيا. شار اليها انفا هي (محافظة كربالء ا ١٠- العناوين ا
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ناقصة اعاله كاتب لالشتراك في ا ١- يسر شركة مصافي اجلنوب / شركة عامة بـدعوة اصحاب الشركات وا
فوض او وكيل له بوكالة رسمية صادرة ومصدقة من كاتب العدل. دير ا راجع ا على ان يكون ا

شـتريات ودفع قيـمة البـيع  للوثائق الـقياسـية للمـناقصة ٢- تـقد طلب حتـريري معنـون الى قسم العـقود وا
ـقاول البـالغـة (١٥٠٫٠٠٠ دينار) فـقط مائـة وخمـسون الف ديـنار عـراقي فقط مع صـورة من هويـة تصـنيف ا

فعول وشهادة تأسيس الشركة. نافذة ا
٣- الكلفة التخـمينية تبلغ (١٩٨٫٠٠٠٫٠٠٠) فقط مائـة وثمانية وتسعون ملـيون دينار عراقي وبدرجة تصنيف

العاشرة.
ـطلـوبة (٣٫٩٦٠٫٠٠٠ ديـنار) فـقط ثالثة مـليـون وتسـعمـائة وستـون الف دينـار عراقي ٤- التـأميـنات االولـية ا
صـادرة من مصـرف مـعـتمـد لـدى شـركة مـصـافي اجلـنـوب ونافـذ لـغـاية ٢٨ يـومـا بـعد انـتـهـاء نفـاذيـة الـعرض

التجاري.
ــوقع االلــكـتــروني لــلـشــركـة ـقــدمي الــعـطــاء الــراغـبــ في احلـصــول عــلى مـعــلــومـات اضــافـيــة زيـارة ا  -٥
كـنكم مـراسلـتنـا على الـبريـد االلكـتروني الـتالـــــــــــــــي www.src.gov.iq ولالستـفسـار عن ايـة معـلومـات 

. contracts@src.gov.iq
٦- يتم تـسليـم العطـاءات في مقـر شركة مـصافي اجلـنوب - شـركة عامـة / غرفـة جلنـة فتح العـطاءات احملـلية
ـصـادف ٢٠٢٢/٦/٢٢ وفي حـالة واخر مـوعـد السـتالم الـعـطـاءات السـاعـة الـثـانـية عـشـر ظـهـرا لـيوم الـغـلق ا
مصـادفة يوم الغلق عـطلة رسميـة يستمر االعالن الى مـا بعد العطـلة ويعتبـر اليوم الذي يلي الـعطلة اخر يوم

تأخرة. ناقصة وسيتم رفض العطاءات ا لغلق ا
نـاقصـة السـاعة الـعاشـرة صبـاحا يوم ـشاركـ في ا ـؤتمـر لالجابـة على اسـتفـسارات ا ٧- سـيكـون انعـقاد ا

٢٠٢٢/٦/١٥ في مقر الشركة الكائن في محافظة البصرة / الشعيبة .
ناقصة. ناقص وتوقيع محضر مشترك بذلك قبل موعد غلق ا وقعي من قبل ا ٨- اجراء الكشف ا

ـطـلوبـة وجـداول الكـمـيات ـواصـفات الـفـنيـة ا ٩- يـتم تقـد اجلـزء الرابـع من الوثـيـقة الـقـيـاسيـة بـعد مـلئ ا
ـسـعرة (ضـمن اجلـزء الـرابع حصـرا) وحـسب مـا موضح في الـوثـيـقة وتـقـد اجلزء اخلـامس لـلـتأكـيـد على ا
طلوبة على ان تكون موقعة ومخـتومة على جميع اوراقها ومغلفة في ظرف واحد مغلق ومختوم واصفات ا ا
ناقـصة مع تزويدنا فـوض ورقم واسم ا دير ا مثـبت عليه العـنوان القانـوني الكامل للـشركة مع رقم موبـايل ا

طلوبة والتأمينات االولية. ستمسكات ا بقرص (CD) للوثيقة كاملة اضافة لظرف ثاني يتضمن ا
ا تتطـلبه الوثيـقة القيـاسية بكـافة اقسامـها المالء اجلزء الرابع  ١٠- في حـال عدم التزام مـقدمي العطـاءات 

. ا يقتضي مراعاة ذلك عند التقد منها فسيتم استبعاد عطاءه 
: شهـادة تأسيس الشـركة احملضر االول لـلتأسيس قـرار التأسيس  طلـوبة عند الـتقد ـستمسـكات ا  ١١- ا

ـقاولـ الـنافـذة الهـوية الـضـريبـية واسـتخـدام الـرقم الضـريبي تـأيـيد سـكن مصـدق خاص هـويـة تصـنيف ا
انعة من كـتب كتاب عـدم  ـفوض للشـركة او ا دير ا بعنوان الـشركة تـأييد حـجب البطـاقة التمـوينيـة عن ا
ـنـاقصـات معـنـون الى شركـة مـصافي اجلـنـوب براءة ذمـة من دائرة الـهيـأة الـعامـة لـلضـرائب لالشـتراك في ا

الضمان االجتماعي.
طلوبة في اجلـزء الثالث من الوثيقة الـقياسية وخالف ذلك سيتم  ١٢ - يجب مراعاة تـقد السيولة النـقدية ا

استبعاد العطاء.
نـاقصة على ان تـكون عملـة العطاء بـالدينار  ١٣- حتـديد مدة نفـاذية العطـاء بفترة (٩٠) يـوم من تاريخ غلق ا

العراقي.
ثـليهم الراغبـ باحلضور الى مقـر شركة مصافي  ١٤- سيـتم فتح العطاءات بـحضور مقدمي الـعطاءات او 
اجلنـوب - شركـة عامـة / غرفـة جلنـة فتح الـعطـاءات احمللـية في نـفس الـيوم الـساعـة الواحـدة ظهـرا او اليوم

التالي في الساعة التاسعة صباحا.
 ١٥- ضـرورة تقـد الـشـركات شـهـادة خاصـة بـاجـتيـاز الـعـاملـ لـديهم دورات الـ HSE (الـسالمة والـصـحة
والبيـئة) او ادخالـهم بدورات الـسالمة والتـي تقام في مـقر شركـتنـا مقابل كـلفـة (٥٠٫٠٠٠ خمسـون الف دينار
عـراقي للشـخص الواحد) وتـزويدهم ببـاج تعريفـي بعد اجتـيازهم الدورة وقـبل الشروع بـتنفـيذ االعمال داخل

الشركة.
 ١٦- الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

ـبلغ (١٠٫٠٠٠) ـناقـصـة اجـور اخر اعالن بـاالضـافـة الى تسـديـد رسم عـدلي   ١٧- يـتـحمـل من ترسـو عـلـيه ا
عـشـرة االف دينـار ورسم طـابع بـنسـبـة (٠٫٠٠٣) من قيـمـة الـعقـد ورسم هـندسـي بنـسـبة (٠٫٠٠٠٥) من  قـيـمة

العقد قبل توقيع العقد.
 ١٨- سيـتم تـنفـيذ الـعـطاء من خالل اجـراءات العـطـاءات التـنافـسـية الـوطنـيـة التي حـددتهـا تـعلـيمـات تـنفـيذ

العقود احلكومــية رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ .
نـاقصـة في اي مرحـلة من مـراحلـها قـبل صدور كـتاب االحـالة بنـاء على  ١٩- جلهـة التـعاقـد احلق في الغـاء ا

اسباب مبررة دون تعويض مقدمي العطاء.
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ورد ســـهـــوا في جـــريـــدة الـــزمــان
ــــــــــرقم ( ٧٢٤٥) في بـــــالــــعـــــدد ا
٢٠٢٢/٤/١١ اعـالن مــــنـــــاقـــــصــــة
حتــمـيل وتـفـريغ احلـبـوب في فـرع
ــثــنى حـيث ورد فـي الـفــقـرة رقم ا
(٥) تـــغــــطـــيــــة احلــــبـــوب خــــطـــأ
والصحـيح هو تعبـئة احلبوب لذا

اقتضى التنويه. 
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فضـلة  وتعود الشتعال فى هل تعـاود شرارة احلرب انتقالهـا إلى أراضيها ا
ديارنـا بعـد هجـرة مـوقوتـة إلى أوروبـا مع حرب أوكـرانيـا اجلـارية فـصولـها ال
ـا تـتـخـذ احلرب ـا يـكـون اجلواب بـنـعم هـو األقـرب لـلـظنـون  ور تـزال ?  ر
وها  فالكيـان اإلسرائيلى فى أزمة متفاقمة  وحكومته توقـعة طابعا دينيا  ا
على كف عـفريت  والطبعة الـيمينية الديـنية من الصهيـونية فى مركز احلوادث
ـسجـد األقصى" تـتصـاعد  واتـفاقات  واالستـفزازات "الـيهـودية" من حول "ا
ـتـبـادل بـ إيـران الـتـطـبـيع "اإلبـراهـيـمـيـة" لن تـنــقـذ "إسـرائـيل"  والـتـحـرش ا
والـكــيـان إلى ازديــاد  وضــيق مـوســكـو من "إســرائـيـل" تـراكــمت أمـاراته فى
الـفـتـرة األخـيرة  وواشـنـطن تـبـدو عـاجزة عن الـتـصـرف  بـرغم كالم يـثارعن

احتماالت زيارة الرئيس األمريكى "جو بايدن" للمنطقة بعد أسابيع . 
وبـاجلـمـلــة  ال تـبـدو الـصــلـة بـعـيـدة بــ حـرب أوكـرانـيـا ومــنـطـقـتـنــا الـعـربـيـة
يا مطردا  وأمريكا حشدت أربع اإلسالميـة  فاحلرب هناك تتخذ طابعا عا
دولـة فى الـصـدام الـعـسـكـرى مع روسـيـا  وتـعـتـبـر أن "إضـعـاف روسـيـا" هو
الهـدف  وأن السـماح بـانتـصار روسى عالمـة نهـاية لـتفـرد واشنطـن بالـقيادة
يدان األوكرانى الكـونية  وبرغم الضخ الـهائل للسالح الغـربى واحلليف فى ا
ريـعـة ضد مـوسـكو  الـيـة ا  وسالسل الـعـقوبـات االقـتـصاديـة والـتجـاريـة وا
ا قد يـعيق الـتقدم الـعسكـرى الروسى لشـهور  فإن الـنتائج الـنهائـية قد ال و
تكـون عـلى األغلـب فى صالح أمـريـكا  واحلـرب حتـولت إلى مـسألـة حـياة  أو
موت عـند موسكو وواشنـطن معا  وهو ما وضع الكـيان اإلسرائيلى فى مأزق
 حـاولت حـكومـة "نفـتـالى بيـنيت" الـهـشة الـتعـامل معـه بحـذر  وذهب "بيـنيت"
"  وعـرض أدوار وساطـة مع الـرئيس ـير بـوتـ للـقـاء الرئـيس الـروسى "فالد
ــيــر زيــلــيــنــســكى"  ومن دون جنــاح يــذكــر  فــالــرئــيس األوكــرانى "فــولــود
األوكرانى يـهودى صهيونى ويحمل اجلنسية اإلسـرائيلية  ويزايد على الكيان
ثـابـة "إسرائـيل كبـيـرة" فى مواجـهة اإلسـرائـيلى نـفـسه  ويعـلن أن أوكرانـيـا 
الروس  ويـنتظر من حكومة الكيان  ومن "اللوبى الصهيونى" فى العالم كله 
أن يقف مـتحدا مـعه فى الصدام ضـد موسكـو وبوت  لـكن "تل أبيب" حاولت
ـنتـصف  فـبرغم تـوحدهـا واندمـاجـها االسـتراتـيجى مع إمسـاك العـصا من ا
مؤسسـات القوة األمريكـية  وبرغم افتخار "بـايدن" بصهيونـيته األصيلة  فإن
"تل أبيب" خـشيت الـذهاب إلى أبـعد مـدى فى التـصادم مع مـوسكـو  واكتفت
تحدة  واقف دبـلوماسيـة مواتية لـلرغبـة األمريكيـة فى إدانة روسيا بـاأل ا
وبـتـقـد خـوذات حـمـايـة ومـسـتشـفـى مـيـدانى ومـسـاعـدات إنـسانـيـة لـالجـئ
األوكران  ومن دون اسـتجـابة ملـموسـة معـلنـة لرغـبة "زيـليـنسكـى" فى تزويده
ا بأسـلحة إسرائيلية  ثم تـب أن األسلحة ذهبت دون إعالن إلى "كييف"  و
دفع موسـكو إلى تشديد اللهجـة ضد كيان االحتالل اإلسرائيلى  ووصفه عن
حق بأنه "أقـدم احتالل فى العالم"  ثم كانت الصدمة الكبرى إلسرائيل  ح
أشار وزيـر اخلارجية الروسى إلى ارتباط نـازية هتلر نفـسه بأصول دم عائلية
يهـودية  وإلى أدوار ليهود تعاونوا مع النازى وعادوا "السامية"  وهو ما أثار
هـيـاجـا عـنـد احلـكـومـة اإلسـرائيـلـيـة  الـتى طـلـبت اعـتـذارا لـم يأت مـن الـوزير
تحدثة "سيـرجى الفروف"  بل جاء الرد أعنف عـلى لسان "ماريا زاخـاروفا" ا
بـاسم اخلـارجيـة الـروسيـة  الـتى اتهـمت الـكيـان اإلسـرائيـلى بدعـم ما أسـمته
نـظـام الـنــازيـ اجلـدد فى "كـيــيف"  وكـشـفت عـن وجـود مـرتـزقــة عـسـكـريـ
إسرائـيلـي يـحاربـون مع كتـائب نـازية أوكـرانيـة مثل "آزوف" وغـيرهـا  وليس
بوسع أحـد أن يزايد على تضحيات الروس بـالعهد السوفيتى فى احلرب ضد
ـية هـتلـر والنـازية  وقـد فـقد الـروس وحدهم 25 مـليـون قـتيل فى احلـرب الـعا
الثـانية  لكن "تل أبيب" قد ال تتوقف كثيرا عند رمى "الفروف" هو اآلخر بتهمة
ـا ألنـهـا تريـد مـواصـلـة الـعـمل بـاتفـاقـات أمـنـيـة سـابـقة معـاداة الـسـامـيـة  ر
جمعـتها مع موسكو  تكفل لها قدرا من حرية حركة صواريخها وغاراتها فى
نكوبة  وبدعـوى ضرب أهداف وحتركات إيران و"حزب الله"  سمـاء سوريا ا
وهو مـا ال تبـدو موسـكـو حريـصة عـلـيه مع تطـورات صدامـهـا ضد واشـنطن 
وقـد كـانت طرفـا مـشـاركا وراعـيـا فى اتـفاقـات مـوسكـو وتل أبـيب الـضمـنـية 
ية التى صـارت احتماالت تداعـيها واردة أكثر  خـصوصا مع اصطفـافات عا
صالح جديـدة مواكبـة حلرب أوكرانـيا  قد جتـعل موسكـو راغبة أكـثر بأخـذ ا
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فى الـوقت نـفــسه  تـبـدو أزمـة االتــفـاق الـنـووى اإليــرانى مـاضـيـة إلـى تـعـقـيـد
مضاف  فـقد توقفت مباحثات "فيينا" بالتواقت مع العملية العسكرية الروسية
فى أوكـرانيا  بـعد أن كانت الـقطوف دانـية أوائل مارس 2022  وبـعد أن كان
ا يـسـمى "اخلـطـة الشـامـلة االتـفـاق شبه جـاهـز لـلتـوقـيع عـلى جتديـد الـعـمل 
شـتـركة"  الـتى جـرى التـوصل إلـيهـا عام 2015 وانـسحـبت مـنهـا واشـنطن ا
على عـهـد الـرئيس األمـريـكى الـسابـق "دونالـد تـرامب" عام 2018  الـذى أعاد
فرض العـقوبات الثقيلة على طهران  وأضاف إليـها تصنيفا "إرهابيا" للحرس
الثـورى اإليرانى  طـلبت طـهران من إدارة بـايدن إزالـته كشـرط لتـجديـد اتفاق
ـباشر مـع واشنطن  التـقيـيد النـووى  وقدمت تـسهـيالت فى التـفاوض غـير ا
تقـبل فيه إيـران باالقـتصار عـلى وضع "فيـلق القـدس"  وليس احلـرس الثورى
كـله  فى قـائــمـة اإلرهـاب األمـريــكـيـة  لـكـن واشـنـطن بـدت مــتـرددة فى قـبـول
قـترح اإليرانى  فروسيا دخلت على اخلط نكـاية فى أمريكا  وطلبت التزاما ا
خـطـيـا من واشـنـطن  يـسـتـثـنى عالقـاتـهـا الـتـجـاريـة والـنـوويـة مع طـهـران من
ـسـتـجـدة على روسـيـا  وأبـدت واشـنطن قـدرا من الـلـيـونة دواعى الـعـقـوبات ا
االضطـرارية جتاه مطلب موسـكو  فروسيا طـرف أساسى فى االتفاق النووى
كن تـوقـيع االتـفاق فى غـيـابهـا  وطـهران اإليـرانى والـتزامـاته الـعـملـيـة  وال 
أعـادت تـوثـيق الــعالقـة مع مـوسـكــو  بـعـد حتـفظ وضـجــر طـار من مـحـاولـة
روسـيـا وضع الــعـصى فى الـعــجالت وإعـاقـة جتـديـد االتــفـاق  الـذى يـضـمن
إليـران اسـتـعـادة مـوارد مـالـيـة هـائـلـة  وحـريـة فى تـصـديـر بـتـرولـهـا وانـعاش
وضعـها االقتصادى  لكن مـشكلة طهـران العارضة مع موسـكو توارت  فيما
وقف األمـريكى  الذى تـراكمت مـشكالته الداخـلية  تزايـد إحباط إيـران من ا
ة مرجحة حلزبه فى انتخابات التجديد النصفى ومعها مخاوف بايدن من هز
ـطرد لشعبية بايدن نفسه  برغم قبل  والتراجع ا للكـوجنرس أوائل نوفمبر ا
ليارات من الدوالرات  ومحاوالته الظهور مغاالته فى دعم أوكرانيا بعشرات ا
كصـقر متـصلب فى مـواجهة حـرب بوت  وهـو ما ال يـعارضه "اجلمـهوريون"
ـقـراطى"  لكـنـهم يـوالـون انـتـقـاد بـايدن ـتـأهـبون لـوراثـة بـايـدن وحـزبه "الـد ا
بشـراسة  ويـعتـبرون أن جتـديد االتـفاق مع إيـران كأنه عـمل إرهابى  يـعادى
ــقـدس  الـذى يــواصل خـطـطه وحتــضـيـراته مـصـالح احلــلـيف اإلســرائـيـلى ا
لضـرب إيران عسـكريـا  وبدعـوى التـخوف من إنـتاج إيران الـوشيك لـقنـبلـتها
النـووية  ويحاول جر واشنـطن للمشاركـة معه فى حملة عـسكرية على إيران 
ويحظـى بدعم عواصم عربيـة خليجـية  سارع بعضـها لتحـالف علنى مع كيان
ا ال االحتالل اإلسـرائـيلى  بـعد الـتـطبـيع "اإلبـراهيـمى"  وإن جـاءت الريـاح 
تـشتـهى سـفنـهم  وعادت الـقضـية الـفلـسـطيـنيـة إلى حضـور باهـر  مع توالى
ـسـجد األقـصى" أولى ـدافـعـ عن "ا ـرابطـ ا قـاومـة  وبـسـالـة ا عـمـلـيـات ا

القبلت ومسرى النبى محمد عليه أفضل الصالة وأزكى السالم .
تـسـارعة لـصـالح إيـران  ولصـالح سـيـاسة الـتـيار وقـد بـدت هذه الـتـطـورات ا
تـشدد احلاكم فى طهران الـيوم  صحيح أن طهـران محبطة لتـأجيل التوقيع ا
ة على جتـديد االتفاق النووى  لكنها قد ال ترى فى ذلك خسارة أكيدة مستد
 وعالقـاتـها الـنـاميـة مع مـوسكـو وبـك تـتـيح قدرا من الـتـعويض عـن خسـائر
كنها االنتـظار حتى تستب مصائر إدارة بايدن ا  العقـوبات األمريكية  ور
ـكنهـا مواصـلة تطـوير برنـامجـها النـووى بغيـر قيود  تـلعـثمة  و ومواقفـها ا
ــزمــنـة مـع عـواصم اخلــلــيج الـعــربــيـة  ومع وهى حتــاول خــفض تــوتـراتــهـا ا
السـعودية بالـذات  عبر "مـفاوضات ظل" جترى فى بـغداد وفى غيـرها  وعبر
إطالـة عمـر الهـدنة فى حـروب اليـمن  مع توجـيه البـوصلـة إلى كيـان االحتالل
اإلسرائـيلى  وتـصعـيد حـروب التـحرش الـعسـكرى  وتـهديد إسـرائيـل بدمار
شامل  إن فـكرت األخـيرة فى الـهجـوم على مـنشـآتهـا النـووية  وباالتـفاق مع
واشنـطن أو بدونه  وكـان الفتا لألنـظار  أن طـهران أرسلت إلسـرائيل صورا
أرضيـة حديـثة خملـازن سالح العـدو النـووية والـبيـولوجـية والـكيـماويـة  وكانت
إسرائيل غيرت مواقعها خشية هجوم إيرانى  وجرى اإلرسال التحذيرى عبر
ـهـددة حـكـومـته مـخـابـرات دولـة أوروبـيـة  وبـدا الـتـحـذيـر صـادمـا لـلـكـيـان  ا
بـســقـوط وارد  لـتالشى أغــلـبـيــتـهـا احلـرجــة فى "الـكـنــيـست"  فـيـمــا تـشـعـر
إسرائـيل كلهـا بتـزايد اخلـطر عـلى وجودها  وبـالذات من طـهران وجـماعـاتها
ـسلـحة شمـاال وجنوبـا  وبإنـذارات حرب صريـحة من "حـسن نصر احللـيفة ا
الله" زعـيم "حزب الـله" فى لبنـان  ومن "يحـيى السـنوار" قائـد حركـة "حماس"
فى غـزة  وكـان "السـنـوار" قد تـوقع نـشوب مـا أسـماهـا حـربا "ديـنـية إقـلـيمـية
شامـلة"  تـتواجه فـيهـا إيران مع الـكيـان اإلسرائـيلى  وبـاألصالـة وبالـوكالة 
وهى حرب تـنتظـرنا جـميعـا  حتى وإن تـلكأت مـواعيدهـا  مع استـمرار أغلب
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بغداد

لـــيس ذلك صــحـــيــحــاً فـــالــرب يــســوع
ـــســـيـح احلي قـــال "تـــعـــرفـــون احلق ا
واحلـق يــحـــرركم" (يــو32:8) إذاً قَـــولِي
لـلحـقيـقة لـيس تشـاؤوماً ولـكن اخلوف
ال زال هـاجساً مخيفـاً يعمل فينا ويأكل
من مــســيـرتــنــا. فـقــد كــان لـنــا جتــربـة
قــاسـيــة مع داعش واجــهـنــاهـا بــرجـاء
ـسـيح وأمل القـيـامة ولـكن إذا بـقيـنا ا
عـــلى هـــذه احلــال هـل ســنـــحــصـــد مــا
زرعـنـاه أم نحـصـد مـا لم نبـتـغيه? وهل
هـو الزمن الذي تُـعطى فيـه لنا حـقوقنا
ونــعـيش مـطـمـئــنـ آمـنـ في بالدنـا?
وهـل نـحن أمــام حتـديـات جــديـدة ومن
نـوع جـديد كـما حلـاضـرنا ومـستـقـبلـنا
إذا كــان لـنـا ذلك? وأسـأل: هل سـنـبـقى
نفتش عن األرض التي حتضننا ونترك
أرضـنـا والـبـقـاء فـيـهـا فـشـعـبـنا ال زال
يـــرحل وقـــد مــرّ بـــوعــكـــة أودت به إلى
ـــال واجملـــوهـــرات واألمالك ضـــيــــاع ا
واحلـاجيات فـقصد جمـعيات وافدة من
أجل خـير الدنيا وإعادة عـمران منازلنا
ومـعـابـدنـا وقـرانـا ومدنـنـا وقـصـبـاتـنا
ونـــحن لـــهم شـــاكـــرون وفي هـــذا كــله
ضـاعت احلقيـقة وضاع الـوطن واكتمل
َــثَل الــقــائل "بــطــني عــبــادتي وإلــهي ا
دنـــيـــاي" والــويـل إذا كــان الـــراعي في
سـبات عـميق ورحـيل األيام حـيث يأتي
رب الـــــدار فـي ســـــاعـــــة ال نـــــدركـــــهـــــا
(مـتى 44:24 ولـوقا40:12) ولـكن عـليـنا
أن نـعـلم جيـداً أننـا لـسنـا أُجراء - وإنْ
كـانت مشاعـر اإلكتئـاب واحلزن والذين
تـتـغلـب على حـيـاتهم مـا يـرون من ظلم
أمـام عـيـونـهم ويـشـعـروا كـأنـهم غـرباء
ــون أن نــظــرة عـن جــيــرانــهم وهـم عــا
اجملتمع تغيرت جتاههم فقد كانوا أهل
ـنـزل - فـأمـر الـقــطـيع يـهـمّـنـا الــدار وا
وثـوابـتـنـا في حـقيـقـة قـيـامـة الرب "إنه
حيّ قـد قام ليس هو ههنا" (لوقا6:24)
وما ذلك إال ثقتنا ورجاؤنا وأملنا فمن
أجـله نـحيـا وبدونه ال حـياة. فـيا لـيتـنا
كـنا أمساً في يومنا... وسأبقى متفائالً
بـنعمـته وسأبقى أردد "لـتكن مشـيئتك"
ـــاني (مـــتى10:6) فـــتـــلـك مـــســـيـــرة إ
وحـقـيـقـة رجـائي ومـخـطط حـياتي وإنْ
كـــنتُ أخــاف أالّ تـــكــون تـــلك مــشـــيــئــة
اإلنــسـان الــذي ألَّه نــفـسه ومــصـلــحـته
ولــكن ال وألف ال... إنـهـا مــشـيـئـة الـرب
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خــوفــاً أن ال يـكــونـوا إال مــنــاجـاة عــبـر
مـــنــابـــر ومــايـــكــروفـــونــات وبـــيــانــات
وعـنـاوين تـعـلَن. ومـا أجـمل األقوال في
هـذه األزمنة ولـكنهـا بعيـدة عن األفعال

فما الفائدة!!.
ـأل صــدورنــا -بـــاألمس كــان الـــفــرح 
وجنــعل من شـوارعــنـا مـشــاعل ونـدعـو
أعـزاءنـا ونـشارك أفـراح غـيـرنا بـرقـصة
أو دبــكــة جـاعــلـ من احلــيــاة بـهــجـة
وفـرحـاً وحـياةً جلـمـيع شـرائح شعـبـنا.
ألون فــالــنــســوة تــهــلـهـل واألطـفــال 
ويــعـززون فــرح صـدورنــا ويـزيـدون في
عــلـمــهم فـتــراهم مـواظــبـ مــجـدّين ال
تــهـمّـهم احلــيـاة إال أن يـكــونـوا أوفـيـاء
ـعـرفـة والـشـباب ومـصـبـاحـاً لـلـعـلم وا
يـقـدمـون خدمـاتـهم لـكبـارنـا ومـسنّـيـنا
والـنـسـوة تـعطي لـلـغـذاء من وقـتهنّ ...
والـيوم حسـرات بسبب نتـاج أمراضنا
وعـاهـات في صـدورنـا وآالم في حـقـيـقة
أجـسـادنا وأصـبـحـنا ال نـبـالي بغـيـرنا
ولـكن فـقط بأنـفسـنـا وما ذلك إال ضـياع
لــقِـيَــمِـنــا وإنـسـانــيـتــنـا وأطــفـالــنـا قـد
ضــاعــوا فال نــعـلم مــا عــلـمــهم وفي أي
ريـاض يـجتـمـعـون ويعـتـبرون أنـفـسهم

ؤسف. قادة لهم ومن ا
-بـاألمس كـان اإلعتـذار من كبـير الـقوم
بـحق الصغار شعارَ إنسانيَّتِنا والقرار
بــاخلـطـأ سـبـيـالً لـعـيـشـنــا واحـتـرامـنـا
لـكـبـيـر أيـامـنـا وعالمـة حملـبـة أجـيـالـنا
فـكلنا كنا أوفياء وأمـناء بعضنا لبعض
وتـشهد على ذلك مـسيرتنا في وظـيفتنا
ـسيرة وعـملـنا في دوائرنـا واحتـرامنا 
حــيـاتـنــا ... والـيــوم أصـبح فـاســديـنـا
قــديــســـ وكــبــار قــومــنــا حتــني لــهم
ــاً الــقــامــات وتــخــلع الــعــقــاالت تــكــر
لــوجـودهم بــيـنــنـا ولـهـم يـجب اإلكـرام
قـاعـد األولى والتـرحيب والـتـسبـيح وا
بـهم في بدء أعمالنا وإال فنحن لسنا إال
ــــرذولـــــ وغــــيــــر ــــبــــعَـــــدين وا مـن ا
الـــصـــادقـــ ونـــســـأل مــا هـــذا وال من

مجيب.
-بــاألمس كــان عــدد مـؤمــنــيـنــا يــفـوق
ــلــيــون والـنــصف وكــانت مــعــابــدنـا ا
ـــان احلـــقـــيـــقي تـــمـــتـــلئ بـــرجـــال اإل
وبــــبــــســــاطــــة احلــــيــــاة والــــصالة في
االحـتـفـاالت والعـبـادات وبـعدهـا يـكون
اإلنسان قد مأل قلبه سماءً فيكون كالمه
حـــقــيـــقــة وقـــد جــعـل من أرضه أرضــاً

وتـــنـــوع حـــدائـــقـــنـــا بـــأنـــواع الــورود
ونـقـطفـهـا في أوانـها بـاقـات جمـيـلة ...
والـــيـــوم نـــفـــتـش عن الـــهـــواء ونـــلفّ
عسكرات فقد الكرفانات واخمليمات وا
يـبست ساحاتـنا وبساتيـننا ولم تعطي
ثـمراً خوفاً من!! بل أصبحنا نفتش عن
فــلك نــوح خــوفــاً من اآلتي وخــوفـاً من
سكونة وفي الـطوفان وما سيـحلّ في ا
بالدنـــا وأصــبــحـــنــا جنــمـع دمــوعــنــا

ونقطفها آهاتٍ وحسرات.
-بـــاألمس كـــنــا نـــنــام وأبـــواب دورنــا
مـفتوحة إحترامـاً لضيوفنا وال حارس
يـحرسـنا وال كـاميـرات تصـوّرنا وال مَن
يــســأل مَن هـو اآلتـي ألن اآلتي هـو من
أبــنـاء وطــنــنـا وجــيـرانــنـا ... والــيـوم
نـتفـنّن في كيفـية حتصـ أبواب دورنا
ـا ومـنــازلـنـا لـنـعـلن حـقـيـقـة دارنـا ور
خـوفـاً حـتى من جـارنـا ومن أصـدقـائـنا
ومن الـقريب أو البعيد كـما بدأنا نغيّر
حـقـيـقـة سـكـنـانـا لـنـبـعـد عـنـا الـتـهـديـد
والـوعـيـد.-بـاألمس كـنـا نعـمّـر بـيـوتـنا
ونــقـيم مـنــازلـنـا ونــعـلّي جـدران دورنـا
ستـقبل أجيالـنا وبعرقـنا كنا ـاناً  إ
نـربح أيامنا كما كنـا عامل مليئ من
اإلخالص وراضــ بـنـعـمــة عـيـشـنـا ...
والـيوم مع داعش اإلرهاب فـقدنا حتى
بـيوتنـا والتي نُهبت وأُفـرغت من أهلها
ومـن أثــاثـــهــا بـــعــد أن أُحـــرقت عالمــةً
لـقـسـاوتـهم وإلعالن حـقيـقـة مـسـيـرتهم
وهــدفـهـم ولم يـبقَ لــنـا شيء يُــذكَـر إال
ـشـيــنـة وغـيـر كُــرهِـنـا لــهـذه األعـمــال ا
اإلنــسـانـيـة ومــا أصـحـابــهـا إال أبـريـاء
وضـحايا لـهذا اإلرهاب وبدأنـا نتحرك
ونـتحـرّى عن ما يـحصل لـنا من اإلبادة
اجملـتمعـية. "لـقد هلـكنا" قـالها الـتالميذ
لـلمـسيح احلي (متى25:8) بـعد أن دُمّر
وطـننا الـصغيـر منزلـنا وبيـتنا األبوي
وهــيـبــته وال كــلـمــة نــاطـقــة إال بـيــانـاً
. -بـاألمـس كـنــا نـهـتـم الـواحـد وبـالغـاً
بـاآلخر ولم يكن لنا جلان وال مذياع وال
تـلـفاز يـتـكلم ضـدنـا أو يهـتم بـشؤونـنا
ألنــنـا كــنـا نــعـمـل رسـالــتـنــا بـحــقـيــقـة
شــؤونــنـا لــنـكــون صــادقـ مـع أهـلــنـا
ورجـــالــنـــا وحـــكّــامـــنــا ورؤســـاءنــا ...
والـيـوم اجملـالس وشـؤونـهـا والـلـجـان
وقـوانيـنها والـويل للـقائمـ علـيها من
فــســادهـم ومن أفــكــارهم ومــصــاحلــهم
ومن إصـداراتهم وحـقيـقة مـسؤولـيتهم

أجل مـسـتـقـبل نـحـيـاه في حـاضـرنا...
لذا أقول:

-بـاألمس كنـا مواطـن أصالء وليس
مــكــونــات أو أقــلـيــات أو جــالــيـات ...
والـيـوم أصـبحـنـا مـهجَّـرين ونـازح

وغرباء وأناساً مأجورين.
-بــاألمس كـنـا وطـنــاً ومـعـبـداً واحـداً
ـانه ... واليـوم أصـبحـنا وكـلٌّ على إ
ـــعـــابـــدنـــا نـــفـــتـش عن تـــســـمـــيـــات 
وطــائـفـيــتـنــا وعـشـائــرنـا والـويل إذا
دخـلتُ عـتبـة مـعبـدٍ آخر ال أنـتـمي إليه
ـا تـتــغـيــر دنـيـاي غــيـر مـعــبـدي فــر
ـعـارض ويُـسَـجَّل إسـمي في سـجل ا

. كروه أو ا
ـــلك وطــنــاً وأرضــاً -بـــاألمس كــنــا 
ـلك حتى وعـراقـاً ... واليـوم نحن ال 
الــهــواء الـــذي نــســتــنــشــقه فــقــد مأل
الـتــراب أنـوفـنـا وجَـعَـلْــنـا من بـيـوتـنـا
ــمـيــتـة وتــركـنـا ــسـيــرتـنـا ا مــشـافي 
وطـننـا وأرضنا واخلـوف أن نبقى بال
وطن بــعــد أن جِـلْــنـا األرض بــطـولــهـا
وعــرضــهــا لــنـفــتش عـن الـطــريق وإنْ

كانت بعيدة.
-بـاألمس كـنـا شعـبـاً سعـيـداً ملـمـوماً
شــمـلُهُ ولم نـفـكـر إطـالقـاً في هـجـرتـنـا
ا كـنـا نتـشـبّث بأرضـنا ومـغـادرتنـا إ
... والــــيـــوم الـــهــــجـــرة هـــاجــــســـنـــا
ومـوضـوعنـا فال ثقـة لنـا بشـعبـنا وال
َن هـم حـوالـيـنــا فـالـزمــان غـدر بـنـا
وخـــوفــنـــا من أن أرضـــنــا قـــد كُـــتــبت

لغيرنا.
-بـاألمس كـنـا نـنـعـم بـأجـواء بـيـوتـنا
وقــصـورنــا ومــزارعـنــا وبـســاتــيـنــنـا
ونــلـعب أطــفـاالً وشـبــابـاً في مــسـاحـة
سـاحاتـنا ونحـصد كمـا نزرع حقـولنا

إنـنا أمام عالم أكـثر فتكـاً بأبناء األرض
األبـريــاء فـاألبـريـاء الـيـوم هم ضـحـايـا
الــنـار واحلــروب واألوبـئــة إضـافـة إلى
الـفـسـاد واتّهـامـهم بشـتى أنـواع الـتهم
ـصـالح واحملـسـوبـيـات من قِـبَل ألجـل ا
ـهـمـات كــبـار الـزمن ورجــال الـدنـيــا وا
ــنـاصب ومن أجل غـايـات ومـصـالح وا
ـا أو أنـانـيـة. كـمـا أخذت شـخـصـيـة ر
هـذه األمور كلـها تُمـزّق أرضَنا وحـقيقة

أصالتنا 
مـن أجل أن نــــكـــون أو ال نــــكـــون. ومع
سيرة تـسير والقافـلة تُنشد األسف فـا
ا يـحصل خوفاً هـدفَها وال أحـد مبالٍ 
ـلك حيـاتنـا ومسـيرة أيـامنا من أن ال 
وحــقــيـقــة وجــودنـا.نــعم كم هــو قـاسٍ
زمـان األيام هذه والذي نحياه ونعيش
سـاعـاتـه بـلـيـالـيـهـا وأيـامـهـا ولـكن مع
هـذا أقـول أن رؤسـاءنا الـطـيـب وذوي
اإلرادة الــــصـــاحلــــة ورجـــال زمــــانـــنـــا
مـسلّم بـكل ما يحصل وبـكل حيثيات
ــســـيــرة ـــســيـــرة الــوطـــنــيـــة كــمـــا ا ا
ـة ـا نــراهـا مــؤ ــسـيــحــيـة والــتي ر ا

ومتعِبة ولكن هذه هي احلقيقة. 
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فـلنعمل مع هؤالء أصحاب ذوي اإلرادة
الـطـيـبة في أن نـزرع األمل والـرجاء من
أجل مـواصلة احلياة وهذا يتطلّب منا
ان أن نـشـهـد لـلـحـقـيـقـة بـشـجـاعـة اإل
ـان بـالـله الـذي مألنـا صـدورنـا مـنه إ
وبــــاآلخـــر وبـــالــــوطن. فال بــــدّ من ذلك
لـــنــعــرف أين نــحـن مــاضــون ومــا هــو
الـهـدف الـذي نـعـمل من أجـله وأين كـنّا
وأين أصــبـحـنــا وهـذا قـلـيـل من كـثـيـر
يــجب عـلــيـنـا عــمـله من أجـل مـواضـيع
ـاضي من ودراســاتٍ شـتّى وتـأوّهـات ا

مــقــدســة تُـزهــر بــاحلــقـيــقــة واحلــيـاة
ؤمن مفـعماً بـتعالـيم احملبة فـيصـبح ا
والــتـســامح والــغـفــران وال يـنــظـر إلى
ـظلـمـة والـزوايا اخلـفـية ... اجلـهـات ا
والـيـوم أصـبـحنـا نُـحـصى بـعـدد أيام
سـنتنا  –إنْ كـانت بسيطة أو كبيسة –
كـمـا أصـبح الـكـذب حـقـيـقـة كالمـنا مع
ا تخوننا غـيرنا لنطـرد عنا سمعـةً ر
كـما أصبـحت مسيرتـنا نفـاقاً وشاهدة
زور عــلى حــقـيــقــةٍ أردنـاهــا غــيـر ذلك
وجـــعـــلـــنـــا مـن ذلك الـــزيف عـــنـــوانـــاً
اذا البقاء? لـوجودنا. ويبقى السؤال: 
هل نـحن خُلـقنا من أجـل الفنـاء فنحن
صـورة الـله بـخـلقه فـقـد قـال في كـتابه
"وخـــلــقــنـــا اإلنــســـان عــلى صـــورتــنــا
كــمــثــالــنــا" (تك26:1) فــأيـن الــشــهـادة

األمينة واحلقيقية.
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-بـــــاألمـس لم نـــــكـن نـــــعـــــلم مـــــا هي
الـتقسيمـات والتنظيـمات وماذا تعني
ـــنــظـــمـــات واإلحتــادات واحلـــركــات ا
والــيــافــطــات ومـا نــوع الــطــائــفــيـات
ـصالح فـكل شيء كان على بـساطة وا
احلــيــاة مـــحــبــوبــاً ومــوقَّــراً مــلــيــئــاً
بــالـبـســاطـة وحب الـتــعـايش وإنْ كـان
الـلـقـاء بـعـيـداً. كـمـا كانـت الطـريق إلى
أبـوابها معـلَنَة ومعـروفة ... واليوم ال
أحــد يــعــرف مــا هـو عــدد مــكــونــاتــنـا
وتـقسيماتنا وتنـظيماتنا واألقوى هو
األول واألضـعف هو األخـير وكل هذا
ــســـيح احلي "إنه فـي زمن قــال عـــنه ا
سـتأتي أيام تشـتهون فيهـا يوماً كأيام
ابـن اإلنــســان ولـن تــرون" (لــو22:17).
فـعـدد منـظمـاتـنا وحـركاتـنـا وأقلـياتـنا
وطـوائـفــنـا وقـومـيـاتـنـا تـفـوق فـكـرنـا
واحـتـرامـنا لـعـددها ورسـالـتـها نـابـعة
من قـلـوبـنـا ومـهـامـهـا مـسـمـوعـة وإنْ
كـانت غير مرئية حلـاجات في نفوسها
ومـصـاحلـهـا ال تُـعَـدّ وال تُـحصـى ولكن
نـســمع بـآيـاتـهـا وال نـرى عـطـاءهـا من
أجل خـدمة اإلنسان وخيـره وما علينا
إال الــطــاعـة الــعــمـيــاء وإنْ كــانت ضـد
حــقـيــقـة احلـيــاة ونـســأل: هل خُـلــقـنـا
لــطـــاعــة رب الــســمـــاء والــيــوم أبــنــاء
األرض أصـبـحوا آلـهـتنـا فـالكـبـار لهم
ســانـدون ونــحن الــصـغــار من أجـلــهـا
ـا تــفــكـرون مــطــيـعــون... لــيس إال!.ر
وتـقولون إن ذلك تـشاؤم بامـتياز ولكن
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قــــراراتـــهــــا  خــــاصــــة االقـــتــــصــــاديـــة
والـسـياسـيـة واالمنـيـة الن تعـزيـز عالقة
الـدولة وسـلطـاتها بـاجملتـمع ومنـظماته
يـكون  لهـا  دور فاعل في السـيطرة على
الفساد ومكافحته واقتالعه من جذوره.
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ــان كـــســلــطــة ولــكـن يــبــقى  دور الـــبــر
ــفـتـرض ان يــلـعب دورا تــشـرعــيـة من ا
مــحــوريــا في مــكـافــحــة الــفــسـاد كــونه
قـدورها قـراطيـة الـتي  ـؤسـسة الـد ا
حتـقيـق التـواصل ب الـدولة واجملـتمع
من خـالل دوره الــتــشــريـــعي والــرقــابي
الـذي يـسهم بـشـكل اكثـر عـمقـا وفـعالـية
ـقـراطي في تــرسـيخ اركــان احلـكم الــد
ــهــنــيــة ــارس مــســؤولــيــاته   وهــو 
ووطـنيـة التـزما بـالعـقد االجتـماعي  في
حتــقـيق احملــاســبـة والــشـفــافـيــة وهـذه
احملــاســبـة والــشــفـافــيــة هي االخـرى ال
تــتـحـقق اال من خالل الــتـوازن الـصـحي
والــــســــلــــيم بــــ ســــلــــطــــات الــــدولـــة
ومــؤسـسـاتــهـا وان أي خـلـل يـحـدث في
هـــذا الـــتــوازن بـــ ســـلـــطـــات الـــدولــة
والـقيادات السـياسية سـوف يعطل عمل
الــســلــطــات في مــواجــهــة الــتــحــديــات

احلـيـوي وانـعـكـست كـل هـذه الـظروف
والـــعــوامـل واســبـــاب الـــضــعـف عــلى
ادائـهـا ومسـارات الـعمـلـية الـسـياسـية
ـناخـات الشـعـبيـة  وهذه واالجـواء وا
الـظـروف والـعوامل الـسـلـبيـة والـشاذة
هي الـــتي شـــكـــلت وصـــنـــعت مـــظالت
الـفسـاد من الـرؤوس الكـبيـرة احلاكـمة
ــفـــســديـن بــكل في الـــبالد حلـــمــايـــة ا
انــواعــهم والــدفــاع عــنــهم  ومـن هــنـا
اصـيبت الدولـة بالعجـز العام ومرضت
وضـعــفت قـدراتـهــا عـلى خـلق الــبـيـئـة
ـقراطـيـة الـنظـيـفة الفـسـاح اجملال الـد
ــشــاركـــات الــشــعــبــيــة لــلــمـــزيــد من ا
ستقلة  في صنع والـكفاءات الوطنية ا

ـقراطـية دورا تـلعب اجـهزة احلـكم الد
كـبــيـرا في إحـكـام صــمـام أمـان حـمـايـة
ــقــدورهـا الــدولــة واجملــتـمـع ويـكــون 
تـفكيك ظواهر الفـساد وضرب جتمعاته
ورؤوسه بـقـوة القـانون لـكن مـا نشـهده
ونـلمسه عـلى ارض واقعنـا الوطني هو
ضــعف  الـدولـة  بــعـد ان ألـقى الــفـسـاد
بـظالله على جمـيع مفاصـلها وهيـئاتها
ومـؤسساتـها وسلطـاتها عـموما وبدون
اسـتثـناء وجتـذر هذا الـضعف والـفساد
في مــــفـــاصــــلـــهــــا عـــمــــلـــيــــا بــــســـبب
احملـــاصــــصـــات بــــكل انـــواعــــهـــا وفي
ذهبية مـقدمتها احملـاصصة الطائفـية ا
الـعــنـصـريـة الـتي اكــلت بـجـرف الـدولـة

ســــمح الــــلـه  اذا عـــلـى قــــادة الــــعـــراق
وسـياسـية وقـواة االستـراجتيـة الفـاعلة
ضــبط صـمـام االمــان  بـالـفــعل الـوطـني
الـنابع من قدراتنا الوطـنية  وهي كثيرة
 والــــتــــحــــلـي والــــتــــمــــسـك  والــــعــــمل
بـاحلـكمـة  والـتنـازل عن اخلـصوصـيات
ـنـافع الـشـخـصـيـة تـنـازال ـصـالـح وا وا
حـقـيـقـيـا  لـلـوطن  ونـحن  امـام كـل هذه
االهـــوال واالخـــطـــار  الـــتي يـــراد بـــهــا
تـرويضـنا وابتـزازنا  وتمـيع  واضعاف
امــكـانــيـاتــنـا  وقــدراتـنــا  وفـرض االمـر
الـــواقع  عـــلى تـــريـــكـــيـــبـــة قـــراراتـــنـــا
الـسيـاسيـة السـياديـة  الوطـنيـة من قبل
االعـبيـ االقلـميـ والدولـي لـوضعـنا
في الــــزوايـــا احلـــرجــــة  واحـــاطــــتـــنـــا

وقوتة  وعلى من يهرول. بالغامهم ا
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ــال ــواقع  وواجلــاه وا ويــلـــهث وراء ا
والــسـلــطـان  ومــحــاوالت ولـوجــهـا  من
خالل  اضيق  االبواب  ان يعي اخملاطر
واالهــوال والـكـوارث  بــعـد ان وضــعـنـا
االعــداء  والـطــامــعـ واحلــاقــدين عـلى
شاريع صـفيح يغـلي  وقد  غابت عـنا  ا
الـسياسـية الوطنـية  الدمقـراطية احلرة
سؤولي وهـذا يتطلب ويتـوجب على ا
 وكل الــقـادة والـسـيــاسـيـ الــوطـنـيـ
ـثقفي  ان ينظـروا نظرة موضوعية وا
اجــابـيــة  انـســانــيـة وطــنـيــة لــشـعــبـهم
ـكن للـجـلوس الى والـعـمل باسـرع مـا 
طــاولــة  احلــوار الــوطــني الــذي اشـرت
شاريع الـيه  من اجل الذهاب اخلروج 
وطـنــيـة تـدعم وتـعــزز دور الـدمـقـراطـيـة
صداقية واحلـريات وبرامج االصالح  
وطـنـيـة شريـفه  لـتـفعـيل الـدور الـوطني
الــنـقي لــيـســيـر ويــعــبـر  مــركب الـوطن

بسالم الى الطرف االمن.

والـتـلـويح بـاسـتـعـمـال الـعـنف والـقـوة
عـنـدما يـشتـد وطـيس صراعـاتهم  وهم
يــــصـــمــــون اذانــــهم  عن االســــتــــمـــاع
ـنـاشـدات الـنـاس  بـانـهـاء الـصـراعات
واالسـراع  بـتـشـكيل احلـكـومـة وتـقد
اخلـدمات لهم  بـعد ان اصبـحت الدولة
بـكل مــؤسـسـاتـهـا وسـلــطـاتـهـا تـتـرنح
امــام المـبــاالت الــقـادة والــســيـاســيـ
والـقوى الفـاعلة على الـساحة الـوطنية
والــتي بــيــدهــا احــكــام صــمــام االمــان
الـوطني والـسلم االهـلي واحلفـاظ على
مــا تــبـقـى من هــيـبــة الــدولــة .امـا  من
يـتـحـدث من الـقادة والـسـيـاسـي ومن
يـحـكم  عن  السـيـادة والكـرامـة وشرف
ـسـؤولـيـة ومكـانـة  الـعـراق واحلـفاظ ا
عـــلى وحـــدته الـــوطـــنـــيـــة ونــســـيـــجه
االجــتـمــاعي ان يــعي ويـدرك جــيـدا ان
ــــســــمــــيــــات واالوصــــاوف كل هــــذه ا
والـثـوابـة بـحـاجـة مـاسة الـى  الى قوة
وارادة وطــنـــيــة وســـيــاســيـــة  واعــيــة
حلــمــايــتــهـــا  وحتــقــيــقــهــا  مع وضع
واسـتحـضار جمـيع حسابـات احلاضر
ــســـتـــقـــبل  االتي  ولـــيس اخلـــطـــر وا
حــســاب الــلــحــظـة  االنــيــة الــتي  يــتم
ــنــاخــات الــتـــعــايش مـــعــهــا  وتـــرك ا
ـفـروضـة ـأذون  بــهـا  وا ــسـمـوح وا ا
هم جـدا  وعـلى الـفور عـلـيـنا  بل مـن ا
الـــتــوجه الـى عــقـــد حــوارات وطـــنــيــة
سـتراجتيـة منـظبطـة ومؤطرة  بـفقرات
واولـويـات ضمـانـة  جناح هـذا احلوار
الـوطـني الصـادق واالمـ على حـمـاية
الــعـــراق والــعــراقـــيــ  من مـــفــاجــات
االنــــهــــيــــار والــــضــــيــــاع والــــفــــســـاد
والـــصــــراعـــات  واالصـــطــــفـــافـــات مع
اخلـارج  والــتي  يـراد لـهـا ان   جتـرنـا
الى  مـــعــارك   خـــطــيـــرة  ودمــويــة  ال
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شيدات ادناه تعلن الشركة العامة الدارة النقل اخلاص عن اجراء مزايدة علنية لتأجير ا
في محافـظة (واسط) في اليوم (اخلـامس عشر) تبـدأ من اليوم التـالي لنشر االعالن وفق

عدل.  قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (٢١) لسنة ٢٠١٣ ا
كن احلصول عليها من قسم الشركة اعاله لقاء مبلغ (٥٠٠٠) دينار غير والشروط الـتي 

قابل للرد. 
فعلى الـراغب احلضور في الساعـة احلادية عشر في قسم الـشركة في محافظة (واسط)
زايـد كـتاب يـؤيـد براءة ذمـته من الـضريـبـة معـنـون الى (الشـركـة العـامة على ان يـقـدم ا
دنـيـة وشهـادة اجلنـسيـة او (الـبطـاقة الـوطنـية الدارة الـنـقل اخلاص) وهـوية االحـوال ا
ـوحدة) وبـطاقـة السـكن (النـسخ االصلـية) ويـدفع التـأميـنات الـقانـونيـة البـالغة ٢٠ % ا
زايدة اجور خدمة مضروبا في عدد سن العقد بصـك مصدق ويتحمل من ترسو عليه ا
بـنسبة ٢ % وكـذلك يتحمل الـناكل فرق الـبدل في عـدد سن العـقد وفي حالـة مصادفة

زايدة في اليوم التالي. زايدة عطلة رسمية جتري ا موعد ا

مدة االيجار سنة واحدة  .....  يدفع بدل االيجار قسط واحد
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اسم العقار
خطوط مرآب الزبيدية/ ٦ خطوط 

التأمينات
١ مليون دينار ٦٢٤ ٢٥٠ 

ـالحــظــات ا ت
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الـشاخـصـة على سـاحتـنا الـوطنـية  في
مـقــدمـتـهـا حتــقـيق الـسـيــادة الـوطـنـيـة
وفــرض الـقــانـون  واجــتـثــاث  الـفــسـاد
ــــالي. وان اي خــــلـل و عـــدم االداري وا
الـتوازن   يـفـسح اجملال لـيدب الـضعف
في جــسم الــدولــة ويـؤدي الى تــعــطـيل
الـشفـافيـة التي تـعتـبر من اهـم الشروط
واحــد االركــان االسـاســيــة في تــطــبـيق
الـعدالة االجـتماعـية واحملاسـبة وفرض
الـقانون  و هي الصورة احلـقيقية التي
تـعبر عن جـودة احلكم وقوته في تـنفيذ
و تطبيق االنظمة والقوان واحترامها
وعــدم الـســمـاح بــخـرقــهـا او الــتـجـاوز
عــلـيـهــا  كل هـذا يــرتـبط ارتــبـاط وثـيق
ــشـهــد الــسـيــاسي  الــوطــني  الـذي بــا
يـــتــرنح ويـــتـــراجع االن  نــعـم مــشـــهــد
سـياسي  يدلل عـلى التخـبط  والتراجع
واالنــــحـــســــار  في الــــقـــرارات واالرادة
الـسياسيـة الوطنيـة  مثل هذه االوضاع
اشــاعت  الــفــوضى الــتـي يــراد لــهـا ان
تـسـتمـر وتـنـتشـر وتـتـوسع  في الداخل
الـــوطـــني  والـــوقت اصـــبح ال يـــســـمح
بـالـتـمـادي  والـتـجـاذبـات  والـصـراعات
وحتـدي الـسـيـاسيـ بـعـضـهم الـبعض

معـنى الصـمت عن تصـريح نائب يـتهم فيه
اميـنا لـلعـاصمـة بتـقد اراض لسـفارة من
الــســفـارات فــأن كــان كالم الــنـائب دقــيــقـا
يـــصل الى درجـــة االدانـــة افـــكـــانت االدارة
ــتـهم ام احلـكــومـيــة غـافـلــة عن اجـراءات ا
انــهــا ال تــعــرف مــعــنى اجــراءاته و هل ان
ــتــهم عــلى لــســان الــنـائـب اجـراء اجــراء ا
ـــادتـــ يـــجـــرمه الـــقـــانـــون ام ال? (راجع ا

289و 298) مـن قــــانـــــون الــــعـــــقــــوبــــات
الــعــراقـي.لــو الــوزيــر االخــيــر الــذي جــرى
الــتـصـريح بــشـأنه انه مــثـلـمـا يــقـول بـيـان
الــنــائب الــذي اتــهــمـه انه زور في ســيــرته
الذاتـية مدعـيا عكس احلـقيـقة فلم يـستوفِ
شـروط الـتـعـيـ فـالـوزيـر لـيس اال مـزور ال
حصـانـة له لكن اال يـعـني عدم طـلب صـحة
صدور مـستـنـدات قدمـها الـشـخص رسمـية
او مــحــررة بــيــده او الــيـــكــتــرونــيــا ولــكن
ـصـلـحـته اال تـعـني ان اجلـهـة ـعـرفـته و 
التـي عـينـتـه و رأت ان ال تتـأكـد من سـالمة

مستنداته جهة غير حرفية بعملها?
افــهم ســكــوت الـرقــابــة هــذا فــقــد زامــلــنـا
مـزورون كـانـت حـمـايــتـهم تــتم هـاتــفـيـا او
مــشـافـهــة و بـشـكل تــبـلـيــغـات وهـذا االمـر
مـصـداق االنــتـقــائـيـة فــيه ان يـحــبس طـفل
مــشـرد جــائع النه ســرق خــبــزة و احملـمي
الكـبير الـواعي جتري الـطبطـبة عـلى ظهره

ان ال يزعل!.

عـنـدمـا يــقـدم شـخص مـســتـنـدات تـدخل في
- مـثاال و موضـوع استـيفـاء شروط الـتعـي
ـعنـية مـطالـبة مثال ال حـصرا- فـأن اجلهـة ا
بأجـراء صحة الـصدور جتنـبا ألي ضرر يقع
ـسـتـنـدات او اجلـهة عـلـيـهـا او عـلى مـقـدم ا
الــتي اصـــدرتــهــا او عــلى من ســيــكــون هــو
مسـؤوال عنـهم في الـعمل او مـعهم او مـكلـفا
بـــتـــقــد خـــدمــات لـــهم مـــوطــفـــ و افــراد
.اجـراء صــحــة الــصــدور اجـراء اعــتــيــاديــ
ة مطـلوب سواء ارتفعت ارقـام مرتكبي جر
الــــتـــزويــــر ام ال وهــــو مـن اعــــمـــال االدارة
الـرقــابـيــة و اكـثــر سالســة من الـطــعن امـام
ــة الـــتــزويـــر عــلى الـــقــضـــاء بــوقــوع جـــر
مـسـتـنـدات اثـبـات االدعـاء و ال فـرق فـيه ب

رئــــيـس و ادنى درجــــة في ساللـم الـــعــــمل.(
ــــــادي و الـــــتــــــزويـــــر راجع الــــــتـــــزويــــــر ا
ـعـنـوي).قـضــيـة ان لـيس اجلـمـيع يـخـضع ا
للـقانون هو عـرف فاسد و العـرف الفاسد ان
يحـول دون عقوبـة شخص حلـصانة مـا فهو
ال يـقـيـد االجـراءات و ال يعـفي من الـتـقـصـير
احلــــكـــومـي في وقت ان الــــقـــانــــون يـــجـــرم
االمـتــنــاع عـن اداء الـعــمـل( راجع الــتــجـر
بـســبب االمـتـنـاع).ايــا كـانت دوافع قـسم من
اني للـتصريح و إحالـة ملفات تخص الپـر
تزويـر مسـؤول و مـكـلفـ بخـدمة عـامة او
ن وصــلـته اوراق مــوظـفــ فال اجــد عـذرا 
تــــرشـــيح وزيـــر واعـــلـى درجـــة او اقل اذ لم
يـطـلب صــحـة صـدور بـيـانــاته كـمـا ال افـهم
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واخلــــاوي الـــــكـــــرخ الــــســـــاعي
لــلـــخــروج من مــنــطــقــة اخلــطــر
ويـامل نـفط مـيـسـان في حتـقيق
الــنـتـيـجـة االفـضل عـلى حـسـاب
ـتــصــدر وتـقــام يـوم الــشـرطــة ا
اخلميس ثالث مواجهات وفيها

مـــبــاريـــات والـــتــعـــادل في ست
ومـثـلـهاخـسـر اخـرهـا في الدور
قــبل االخــيــر عــنــدمــا ســقط في
مـــلــعـب الــديـــوانــيـــة مــتـــلــقـــيــا
ـــرحــلــة اخلــســـارة االولى في ا

الثانية .
فـــيــمــا يــتـــــــواجــد االمــانــة في
وقع الـرابع عـشر34من الفوز ا
ثــمـان مــرات والــتــعـادل لــعــشـر
مـباريـات وخـسارة إحـدى عـشر
مـــــرة وهــــنـــــا جنــــد الـــــفــــوراق
واضـحة لـكنـهـا التشـفع لكـتيـبة
حكيم شاكر واهـتمامه بتحقيق
الـــوصــــافـــة وبــــعــــــــــــدهـــا في
الـصــراع عــلى لــقب الــكـاس مع
ني الـغـر الـزوراء وكالهـمـا 
النفس في احلصول على اللقب
لــضـــمــان مـــشــاركـــة خــارجـــيــة
ــوسم ـداواةجــراح ا وقــبــلــهــا 

اخمليب لهما.
31Ÿu ô« 

ــســابــقــات قـد  وكــانت جلــنــة ا
أعلنت جدول مباريات االسبوع
احلادي والـثالث الـذي ينـطلق
بـعـد غــد األربـعـاء بــاقـامـة اربع
مقابالت وفيهـا يضيف سامراء
الـنـجف في مـهمـة تـظـهرصـعـبة
تـذيل ويقـام لقـاء متـكافا عـلى ا
بـــــــ اجلــــــــيـــــــران الـــــــقــــــــاسم
والـديوانـية وكل مـنـهمـا يتـطلع
لـلـفـوز خـاصـة اصـحـاب االرض
ـــتــرنح ـــيـــنــاء ا ويــســـتـــقــبل ا

اطالقــا بــعـد صــحــوة اصــحـاب
ـدة االرض الــذين تــعـافــوا في ا
االخـيــرة وابــتــعـدوا عـن مـواقع
اخلـطر حـيـنـما جنح في االدوار
اخلمـسة االخيـرة بالـفوز بثالث
لقاءات والتعادل مرت ويسعى
وسم في ظل لـتحـقيق نـتـيجـة ا
االســـتــقــرار الـــفــني والـــنــفــسي
وتـــصــــاعـــد ثــــقـــة االعــــبـــ في
مـواجـهـة الـتـحـديـات ولـلـحـفـاظ
عـلى مـســار االمـور والـســيـطـرة
عـلـيــهـا واالخـذبــهـا في االجتـاه
الـــصــــحـــيح وتــــتـــويج نــــتـــائج
ــــوسم عــــبـــر خــــوض وحـــسم ا
اخـتــبـار الـيــوم احلـقــيـقي وهـو

ر في افضل حاالته.
bL(« ÂUB  

و مــــؤكــــد ان عــــصــــام احلــــمــــد
سـيــفـعل مـا لـديه وحث االعـبـ
على تـطبـيق الواجـبات خلوص
ـهـمـة بـاعلى درجـات الـتـنـظيم ا
ـســتـوى الـذي دعم مـبـاريـات وا
قدور الفريق االخيـرة لكن هل 
األمـانـة ان يـفعـلـهـا حتت انـظار
جـمـهـور اجلـويـة الـوحـيـد الـذي
ضيف الذي سيكون في ملعب ا
ان تمكن من قهر البطل سيتقدم
اربــــعــــة مـــــواقع ســـــويــــة وذلك
سـيـكـون اهم اجنـاز له وعـنـدهـا
ســــتــــكـــــون االمــــور فـي افــــضل
ـركـز حـاالتـهــا اجلـويـة يـحــتل ا
الــرابع  51 من الـــفــوز بـــعــشــر

الى نـقـطــتـ والـقــرار سـيـكـون
بـيـد الالعـبـ في انـهـاء االمـور
لـــــصـــــاحلـــــهم ضـــــمـن فـــــوائــــد
باريات الثالث التي حسابات ا
تـــدخـل ضـــمـــنـــهــــا مـــو اجـــهـــة
ــرحـــلــة الــكـالســيـــكــو وقـــمـــة ا
احلالية مع الشرطة في السابع
عـشـر ثم اســتـقـبــال الـنـجف في
اخلـامس والعـشـرين من الشـهر

احلالي.
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ويامل جمهور اجلوية ان يكون
الـــتـــشــــكـــيل جـــاهـــزا لـــتـــقـــد
ـســتــوى اجلـيــد حـصــرا امـام ا
االمـــانـــة لـــزيــادة حـــظـــوظه في
نـافسـة على الـوصافـة حيـنما ا
ــرحـلـة ـســتـوى في ا اخـتــلف ا
الــقــائــمــة بــعــدمــا عــزز من دور
الـهـجــوم الـذي فـشل كــثـيـرا في
الـــبــــدايـــة وانه قــــادر لـــتـــقـــد
النـتيجـة جلمـهوره الذي يـشعر
بــأن الـــفـــريـق مــدان لـــهـم بـــعــد
اخلـيـبـة في دوري أبـطـال آسـيـا
والـتـراجع في البـطـولة احملـلـية
واهـميـة ان يـكون مـؤثـرا في ما
تـبـقى له من مـبـاريـات لـتـحـقيق
فـرصـة الـتـقـدم لــلـمـوقع الـثـاني
في ظل تـراجع الـطالب الـسريع
ـتـلك من وتــعـثـر الـوسـط ومـا 

باريات. فارق عدد. ا
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 والتبدو مهمة اجلوية بالسهلة
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مــنح الــفــوز عــلى الــطالب ثــقـة
كـبيـرة للجـوية فـي مواصـلة مو
ـمتاز من تـبقـية في ا اجهـاته ا
أجـل حتـقـيق الـوصــافـة وانـقـاذ
مــوسـمه بـعـد الــتـأخـر الـواضح
ـــرحــلــة األولى بـــخــســارة في ا

خمس مباريات.
 ثالث مؤجالت

 كـــمـــا تــنـــتـــظـــر الـــفـــريق ثالث
مـباريـات مؤجلـة بعـد مشـاركته
احملبـطة في دوري أبـطال آسـيا
وسـيـكـون مـطـالـبـا بـاالسـتـفـادة
مــنـهـا في حتـقــيق فـرص الـفـوز
وجتـنـب اخلـسـارة وسـيـخـوض
ـــــــؤجـل من الـــــــلـــــــقـــــــاء األول ا
االســبـوع الـســادس والـعـشـرين
عـندمـا يحل ضـيفـا على االمـانة
عـند الـسـاعة الـرابـعة من عـصر

. اليوم االثن
“uH « —UF

ومـؤكـد سـيـدخل بـشـعـار البديل
عن الـفــوز والـعــمل مـا بــوسـعه
ـــطــــلـــوب في لـــتـــقــــد االداء ا
ــــبــــاريـــات االخــــيـــرة خـــوض ا
بحافز حتقيق الوصافة وحصد
كل نـقــاطـهـا الـتي تـأتي في اهم
مــــــــــراحـل الــــــــــدوري وبـال شـك
سيواجه صعوبة في لقاء البوم
لـكـنه يـسـعي خلـطف نـقـاطه من
أجل تقلـيص الفارق مع الوسط
الـثـالث الى نـقـطـة ومع الـطالب
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ـصـارعـة ـركـز األول في بـطـولــة أنـديـة الـعـراق بـا فـاز فـريق نـاشـئـة نـادي الــكـاظـمـيـة لـلـمـصــارعـة بـا
الرومانية.وذكر االحتـاد العراقي للمصارعة في بيان ان البطولة اختتمت اليوم على قاعة احتاد اللعبة
ـركز األول جـامـعاً 220 وأسـفـرت الـنتـائج لـفـئة حتت 17 سـنـة عن فـوز نادي الـكـاظمـيـة الـرياضي بـا
ركز الـثاني جـامعاً 154 نقـطة فـيمـا حصل نادي نـقطة.واشـار الى ان نادي الـثورة الريـاضي فاز بـا
ركـز الثـالث جامـعاً 151 نـقطـة مـناصـفة مع نـادي الـتاجي الـرياضي شـباب الـعدل الـرياضي عـلى ا

جامعاً 85 نقطة.
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بـية الوطـنية ان رئيس الـلجنـة األو
تابعة العراقية رعد حـمودي وجّه 
كافـة التفـاصيل الـتي تخص تـنظيم
الــبــطـــولــة الــقــاريــة في مــحــافــظــة
السـليمـانية وبـالفعل بـدأ التواصل
مع رئــيس احتــاد الـقــوس والــسـهم
ـشـهـداني لـلـوقوف سـعـد مـحـمـود ا
عـلى كـافـة االحتـيـاجـات الـتي تؤمن
تـنـظـيـمـاً نـاجـحـاً لـلـبـطـولـة وعـكس
أبـهى صـورة عن قـدرة الـعـراق عـلى
إحتضان مـختلف البـطوالت القارية
والــعـربــيــة في مــجـمـل مـحــافــظـات

البالد والعاصمة بغداد.
‰u œ «dO Q

وأضـاف رؤوف انه تــابع شـخـصـيـاً
ـتضـمـنة كـافة اجلـوانب االداريـة وا
الـعــمل عـلى إسـتـحـصـال تـأشـيـرات
ـنـتخـبات الـدخول (الـفـيزا) لـوفود ا
ــشـاركـة بــوقت قـيــاسي فـضالً عن ا
أمور تـنظيـميـة تخص تهـيئـة ملعب
نـادي الـسـلـيـمـانـيـة الـرياضـي الذي
يــحــتـــضن مـــنــافــســـات الــبـــطــولــة
باالضـافة لـبقيـة األمور الـلوجسـتية

التي تخص البطولة.
مـن جــــانــــبه أشــــاد الــــنــــائب األول
لــرئـيس االحتـاد اآلسـيــوي لـلـقـوس
والسـهم جـابول غـازي بنـغالديشي
ـميز للـبطولة اجلنسـية بالتـنظيم ا
ـا رأه الـقـاريـة وعـبـر عن سـعـادته 
من جـهد كـبـير بـذل من قـبل االحتاد
الـعـراقي للـقـوس والـسـهم ومالكات
بي الساند له في تنظيم اجلهد األو

هــذه الـبـطـولـة الــتي تـقـام ألول مـرة
في الــعــراق.ومن جـهــته أكــد رئـيس
االحتاد الـعراقي للـعبـة السيـد سعد
ــشــهــداني ان مــشــاركــة مــحــمــود ا
سـبـعـة عـشـر مـنـتـخـبـاً في الـبـطـولة
القـارية بـرغم جائـحة كـورونا يـعد
ـيـزاً ال سـيـمـا وان الـنـسـخة رقـمـاً 
األخــيــرة مـنــهــا والــتي أقــيــمت في
تـايالنـد شـهـدت مشـاركـة أحـد عـشر

منتخباً قارياً فقط.
ــــشـــــهــــدانـي ان وفــــود وآضـــــاف ا
شـاركة أبدت سـعادتها نتـخبات ا ا
بتواجـدها في محـافظة الـسليـمانية
فضـالً عن األمن الذي أحـاط أعـضاء
تـلك الــوفـود سـواء تـلك الـتي قـدمت
عن طريق قادمة من العاصمة بغداد
ن وصـــلــوا جـــوا حملــافـــظــتي أو 

السليمانية وأربيل.
ـــــشـــــهـــــداني ان وفـــــود و أوضـح ا
ــشـاركــة اكــدت انـهم ـنــتــخـبــات ا ا
ســيـنـقـلـون الـصـورة احلـقـيـقـيـة عن
الــعـــراق الى بــلـــدانــهـم وكــذلك الى
االحتــــــادين الـــــدولـي واآلســـــيـــــوي
للقوس والسهم وقدرته على تنظيم
مختـلف البطـوالت الدوليـة والقارية

بشكل ناجح.
 هذا وحـضر مـنافـسات الـيوم االول
ايــضـا عــضـو جلــنـة اخلــبـراء هالل
عبد الكر وعضو الـلجنة النسوية
بية ليـلى محمد فضالً باللجنـة االو
ــــــــــثـلي الـصـحـافـة عن عـدد مـن 

والقنوات الفــــــضائية.
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صــــحــــفي إن عــــضــــو االحتــــاد
ثالً عن هافال عـبد العـزيز فاز 
الــــعـــراق بــــعــــضـــويــــة االحتـــاد
الـعربي بـاإلجمـاع بـينـما حـضر
ــركـزي لــلـعــبـة رئـيس االحتــاد ا
بـشـتـوان مجـيـد وعـضـو االحتاد
حــســـ عـــبـــد جــواد اجـــتـــمــاع
االحتـــاد الـــدولي الـــذي تــضـــمن
ـنـهاج الـنصـفي للـعام مـناقـشة ا
احلالي 2022  فضال عن حتديد
مـوعد إقـامة الـدورات التـدريبـية

والتحكيمية الدولية.
WO U  W ôË

وأضــاف الـــزبــيــدي أن رئـــيــســة
االحتـــاد الـــبــــحـــريـــنـي ســـوسن
حـــــاجي تـــــقــــــوي احـــــتـــــفـــــظت
ــنـــصــبـــهــا رئـــيــســـة لالحتــاد
الــعـــربي لـــواليـــة ثــانـــيـــة بــدعم
وإجــمــاع عـــربــيــ مـــبــيــنــاً أن
الـعـراق له مكـانـة فنـيـة وإداريــة
في اخلـارطـة العـربـيـة للـعـبة إذ
ركز الرابع في حصد منتخـبنا ا
الــبــطـولــة الـعــربـيــة لـلــنـاشــئـ

لــلـرجـال والــنـســـــــــاء حتت 15
و17 سنة وأحرز العبونا أربعة
أوســمــة مــلـــونــة في الـــنــســخــة
ــاضـــيــة الـــتي احــتـــضــنـــتــهــا ا

العاصمة األردنية عمان.
ــحـــلـــيــة وعــن الـــنــشـــاطـــات ا
أوضــــح الــــــــــــزبـــــــــــيـــــــــــدي أن
االســـــتـــــعـــــدادات مــــســــتــــمــــرة
الحـتضـان بطـولـة تصـــــــــــنيف
نتخبات الـوطنية خالل الشهر ا
ــــــــــــقــبل وســـــــــيـتم حتـديـد ا
ــقـبل ـكــان خالل االجــتـمــاع ا ا
وســــيــــتم خـاللــــهــــا تـــصــــنــــيف
الالعبـ واخـــــــــتـيار أصـحاب
ــــــراكـــــز األولـــى لـــــقــــــائــــــمـــــة ا

نتخبات  الوطنية. ا

منتخب الناشئ للتايكواندو

ــهـتـمـ بـشـؤون الـريــاضـة الـعـراقـيـة نـفـرح أنـا وغــيـري من الـعـراقـيـ ا
ونــنـتـعش كــثـيـرا عــنـدمـا تــكـون الـقــرارات واخلـطـوات الــقـادمـة (تُــسـايـر

الرياضة في العالم ومنها العالم اجملاور لنا او احمليط بنا
وعـندما تـكون هـذه القـرارات او النـوايا او اخلطـوات هي ايجـابيـة وتخدم
ريـاضة الـبـلـد فـان االنشـراح والـسـعـادة والـترحـيب بـذلك البـد ان يـكوان
واضـحا وايضا البد لنا ان نكون داعم ومساندين للخطوات والقرارات
الـتي تخدم وتـطور حال الكـرة العراقـية حتديدا  ,السـيما ان الـسيد وزير
الـشباب والريـاضة وهو الذي يـرأس احتاد الكرة العـراقي عدنان درجال
أعـلن قبل مـدة ليـست بالـقصـيرة في مـؤتمـر صحفـي عقـده في العـاصمة
الــقـطـريـة الــدوحـة عـلى هـامـش تـواجـد عـدد من الــصـحـفـيــ الـعـراقـيـ
تـابعة منافـسات بطولة كـأس العرب انذاك أعلن فيه ان تـواجدين هناك  ا

) وأكده الحقا.. الدوري العراقي القادم سيكون (دوري احملترف
أقول.. نـعم هذه خطوة كـبيرة ان  تطبـيقها بـنجاح وبصورة كـاملة وهنا
ـا كـان البد ان ال أريـد ان أروج ال لـلسـيـد الوزيـر وال الحتـاد الـكرة  وا
نـضع هذه اخلـطـوة في الـطريق الـصـحيح قـبل االعالن عـنـها رسـمـيا من
خالل مـا أعلنه أعلى هـرم في الرياضـة العراقيـة حاليـا وهو رئيس احتاد

الكرة ومن موقع (أعلى) يرأس وزارة الشباب والرياضة العراقية !!
كيف نضعها هذه اخلطوة في الطريق الذي نريد..?

وهـذا االمـر لـم نـكن فــيه نـحن الــدولـة صــاحـبـة الــسـبق قـي اقـامـة دوري
ا الـكثيـر من دول جـوارنا سبـقتـنا لـيس بخـطوة (االعالن) احملـترفـ وا
ا في تطبـيقها والزالت منـذ سنوات تقـيمها. مثل عن اقـامتها فحـسب وا
الـسعـودية وقطـر واالمارات وغـيرها  ,امـا نحن النـزال في خطوة االعالن

عنها !!!!
ـراحل االخـيــرة بـعـد ان تـنـتـهي يـفـتـرض االعالن عن هــذه اخلـطـوة في ا
وضوع  ,عـليـنا ان نفـاحت من سبـقنا من جـميع التـحضيـرات اخلاصة بـا

الدول للوقوف على احتياجاتها وضمان جناحها
ـعـنـ بــشــــــؤون الـكـرة ولــديـهــــم خـبـرات وايــضـا لـديـنــا الـكـثـيــر من ا
متـراكـمـة ومن الـسـهل االسـتـعـانـة بـهم لتـقـد امـكـانـيـــــاتـهم وخـبـراتهم

خلدمة البلد.
ادية.. وتوفير كل االحتياجات والوسائل الساندة البشرية وا

ـكن االعالن عن طـريق اقـامة ومـتى تـولـدت القـنـاعـة فـمن هـذه اخلـطـوة 
مؤتمر صحفي حول (اقامة دوري احملترف في العراق) !

حقـيـقـة نـحن كـصـحـفـيـ النـعـلم شـيـئـا عن هـذه اخلـطـوة الـكـبـيـرة وكان
االعالن عـنـها مـن قبل وزيـر الـشـبـاب والريـاضـة رئـيس احتـاد الـكرة في
الـدوحة خـطـوة (استـبـاقيـة) نـتمـنى ان تـكون قـد اسـتنـدت الى الـدراسات
سـبقة والتخطيط الـسليم بكل اجلوانب والوقوف عـلى حيثيات انطالقها ا
ـثبـة لـتحـقيق وضمـان اسـتمـراراها بـصـورة سلـيمـة وحـسب توقـيتـاتـها ا
هـدف اقامتـها بعـيدا عن االجتـهاد واالرجتال والقـرار السريع  ,لذلك من
ـهم جــدا مـعــرفـة مــاهي خـطــوة االحتـاد في االعـداد ا
لـنــجـاح هــذا الـتـوجـه االحـتــرافي الـذي نــسـانـده
ونـقف مـعه والذي يـحـتاج الى الـدعم واالسـناد
واالمـوال من اجل حتقيـق النجاح  ,وأي شيء

يأتي دون تخطيط وحتضير مُسبق يكون :
(مُجرد كالم حجيته ومشيت).. الستم معي..?
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إنـطـلــقت مـنـافــسـات بـطــولـة آسـيـا
بـالقـوس والسـهم لـلرجـال والنـساء
ـركب والـقوس لـفـعـاليـتي الـقـوس ا
احملـــــــدب عــــــلـى مـــــــلــــــعـب نــــــادي
ـشـاركـة الــسـلـيـمـانـيـة الـريـاضي 
سـبـعـة عـشـر مـنـتـخـبـاً آسـيويـاً هي
الــعــراق والــسـعــوديــة وإيـران
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اعــــــــــلـن االحتــــــــــاد الــــــــــعــــــــــراقي
لـلــتــايـكــوانــدو عن فـوز مــنــتـخب
ـياً ركـز اخلـامس عا الـنـاشئـ بـا
بـبــطـولـة الــعـالم في اول مــشـاركـة

رسمية بالبطولة.
وذكر االحتـاد في بيـان ان منـتخب
ناشـئـة الـعراق بـالـتـايكـوانـدو فاز
ـــركــــز اخلـــامـس بـــفــــعـــالــــيـــة بــــا
البومسي في البطولة التي اقيمت
بــكـوريــا اجلــنـوبــيــة من بـ 63 

دولة مشاركة.
واشــار االحتـاد الى انـه اسـتــثــمـر
بــــراعم الـــــبــــومــــسـي واالشــــبــــال

وحتـضــيـرهم لــزجــهم في احملـافل
الــدولــيـة لــتــأتي الــثــمــار ســريــعـاً
ـتـاز في اول جتـربـة من بـإجنـاز 
هــــذا الـــنــــوع.وبــــ ان ثالثــــة من
ـيـدالـيـة ـنـتــخب فـازوا بـا العـبي ا
الذهبية وهم ينافسون ابطال دول
الـعـالم ألول مــرة لـيـخــرجـوا بـهـذه

النتيجة التي اذهلت اجلميع.
واوضح االحتـــــــاد ان الالعـــــــبــــــ
الفـائزين هم: محـمد علي عـبد الله
ومـحـمـد لـيث مـهـدي حتت إشراف

درب العراقي عمر حميد. ا
ومن جــــهـــة اخـــرى أعـــلن االحتـــاد
الــعـراقي لـرفع االثــقـال عن تـصـدر

الــــربـــاع الــــعـــراقـي عـــلي عــــبـــاس
مـــجــمـــوعــتـه في بـــطــولـــة الـــعــالم
لــلــشــبــاب بــوزن 89 كــيــلــو غــرام
بــانـتــظـار مــنـافــسه في اجملـمــوعـة
األخــرى لـــلــحــصــول عــلى ذهــبــيــة

نهائي البطولة.
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وقال رئـيس االحتـاد العـراقي لرفع
االثــقــال كــاظم مـــزعل في تــصــريح
B صحـفي إن منافـسات اجملـموعة
في بــطـــولــة الــعــالم بــرفع األثــقــال
لــلــشــبــاب دون سن عــشــريـن ســنـة
لـوزن  89كــغم أســفـرت عن تــصـدر
الـبـطل الـعراقـي علي عـبـاس احـمد

اجملـــمـــوعــة.وأضـــاف مـــزعل انـــنــا
نـنـتظـر نـتيـجـة اجملمـوعة  A لـيتم
بـعـدهـا حـسم الـنتـيـجـة ونـتـطلع
الى حتـقـيق بـطلـنـا عـلي نتـيـجة
جـيدة وحـصـد الـذهب أو إحدى
ــلــونـة ـــــيــة ا األوســمــة الــعــا
مـبــيـنـاً أن الــربـاع عــلي عـبـاس
يزاً قدم أداءً رائعاً ومـستوىً 
بـوزن  89 عـــد أن رفع احلــديــد
بـفـعالـيـة اخلـطف وخطف 143

كغم.
وتـتـواصل مـنـافسـات الـبـطـولة
ـشـاركـة واسـعـة فـي الـيـونـان 
لــــدول الـــعـــالم لــــرفع االثـــقـــال.

ـبدع كـثيرا واجـهة اجملـتهد وا
نــوروز الـذي الزال يـحــافظ عـلى
نــــتــــائج االرض بــــقــــوة ويــــامل
ــطـلــوب عـلى الـطالب حتــقـيق ا
حـسـاب الــصـنـاعــة الـبـاحث عن

النقاط.

ومــصــاحلــة جــمــهــوره عــنــدمـا
يــضـيف زاخـو وتــقــام اجلـمـعـة
ثالث مــــواجـــــــــــهــــات ايــــضــــا

ابرزها.
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 ويـخـرج االمـانـة لـلـسـلـيـمـانـيـة

تـعـثر يـسـتـقبل نـفط الـبـصـرة ا
ــتـألـق ويـشــهـد مــلـعب الــنـفط ا
ـتـراجع مع اربـيل لـقـاء فـريـقه ا
الوسط حملو اثار خسارة زاخو
والـــعــودة لـــلـــتـــوازن ويـــبـــحث
الـــــزوراء عن كـــــامل الـــــنـــــقــــاط
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تـــتـــواصـل عـــلى قــــاعـــة اخملـــيم
الـكــشـفي في مـحــافـظـة مــيـسـان
الـدورة الــتــحــكــيــمـيــة لــلــحــكـام
ــســتــجــدين بــحــضــور عــبـاس ا
سـعـدون رئـيس االحتـاد الـفرعي
لـــكــــرة الـــقـــدم وعــــلي عـــــــــــبـــد
احلـسـ رئـيس جلـنـة الـصـاالت

ركزية. ا
وقال رئـيس جلنـة حكـام ميـسان
جــــاسب نـــــعــــيم فـي تــــصــــريح
صــحــفـي إن هــذه الــدورة جـاءت
بـــعــد انـــقـــطــاع أربع ســـنــوات 
وحتـسب لالحتـاد الـفـرعي الـذي
هيَّأ جميع مستلزمات جناحها.
وأضــاف نــعـيـم أن الـدورة تــعـد
في غـايـة األهــمـيـة كـونــهـا تـرفـد
مـحــافــظــة مــيــســان بــالــطــاقـات
الـــشــبـــابــيـــة الــواعـــدة في عــالم
الــتـحـكـيم  خـصـوصـاً أن حـكـام
احملـــافــظـــة ال يـــتــجـــاوز عــددهم

. األربع حكماً
وأشار نعيم إلى أن 36 شخصاً
يــــشـــــاركـــــون في هـــــذه الــــدورة
ـتخـرج مـنـهـا على وسـيـحـصل ا
شـهـادة حتــكـيـمـيــة درجـة ثـالـثـة
وحتـت إشــــــراف احملــــــاضــــــرين
مــحـمـد عـرب نـائب رئـيس جلـنـة
ـــركـــزيـــة واحملـــاضــر احلـــكـــام ا
اإلقـلــيـمي في الــلـيــاقـة الـبــدنـيـة
جنم عـبـود واحلـكم الـدولي لؤي

صبحي.
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ومن جـــهــة اخـــرى فــاز الـــعــراق
بـــعــــضـــويــــة االحتـــاد الــــعـــربي
للريشة الطـائرة خالل انتخابات
اجلمعـية العـموميـة التي أقيمت
في العاصـمة التـايلنديـة بانكوك
عــلى هـــامش اجـــتــمــاع
االحتاد الدولي
لـــــلـــــريـــــشـــــة

الطائرة.
وقــــــــــــــــــال
مـــــــــديــــــــر
إدارة

احتــــــــــاد
الــريــشــة
ســـمــــيـــر
الـــزبــــيـــدي
في تـــصــريح

وبـنـغالديش والـهنـد وكـازاخـسـتان
وأوزبـكـســتـان والـكـويت واالمـارات
وقـطـر وسـوريـا واألردن وفـلـسـطـ
والنيبـال وباكستـان واليمن اضافة
الى مـنـتـخب الـسـودان الـذي شـارك
ـثالً عن ـنــافـسـات ضـيـفـاً و في ا
قـارة أفــريـقـيـا إذ ان نـظـام االحتـاد
اآلسـيـوي يـنص
عـــلى ان تـــكــون
الــــــبـــــــطــــــوالت
مــــــفـــــتــــــوحـــــة
لــــــلــــــجـــــمــــــيع
وبالـتالي يحق
ألي مـــنـــتـــخب
في الـــــــعــــــالم
ـــــشــــــاركـــــة ا

فيها.
وحـــــــــضـــــــــر
إفــــــتـــــــتــــــاح
مـــنــافـــســات
الــيـوم األول
من البـطولة
عـــــــــضـــــــــو
ـــــــكــــــــتب ا
الـتــنـفـيـذي
لـــلــــجــــنـــة
ـــبــيــة األو
الــوطـنــيـة
الـعــراقـيـة
هــــــيــــــرده
رؤوف الـــــذي أكـــــد في
كـتـبـنا االعالمي تـصريـح  W∫ العبة تشارك في بطولة القوس والسهم uD
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قـرر نـادي الـدوانـيـة الـرياضي
الــلـجــوء إلى الــقـضــاء لـلــطـعن
بـاجتمـاع الهـيئة الـعامـة لطرح
الـثـقــة بـرئـيس الــنـادي حـسـ

العنكوشي.
وذكـر النـادي في بيـان فوجـئنا
الـيوم بـإقامـة مـؤتمـر أنتـخابي
بــــــاسم نـــــادي الــــــديـــــوانـــــيـــــة
الــــريــــاضـي يــــدعـــــوا الى حل
الـــــهــــيـــــئــــة اإلداريـــــة لــــنــــادي
الـديـوانـيـة الـريـاضي وبـدورنـا
نؤكد لكم عـدم علمنا ومـعرفتنا
ــؤتــمــر غــيــر الـشــرعي بـهــذا ا
والذي اليخص نادي الديوانية
الرياضي مع احترامنا للجميع

ـؤتمـر غيـاب جميع لكـن شهد ا
فـرق الــنـادي خملــتـلف االلــعـاب
كرة الـقدم بفئـاتها  كـرة السلة
ــصـــارعــة  الـــتــايـــكــونــدوا  ا
ـــشـــجـــعــ وأيـــضـــا رابـــطــة ا
الرسـميـة) الذين يشـكلـون اكثر

من ثلثي الهيئة العامة.
ـؤتــمـر لم يــسـلك واضـاف أن ا
ـذكورة في الـطـرق القـانـونيـة ا
قـانون االنـديـة الريـاضيـة فيـما
يــــــــخـص الــــــــدعــــــــوة واالعالن
وتـسديـد االشـتراكـات اخلـاصة
بـــاالنـــديـــة  ونــؤكـــد رفـــضـــنــا
لــــــتــــــدخـل وزارة الــــــشــــــبــــــاب
والـريـاضــة في شــؤون االنـديـة
وهــذا االمـر يــعــتــبــر مــخــالــفـة

واضـــحــــة لــــقـــانــــون االنــــديـــة
الرياضية.

وتابع سـنقدم طـعننـا القانوني
ــؤتــمــر الــذي جــاء في بــهـــذا ا
وقت حـــــــرج جــــــداً ويـــــــهــــــدد
مــســتـقــبل فــريق كــرة الــقـدم
الذي بدأ مؤخـرها بتحسن
مـــلــحـــوظ فـــيـــمــا يـــخص
ـسـتـوى وهو الـنـتـائج وا
امـام مـبـاريـات مـصـيـريـة
لــضـــمــان الـــبــقـــاء لــذلك
نـؤكـد لـكـم أتـخـاذنـا كـافة
الطرق القانونية لضمان
حق الــنـادي واسـتـقـراره
بــــعـــيــــداً عن الـــغــــايـــات

صالح الشخصية. وا

وعـقدت الـهـيـئـة الـعـامـة لـنادي
الـديــوانــيـة اجــتــمـاعــاً طــارئـاً
لـطـرح الـثـقـة بـاإلدارة احلـالـيـة
الـتي يــقــودهـا حــسـ

الــــعــــنـــــكــــوشي.



…dOš_« q³7

www.azzaman.com

rÒK ²Ð √b³¹ ¡UÐœ_« œU%≈

5×Òýd*«  U³KÞ

Ãd∫ لقطات من مسرحية (وعاشوا عيشة سعيدة) ² « l¹—UA

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

ـشرفة على انـتخابات بدأت الـلجنة الـعليا ا
االحتـاد الـعام لألدبـاء والـكـتّـاب في الـعراق
امس االول الــســبـت بــاســتـــقــبــال طـــلــبــات
ـرشّحـ وتستـمر في ذلـك الى يوم االحد ا
 15 ايــــار الـــداري.واشــــار بـــيــــان تـــلــــقـــته
(الزمـان) امس ان (اللجنة اجتمعت اجلمعة
في مقـر االحتاد واضعـةً اللمـسات النـهائية
ـناسبة شـوار التحـضير وتهـيئة األجواء ا
لـنــجـاح الـعـرس االنـتـخـابي ألربـاب الـكـلـمـة
احلــرّة واألصــيــلــة أدبــاء الــوطن ونــبــضه)
موضـحة ان (انتخـبت اللجنة في اجـتماعها
األول الــقـــاص والـــروائي خـــضـــيـــر فــلـــيح
الــزيـدي رئـيـسـاً و د.سـافــرة نـاجي نـائـبـاً
والـقـاص سـالم الـقـريــني مـقــرراً ثم قـامت
ـهـام الـرئـيسـة وأعـلـنت عن الـبدء بتـوزيع ا
قـرر أن يكون باسـتقـبال الـطلبـات ). ومن ا
ـؤتمـر االنـتـخـابي في الـثـالث من حـزيران ا
ـقبل بـبـغداد كـمـوعد أولي وسط تـوقـعات ا
بــحـضــور عـدد كــبـيــر من األدبــاء الخـتــيـار

ركزي. ثليهم للمجلس ا

…d  ‰Ë_ wMGð fOIKÐ
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ــطــربــة { اخلــرطــوم  –وكــاالت  –احــيت ا
بلـقـيس السـبت حفال غـنائـيا في الـسودان
حـيث التقت بـاجلمهـور السوداني ألول مرة
عــلى أراضــيه. وكــانـت بــلـقــيـس قــد وعـدت
ــاضـيــة بـأنــهـا جـمــهــورهـا خالل الــفـتــرة ا
سـتـغـني في الـسـودان وهـو مـا أكـدته قـبل
أيـام عـنـدمـا شاركـت صورة إعـالن احلفل.
وتـفـاعل اجلـمـهـور مع هـذه اخلـطـوة بشـكل
الفت كـما وعلـقت الصحـافية فـاطمة داوود
عـلى هـذا احلــدث من خالل تـوتـيــر فـقـالت:
(خطـوة حلوة ال بـل مذهلـة ما كتـير بشوف
جنــوم وفــنــانــ زاروا الــســودان بــحــفالت
غـنـائـيـة..خـطـوة سبـاقـة بـالـتـوفـيق والـنـجاح
كـــالـــعـــادة).وأعــادت بـــلـــقـــيس نـــشـــر هــذه
الـتــغـريـدة وعــلـقت عـلــيـهـا قـائــلـة: (أوعـدكم
بحـفل ثاني قريباً جداً وحـيكون للجميع في
نـادي الــنـيل وبــأســعـار مــنـاســبـة لــلـجــمـيع

ومتحمسة البس الزي السوداني).
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رئـيس جـامـعـة اهل الــبـيت في كـربالء اعـلن ان اجلـامـعـة
تقيم االسـبوع العلمي والـثقافي السادس عـشر للمدة من

  14 ولغاية  18 أيار اجلاري.

Íd¼«u'« ‰UOš

الـنـاشـطـة العـراقي مـثـلت مـؤخرا
ـؤتمر رأة العـراقية في ا رابطـة ا
الــســابـع عــشــر الحتــاد الــنــسـاء
ي الـذي عـقـد ــقـراطي الـعــا الـد

في كركاس بفنزويال.

 nOB½ bL×

الـشــاعــر الـعــراقي صــدر له عن دار الــبــيـرونـي لـلــنــشـر
والتـوزيع في العاصمة األردنية عـمّان ديوان شعر جديد
بعـنوان (عشتـار وجراح األندلس) يقع في  151 صـفحة

توسط. من احلجم ا

 —bÐ öŽ

صور التلفزيوني مثـلة السورية احتفلت بزفافـها على ا ا
بارك. ركان حمودة تزامناً مع نهاية شهر رمضان ا

w½UÝd)« œ«uł

الـصــحـفـي الـريـاضـي الـعـراقـي تـلــقى امـنــيـات االوسـاط
االعالمية والـرياضية الشـفاء العاجل بعـد تعرضه جللطة

دماغية ارقدته فراش العافية.
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ستنصرية قدمت التدريـسية في  كلية االداب باجلامـعة ا
ـرأة ـنـتـدى الــعـربي لـدراسـات ا الــورشـة الـتي اقـامـهــا ا
والــتـدريب بـعـنــوان (الـتـخـطـيط االســتـراتـيـجي ودوره في

ؤسسات واجملتمع). إدارة ا

 ÍbOÐU³  ‰öÞ

لـكة األحالم) اخملرج الـسوري عـرض فيـلمه الـتربـوي (
ـنـاسبـة عـيد الـفـطر لـلمـرة االولى عـلى مسـرح احلـمراء 
ـوســيـقى الـتـصــويـريـة له ريـبـال وقــام بـوضع األحلـان وا

الهادي.

 ÍœUN « XF —

ـسرح القومي بـالسويداء السـورية  اعلن ان فرقة مدير ا
(شـهــرزاد) لـلـرقص الــفـني قـدمـت عـرضـاً فـنــيـاً راقـصـاً
بعنـوان (مهر األصايل) عـلى مسرح قصر الـثقافة ضمن

ي. فعاليات اليوم الثالث من احتفالية يوم الرقص العا
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ناديـن جنيم..حتـدثت الـبـارحـة عن جناحـهـا في مـسـلسل  2020 وكنـا  لـفتـنـا  انتـبـاه الفـنـان
والـنـقاد الـعـرب إلى أن الـسـيـكـولوجـيـا شـرط جنـاح الـدرامـا  وان ناديـن جسـدت انـفـعـاالتـها
قـالة التي ـشاهـد يبـتسم معـها اذا ابـتسـمت وتدمع عيـناه إذا بـكت. ا ـا يجعل ا ومشاعـرها 
ـسرح الـصادر عن نـشرتـها فـي حيـنه صـحف عربـيـة..تضـمنـهـا كتـاب الـقيـامـة وسيـكـوجليـا ا
االحتاد الـعام لالدباء والـكتاب في العـراق. نادين ملـكة جمـال لبنان 2004... تـعرضت إلصابة

حادة وتشوهات في انفجار بيروت.

ـواجـهة مـشـكالت جديـدة فـاألمور يجـب أن تسـتـعد 
ليست جيدة في العمل .
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يـجب أن تــفـكـر مـرتــ في جـمـيـع قـراراتك اخلـاصـة
بالعمل او بحياتك اخلاصة. 
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استعن أنت ال تستـطيع إجناز سوى القليل ال تخاف
باالخرين.
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ـنـدفع الـذي قـد تـندم عـلـيه فـيـما تـمـيل إلى الـسـلوك ا
بعد.
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مــراحل جتـيء ثم تــذهب في حـــيــاتك اخلــاصــة أنت
بحاجة إلى دافع جديد.
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ستـلقى ترحاب عارم من قبل  أنت مهووس بـالنجاح 
كل من تقابلهم.
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 تـشعـر أن الـعالقات مع من حـولك تـفقـد رونـقهـا.يوم
السعد االربعاء.
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ــطـلــوب عــلى أنك عــلى اســتــعــداد إلجنــاز الــهــدف ا
حساب اآلخرين. 

Íb'«

 اكـسـر قـيود الـروتـ وافعل شـيـئًـا غيـر تـقلـيـدي.يوم
السعد الثالثاء.
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احــرص عــلى أن تــقــابل الــود بـنــفس الــقــدر وسـوف
تكسب أصدقاء العمر.
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قد يـحـالفـك احلظ وتلـتـقي بشـريك حـياتك فـي امسـية
اجتماعية.رقم احلظ 9.

¡«—cF «

جتـنب النـقاش في الـعمل ريـثـما تـتمـكن من استـعادة
توازنك النفسي .

 u(«

Âu−M «Ë X½√ ULKJ « W¼U²

الــكـلــمـات لـهــا مـكــانـهـا
طلوب اعادة ناسب. ا ا
ترتـيبـها بـشكل صـحيح
واكـتـشـاف كلـمـة اغـفلت

عمدا: (آلة موسيقية):
ســنــيـورة  –ضــفــائـر –
كـود  –هم  –االنـاضـول
 –دجال  –صف  –فلس

 –عـسل  –وزيـر  –لـو –

راتب  –تـــبغ  –وجــد –
غول.
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بغداد
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هل سيطلق فانـدام رصاصة الرحمـة على برنامج رامز في
رمضان  2022  ففي زخمة البرامج والتي يهيئ لها الكثير
من االعـداد والـفـكـرة واالنـتـاج والـسـيـناريـو وهـنـاك بـرامج
اليـ من الـدوالرات والذي تـعود الـناس كلـفتـها تـتـخطى ا
مـشاهـدتـهـا كل رمـضـان لـكن احلـلـقـات الـتي سـبـقـتهـا في
ــــتـــابـــعـــة من االعـــوام الـــتـي مـــضت كـــان لــــهـــا وقع في ا
ـشـاكل الـتي ـتـابـعـ رغم حـصـول بـعض ا ـشـاهـدين وا ا
ـعـروفــ ومـنــهـا اثـار ـمــثـلــ ا جـابــهت رامـز مع بــعض ا
ـــصــريــة احلــكــيـم الــتي وصـل بــهــا احلـــال الى احملــاكم ا
وبـوقـتـهـا حــكم الـقـضـاء لـصــالح احلـكـيم بـالــتـعـويض لـهـا
وغـيــرهـا و كــان هــذا الـبــرنـامج كــرنــفـال وســاحـة الشــهـر
الفنانـ او الرياض او الكـتاب في مصر والـعالم العربي
لـكن الــذي حـدث في هــذا الـعــام هـذا الـبــرنـامج قــد احـبط
ــثـل في احلــركـات مــتــابـعــيه رغـم وجــود اشـهــر واعــظم 
مـثل فـانـدام الـذي حدث في البـهالوانـيـة الـرياضـيـة وهـو ا
ـرتـبـة الـتي هـذا الـعـام ان ضـيـوف رامـز لـيــسـوا في تـلك ا
هـيـئــهـا االنـتــاج لـهـذا الــبـرنـامج حــيث لم يـظــهـر احـد  من
ـمثل ضيـوف هذا البرنامج عروفة جدا وا الشخصيـات ا
لم نـرى ســوى صــابـرين فـي احلـلــقـة االولـى مع اعـتــزازنـا
شـاهدين لـكن البـرنامج عـود ا مـثلـ  الشـديد لـها ولـكل ا
ا شاهيـر في الساحـة الفنـية والريـاضية  ان ينتقـى من ا
ـتعـه جـدا لـوجود هـذا الـضـيف فـهـل يا يـخـلق مـشـاهـدة 
ـمـثل ـشـرفـ  عــلى هـذا الـبـرنــامج وبـاالخص ا تـرى ان ا
عروف لم مثل ا القدير رامز جالل هل هناك بعض من ا
ـشــاكل الـتي انـتــجـهـا هـذا يـلـبــوا الـدعـوة لـوجــود بـعض ا
ي فـانـدام ــمـثل الـعــا ـمـثــلـ وهل وجـود ا الـبـرنــامج مع ا
ـمـثـل ولـتـغطـيـة عـلى مـا فـقـده رامـز من الـشـخـصـيـات وا
ـمثـل وفي ليـسد الـفراغ بـشخـصيات غـير مـعروفـة حته ا
احلالت فان البرنـامج بدا يفقد مشـاهديه على نظام مشي
السلـحفـاة من جهة اخـرى تتـجه اكثر االنـظار والـتساؤالت
ـمــثـلــ وهـنــاك بـعض عن غـيــاب بـعض الــشـخــصـيــات وا
مثل االقاويل وهنـاك اتفـاق قد يـبرم ب ادارة الـبرنـامج وا
او الشـخـصـية وان صح ذلك فـلـمـاذا لم يكـونـوا مـوجودين
في هذا العـام على كل حال نـتمـنى لهذا الـبرنامج ان يـعيد
ـهولة عليه واال سيكون من صاريف ا حساباته بدقة رغم ا
ـيـزانـية الـضـخـمة البـرامج الـتي تـركن عـلى الـرفوف رغم ا

النتاجه لكن هذا ال يشفع الن تكون الفكرة
جيـدة والضـيف مالئم نـتمـنى ان نرى في
حـلـقـات رمـضـان الـقـادم مـا هـو االحـسن

واالفضل ونتمنى التوفيق للجميع.
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تـقدم طـالـبـات  معـهـد الفـنـون اجلمـيـلة
مـشاريع الـدراسـة الـصبـاحـيـة لـلـبنـات 
ــرحـلــة اخلـامــسـة تــخــرجـهن ضــمن  ا
فــنـون مــسـرحــيـة عــلى شـكـل نـصـوص
مـنــهـا مـســرحـيــة مــحـلــيـة اواجــنــبـيــة
مــســرحـيــة (وعـاشــو عــيـشــة سـعــيـدة)
اخراج الطالبة غـدير لؤي كر وتاليف
االشــراف الــعــام عـــبــد الــنــبي الــزيــدي
ــسـرحــيــة قـالت يــوسف هــاشم .وعن ا
اخملــرجــة (وعــاشــوا عــيــشــة ســعــيــدة
ـشاكل الـتي تعـاني منـها تنـاقش احد ا
رأة فـي اجملتـمع وخـصـوصا في زمن ا
احلــروب وتــمــحـورت احــداثــهــا حـول
فكرة االنتظار والنص يناقش موضوع
الــعـنــوسـة في الــعـراق يــقـدمه الــكـاتب
باربع شـخصـيات عـوانس فاتـهن قطار
العمر). مضيفـة (نص مسرحية الزيدي
يبدأ في صالون جتميل العرائس حيث
تستعد فـتات للزفـاف حتمالن فسات
ـناسـبـة البـيـضاء. الـفـتاتـان في حـالة ا
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تـرقب وب احلـ واالخـر تـهـرعان الى
طرف اخلشبة حـيث يصدر صوت منبه
السيـارة التي يفـترض ان تكـون سيارة
رتقب  وفي كل مرة يتالشى العريس ا
ذلك االمل وهمـا تـسمـعان صـوت رحيل
الــسـيــارة فـيــدب الــيـأس من جــديـد في
ـسـرحي الـتـزم نـفــسـيـهـمـا.و الـكــاتب ا
ـكان والـزمـان فجـمـيع احداث بـوحدة ا
ـســرحـيـة تـدور في صــالـون لـلـحالقـة ا
وتــقع االحــداث في لــيــلــة واحــدة وهي
الــتي اطــلق عــلــيــهــا بــلــيــلــة الــزواج 
الـزواج الـذي لم يــتـحـقق).مـوضـحـة ان
(احلـــــوار الــــــرئـــــيـس الـــــذي دار بـــــ
الــعـروســتـ اســتـمــر عـلى شــكل جـدل
حــــول ايـــهــــمـــا جتــــلس عــــلى كــــرسي
الـكـوافـيــر اوال اسـتـعـدادا لـلـزواج . من
خالل هــــذا احلـــوار واجلــــدل تـــتــــكـــلم
شكلـة التي يعانيان الشخصيـتان عن ا
مــــنـــــهــــا وهي الــــعـــــنــــوســــة  رغم ان
الـشـخصـيـتان قـد اسـتـخدمـتـا مـا يجب
فــعـله من طــقـوس ديــنـيـة مــثل الـصالة
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ـعــانـاة الـتي فــيه الـكــاتب ان يـجـســد ا
ـراة اثـنـاء احلـروب في ظل تـعـيـشـهـا ا
غــيـــاب الــزوج واالب واالخ احلــبــيب
ــســرحي يــتــنــاول ثالث والــعـــرض ا

شـخـصــيـات اسـاسـيـة
عـــــروســـــتـــــ

والــــدعـــــاء اال ان الــــعـــــريس لـم يــــاتي.
العروستان اظهـرتا االلم الذي تعانيانه
من خالل االنـــتـــظـــار الـــطــويـل وهـــمــا
متشابهـتان في كثير من االشـياء ومنها
طـريـقة الـتـفكـيـر وتغـيـر مـعالم الـشـباب
واالحــبــاط الـذي تــعــيــشـانه وحــتى في
الـكــذب وطـريـقـة الــكالم والـتي عـبـرا

عنها بتكرار نفس الكلمات).
ـــــســـــرحــــيـــــة حتــــدث وعن ا
ــــشـــرف يـــوسـف هـــاشم ا
قــائال ان(رســـالــة الــنص
والــعـــرض هي الــبــحث
عـن االمـل والـــــــــفــــــــرح
كـون الـنص واخلـيـبـة
وحــكـــايــته هي مــزج
الــواقــعي والــعـبــثي
ــسك وهــو ضــرورة 

الــــعـــــصــــا من الــــوسط)
ــســرحــيــة واضــاف (ا
تــــــعـــــــالـج اجلـــــــانب
االنساني الذي حاول

يشـتـغل الـنص على الـصـرخة وحالقـة 
وااللم من خالل دخــول الـعــروسـ الى
مـحل احلالقــة دون ان تـعـرف احـدهـمـا
كان ليدور االخرى جمعهمـا الزمان وا
بــيــنــهــمــا حــوار مــلىء
بــاالحـــداث وهــمــا في
انــــــــــــــتــــــــــــــظـــــــــــــار
اذا فكرة العـريسـ
النص تـتحدث عن
االنـتـظـار لـكن في
هــذا الـــعــرض لم
تــــكـن الــــفــــكـــرة
االهم بل كيـفـية
ـــــهـــــا تـــــقــــــد
لــــلـــمـــتـــلـــقي).
ـسـرحـيـة من ا
تمـثـيل عائـشة
احـمـد وزهـراء
عــــلي ومــــر
فـهــمي ورقــيـة

جبار.
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ــعـوقــات لــغـرض الى تــذلـيـل كل ا
الــــنـــــهــــوض بـــــالــــواقـع الــــفـــــني
والـــتـــعـــلـــيـــمي) مـــضـــيـــفـــا بـــان
ـــنــعــقـــدة بــهــذا (االجــتـــمــاعــات ا
اخلــــصــــوص خـــلــــصت الـى عـــدة
مخرجات مهمة من شأنها االرتقاء

ـعـهـد حـيث  ـدرسـة وا بـواقـع ا
ـركـزيــة الـكــامـلـة في أوال اعـطــاء ا
ـدرسـة اتــخـاذ الـقــرارات إلدارات ا
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اكـــد مــــديـــرعـــام دائــــرة الـــفـــنـــون
ـــوســيـــقـــيــة عـالء مــجـــيـــد عــلى ا
ضــرورة ان تـبـتـعـد مـدرسـة بـغـداد
ـوسـيــقـيـة الــتـعـبــيـريـة لــلـفـنــون ا
ـوسـيـقـية عن ومـعـهـد الـدراسات ا
كل مـــا يــعـــرقل ســـيــر الـــعــمـــلــيــة
ـؤسسـت الـتدريـسيـة في هـات ا
الـفـنـيـتـ  مـؤكـدا (نـسـعى دائـمـا

ــعـــهــد كــمــا نــوقــشت قــوانــ وا
درسة بشكل مفصل بهدف إعادة ا
ـــا يـــتالئم وواقع صــيـــاغـــتـــهـــا 
ـدرسـة وسـيـجـري اعـادة الـنـظـر ا
ــؤهـــلـــ في بـــالـــطـــلـــبـــة غـــيـــر ا
تـلـكون الـقدرة ن ال االسـتمـرار 
وسـيقية على تطـوير امكـاناتهم ا
اضــــافــــة الـى مـــنــــاقــــشــــة خــــطط
ــنـاهج الـدراسـيـة االمـتـحـانـات وا

ية شاكيرا { وكاالت - شاركت الفنانة العا
اجلمهور مقطع فيديو حديث لها عبر حسابها

اخلاص على موقع التواصل اإلجتماعي
تابع برقصها وأسلوبها أحدثت ضجة ب ا
بالتعبير.وظهرت شاكيرا وهي ترقص على
أنغام أغنيتها وهي ترتدي مالبس رياضية

باللون البنفسجي مؤلفة من كروب توب تظهر
نحافة خصرها وفوقها سترة قصيرة أيضاً
وسروال رياضي وحذاء رياضي باللون

األبيض ضخم وتركت شعرها الطويل األشقر
منسدل على كتفها.ولفتت شاكيرا أنظار

تابع بنحافتها وأداءها الذي يدل بشكل ا
دائم على رشاقتها. وعلقت شاكيرا على

الفيديو وكتبت: (القليل من رقص الشعر).
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في الـفــيـلـم مـايــلـز تــيـلــر وجـنــيـفـر
كـونيـلي. تـدور احـداث الفـيـلم حول
الـطـيّـار بيت مـيـتـشل ويـقـوم بدوره
كروز الذي يـلتحق بـحاملـة طيّارات
حيث يقـود طائرة إف  16 والتـابعة
تحدة األمريكية لبحرية الواليات ا
يــتم ارســاله إلى مــحــطـة لــلــتـدريب
ـتـقـدم وهنـاك يـكـون تـنـافس بـينه ا
وبــ شــخـص يــدعى تــوم لـــلــفــوز
بــجــائــزة (تــوب كــان) ولــكـن كـروز
يفقد اهـتمامه باجلـائزة بعد وقوعه

{ ســان ديــيــغــو  –وكــاالت - اذهل
ي تـوم كـروز احلـضور الـنـجم العـا
عنـدما حـضر الـعرض األول لـفيـلمه
(تـــــوب كـــــان)عـــــلى مـــــ طـــــائــــرة
هـلـيـكـوبـتـر في سـان ديـيـغـو.ولوّح
كـروز إلـى مــعــجـبــيـه الـذيـن كــانـوا
يصرخون من حوله عندما خرج من
ـروحــيــة الـتـي كـتب عــلــيــهـا اسم ا
الـفـيـلم.وسـار كـروز عـلى الـسـجـادة
احلـمـراء بــبـدلـة رسـمـيـة سـوداء ثم
شارك ظهر بعد ذلك مع الـنجوم ا

كل إصالحـــات شـــقـــة األبـــطـــال
قـيم داخـله ووقعت بـينهم ا
خالل احلـــلـــقـــات الــعـــديـــد من
واقف الـكـوميـدية. وكـانت قد ا
ــمــثــلــة الــكــومــيــديـة أعــلــنت ا
بــريـدجــيـت إيــفــرت خــبــر وفـاة
مـايك هـاجـرتي في مـنـشـور لـهـا
ـوقع عــلى حــســابـهــا اخلــاص 
الـتـواصل اإلجتـمـاعي تـؤكـد فيه
ـسـلسل عـلى وفـاة شريـكـهـا في ا

الكوميدي.

ـدنـيـة كـمـا انه ـسـتـشـارة ا بـحب ا
ـقـرّب الذي قـتل في يـفـقـد صـديـقه ا

حادث مدني خالل التدريب.
ـــمـــثل األمـــريـــكي مـــايك و تـــوفي ا
هاجـرتي بـطل مسـلسل (فـرندز) عن
عـــمـــر يـــنـــاهــز  67 عـــامــا من دون
الـــكــــشـف عن األســــبــــاب وذلك في
لــوس أجنــلـــوس وفق مــا أعـــلــنــته
أســرتـه.وقـدم هــاجــرتي شــخــصــيـة
السـيـد تريـجر مـالك مبـنى مسـلسل
فرندز الشهير الذي كان يشرف على

لـلـســنـوات الـقـادمــة وفق أسـالـيب
ـــوذجــــيـــة?). وطــــرائق تــــدريس 
ــــدرســــة ويــــواصل طــــلــــبــــة ا
ــــعــــهــــد مــــنــــذ اشــــهــــر وا
الــتــدريــبــات الــيــومــيــة
اســتــعــدادا لــتــقــد
احلــفل الـســنـوي

كل عـــلـى حــدة.
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أحيـا الفنان كاظم الساهر حفالً على خشبة مسرج أبو بكر سالم في
ـملكـة العربـية السعـودية.وغنى الـساهر مـجموعة مدينـة الرياض في ا
من اغـنـيــاته ومـنـهـا:أحـبـيـني ومــدرسـة احلب وقـولي أحـبك واخـتـاري
وأكـرهـهـا وغيـرهـا.وتفـاعل اجلـمـهور مـع السـاهـر بشـكل كـبـير. ووجه
السـاهر رسـالة لـلجـمهـور قبيـل احلفل وقـال: (شكراً جـزيالً وكل عام
وانـــتم بـــخــيـــر وأســـعـــد الــلـه أيــامـــكم بـــاحملـــبـــة والــبـــركـــة إن شــاء
الـله).واسـتـدرك إنه (كـان غـيـر مـطـمـئن بـسـبب الـطـقس احلـار ولـكـنه
احلضـور الكامل للـجمهور طـمأنه) وأشاد السـاهر بجمـهور الرياض

وقال(إنهم مرحب به وال يجعلوه يشعر بالتوتر).
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مـنذ فتـرة قريـبة تـداولت مواقع الـتواصل االجـتمـاعي خبرا عن
حـادث مروري وقع وسط بـغـداد ضحـيته لم يـكن بـائع متـجول
اوصــاحـب (تــكــتك),كــمـــا لم تــكن ســـيــدة جــمــيـــلــة او عــجــوز
اذ بل وقعت ضحيـته سيدة من سيدات الف لـيلة وليلة  شـمطاء
اصطـدمت السيـارة بنصب كـهرمانة الـواقع في منطـقة الكرادة
ذلك النـصب الذي ابـدعه النحـات العراقي مـحمد وسط بـغداد 
اضي غـني حكـمت في بـدايـة عـقـد  الـسـبعـيـنـيـات من الـقـرن ا
عـروفة واسـتوحـاه من قصـة (كهـرمـانة)واحـدة من القـصص ا
لـدى اجلــمـيع بــبـطـلــتـهـا كــهـرمـانــة او (قـهـرمــانـة) كـمـا اوردت
كما انه ـلك خان للمسافرين ابنة التاجر الذي كان  الـروايات 
وفي احـد ايام الـشـتاء الـبـاردة كان كـان يعـمل بـتجـارة الـزيت 
هـنـاك مـجـمـوعـة من الـلــصـوص الـهـاربـون من رجـال الـشـرطـة
الــذين  أضــطــروا لـلــدخــول خـلــسه إلـى اخلـان واالخــتــبـاء في
اجلـرار فسمعت كهرمـانة تلك الليـلة أصوات غريبة وأدركت أن
هـناك لصـوص مختـبئ داخل اجلـرار فطرأت فـكرة في عقـلها
وأخبرت بها أباها كانت فكرتها هي سكب الزيت الساخن في
اجلرار ليصرخوا اللصوص اخملتبئ وبالفعل سكبت كهرمانة
الـزيت في اجلرار فـصرخ الـلصـوص وسمـعهم رجـال الشـرطة
واللـقو القبض عـليهم بسهـولة. ومنذ ذلك الـوقت و(قهرمانة)هي
رمـز لـلـشـجـاعــة عـنـد الـعـراقـيــ . لـكن حـ رايت احلـادث لم
ولم انـعي بــداخـلي اشـعـر بــاحلـزن عــلى هـذا الــنـصب االثــري
بل على العـكس تمنيت لو ان هذا احلادث الـنحات الذي ابدعه 
قـد حدث منذ زمن مـبكر  فصـاحب الـ(جيكسـارا) جاء متاخر
جدا فـ(قـهرمـانة)كـانت بحـاجة لـهكـذا حادث مـنذ تـسعـة عشر

علها تستفيق وتعود الى وعيها! عاما
منذ مـايقارب العقدين فـمنذ عام  2003 وهي مـتوقفة عن عمـلها
وهي مـتوقفة عن صب ذلك الـزيت على اللصوص ,والـنتيجة ان
الـلـصوص هـربـوا وسـرقـوا والـدهـا وسـرقـوا وطـنـهـا و سـرقوا
نصور ودار السـالم وعاصمة الفن واالدب  حتى باتت مـدينة ا
لـقـد هـربـوا الـلـصـوص يـا مـورجـانـا وانت واقـفـة بـقـايـا تـاريخ 
هربـوا الـلصـوص  ونهـبوا تـصبـ الزيت عـلى جـروح الشـعب 
زرعـوا وذبــحـوا وقــتــلــوا وزرعـوا الــطــائـفــيــة واحلـقــد  والــغل 
مـحوا تـاريـخه وقـضوا الـتخـلف واجلـهل واسـتـعبـدوا الـشـعب 
وانت يـا (قـهـرمـانـة) بصـمـت جـبان عـلى حـاضـره ومـسـتـقبـلـه 
! هل ياترى انت خائفة ام ان الزيت الساخن لم يعد يؤثر تـقف
انهم بـحاجـة الى حمم بـركانـية تصب في لـصوص هـذا الزمن 
عـلى ضمـائـرهم فتـحـرقـها قـبل ان حتـرق جلـودهم واجـسادهم
تكـويـهـا عـلهـا تـسـتفـيق من سـبـاتـهـا وتتـوب عن الـسـرقـة التي

البسوها لباس الدين والتقوى ..
ان لـصوص بـغداد الـيـوم بحـاجة الى عـذاب الـهي يفـوق الزيت
الـساخن الذي حرق لصوص علي بـابا . انهم فعالً بحاجة الى
شـعب يقف وقفة مورجانا ويـصب كل اوجاعه الساخنة ودموع
االرامل والــثـــكــالى عــلـى لــصــوص ســرقــوا الـــبالد بــجــبــروت
وطـغـيـان....وفي اخلـتـام اهـنـئك بـالـسالمـة يـا
(قـهرمانـة) واهدي لك الف  واربع واربعون
جـــرة اخــرى مــخـــبــأ بــهـــا لــصــوص هــذا
فــلــقــد تــكــاثـروا عــذرا انــهم كــثــر الــزمن
لـصـوص بـغـداد وال زالـوا يـتـكـاثـرون يـا

(قهرمانة)!

W öÝ Ÿ tK  Î«bLŠ ÆÆÆW½U dN

w «d(«

مــرحـبًـا بـكم في عــصـر الـنـرجــسـيـة الـرقـمــيـة عـالم من فـرص
فـاخرة غـير احملدودة. التـباهـي التي ال نـهايـة لهـا وإمكـانيـات ا
فـارقات حـيث لم يكن الـريـاء أسهل من أي وقت مـضى ومن ا

أنه يتم االحتفال به بشكل أكبر.
ـنـطق الـعلـم ونتـائج الـبـحـوث بأن الـنـرجـسـية سأقـول كالمـا 
الـرقمـيـة بـدأت بـاالرتـفـاع ب اجلـيل اجلـديـد مـثـلـمـا تـرسخت
بــقـوة أيـضـا بـ اجلـيل الـقـد خـاصــة بـ الـنـخب الـثـقـافـيـة
والعـلميـة حتى صارت مظـهرا من مظـاهر داء العظـمة أو إثبات
الــوجـود وتـنـفـيـســاً نـفـسـيـاً ألخــراج نـفـايـات الـواقع وأمـراض
الـتـنـشـئـة االجـتــمـاعـيـة. وغـالـبًـا مـا يـتم اسـتـخـدام الـنـرجـسـيـة
كـمصطـلح جامع لـوصف األشخـاص الذين يـعانـون من سمات

القلق أو اضطراب الشخصية النرجسية. 
الـيوم تنتشر صور األشخـاص في مواقع التواصل االجتماعي
لـيون دوالر أو مـسابـقة في بـطريـقة مـثيـرة وكأنه سـباق لـربح ا
مـهرجـان عرض األزيـاء أو الـبحث عن أمـرأه الـعمـر. مفـارقات
ـتــسـابـقــ لـلــفـوز بـاإلعــجـاب الــكـاذب ألن وسـائل مــضـحـكــة 
التـواصل االجـتـمـاعي نـقلـتـنـا إلى مـنـاطق مجـهـولـة من الـتـملق
األنـاني من خـالل تـمــكـ اجلــمـيـع من بث حـيــاتــهم وصـورهم
ثل ومنتجات قابلة ستهلكون  طوال أيـام األسبوع: أصبح ا

لالستهالك في وقت واحد
أظـهرت الـدراسات الـعـلمـيـة أن عدد حتـديثـات احلـالة والـصور
ـتـابـع الـشـخـصـيـة اجلـذابـة وعـمـلـيـات تـسـجـيـل الـوصـول وا
واألصدقـاء كلـها مـرتبـطة بـشكل إيـجابي بـالنـرجسـية كـما هو
ــيل لــقــبـول الــدعــوات من الــغـربــاء أو األصــدقـاء احلــال مع ا
خاصة عندما تكون جذابة. والسبب في هذه االرتباطات هو أن
يل أكثـر إلى استخـدام وسائل التواصل األنـسان النرجـسي 
االجــتـمـاعي لـتــصـويـر صـورة ذاتــيـة مـرغـوبــة وإن كـانت غـيـر

واقعية وجتميع أصدقاء افتراضي وبث حياتهم للجمهور.
تـظهر األبحاث أن شـباب اليوم أصـبحوا أكثـر نرجسية من أي
ـــائـــة من وقت مـــضـى حـــيث يُـــعـــتـــقــد أن أكـــثـــر من  10في ا
األشـخاص في الـعـشريـنـات من العـمـر يـعانـون من الـنرجـسـية
حتت اإلكـلـينـيـكـيـة وفـقًـا لـعـلم الـنـفس الـيـوم. حيـث إن وسائل

شكلة. التواصل االجتماعي تساهم في تعميق هذه ا
: هــنـاك وبــشـكـل عـام تــنــقــسم الــنـرجــســيــة عـادة إلـى فـئــتــ
ـشاعر الـتفوق واالسـتحقاق. النـرجسيـة الفخـمة التي تـتميز 
ـفـرطـة لـلـنـقـد ـتـمـثـلـة في احلـسـاسـيـة ا ونـرجـسـيـة ضـعـيـفـة ا
ستمرة للطـمأنينة. لكن هنـاك اتفاق في معظم نتائج واحلاجـة ا
الـبحـوث أنه "كـلـمـا ارتـفع مـسـتوى الـنـرجـسـيـة زادت أعراض
الـقـلق الـتي تـعـزز تـطـور مـيـول اإلدمـان." وأصـبح أولـئك الـذين
يـركزون على صـورهم الذاتـية بدالً من الـكلـمات أكثـر نرجـسية

رور الوقت.
فـيد وحسب نتـائج البحوث فـأننا نعيش اآلن في باخملـتصر ا
" وهو مـصطـلح يشـير إلى عالـم مليء بـ "الـنرجـسيـ الرقـميـ
أن الــتـحـول الــثـقـافي األوسـع نـحـو الــنـرجـســيـة بـفــعل الـثـورة
الرقـمـية. كـمـا أن ظهـور ظـاهرة االسـتـحواذ عـلى الـذات تـعتـبر

أحد مظاهر سوء التفاهم ب األجيال. 
مـثـلـمـا جـعـلـنـا االقـتـراب من اآلخـرين أكـثـر مـعـاداة لـلـمـجتـمع.
وحـسـب تـعـبـيـر فـرويـد "مـعـضـلـة الـقـنـفـذ"; أي أن الـبـشـر مـثل
الـقـنـافـذ في الـشـتـاء: فـهم بــحـاجـة إلى االقـتـراب من بـعـضـهم
الـبعض لـلتـعـامل مع البـرد ولـكن االقتـراب كثـيـراً مع بعـضهم
يـسـبب اإليـذاء بـأشـواكـهم. ومــا أكـثـرهم في عـالم الـيـوم الـذين
ونيا الـقنافذ احليـوانية إلى القنـافذ البشرية ينـقلون بكتـريا سا
الرقـميـة الناقـلة لبـكتريـا احلقـد والنفـاق والنمـيمة
لـقتل اآلخرين جتسيدا للمثل العراقي "بالوجه

مراية وبالظهر سالية "! 
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ي هـو احتفال يـوم الال حميـة العا
ي لــــقـــبــــول تـــنـــوع ســــنـــوي عــــا

واخـتالف أشـكـال وأحـجـام الـبـشر
ـخـاطـر يــتم فـيه كـذلـك الـتـوعـيــة 

اتـبـاع احلـميـات الـغذائـيـة وقد 

اخــتــيــار  6ايــار لالحــتــفــال بــهـذا
اليوم 

ي) يـقـصـد بـيـوم (الال حـمـيـة الـعا

إلى مـعـاونـة الـنـاس عـلى االقـتـناع
بــأجـســامـهم مــهـمـا وصـل وزنـهـا
وتزايد الوعي بأخطار اتباع حمية
قــاســيــة ومــا يــتــرتب عــلــيــهــا من

تلفيات على صحة اجلسد.
 االحـتفـال بالـيوم ألول مـرة سنة
1992  وذلك عندما قامت الناشطة
الـنـسويـة البـريطـانـية مـاري ايفـنز
ـحـاربـة احلـميـة الـغـذائـية يـوجن 
الـتي أصبحت صناعـة تتربح منها
بـعض الـشـركـات الـتـجـاريـة وكذلك
ـــخــــاطـــر الـــهـــوس الـــتــــوعـــيـــة 
بـاحلـمـيات الـغـذائـية والـتـشدد في
ـا قـد يـصــيب بـبـعض اتــبـاعـهــا 
األمــــراض مــــثل اضــــطــــراب األكل

وسوء الهضم.
ـيــة لـقـبـول وتــرعى الـرابـطــة الـعـا

احلــــجـم ونــــقض فــــكــــرة اجلــــسم
األجـــــــــــود ورفـع ازديــــــــــاد اإلدراك
بـحـقـوق أصحـاب األوزان الـعـارمة
ومـــقـــوضــة ظـــاهـــرة الـــرهــبـــة من

البدانة.
ـنــظــمـة فـي هـذا الــيـوم وتــســلط ا
الـضـوء عـلى االسـتـغـالل الـتـجاري
لـلبدنـاء عبر بـيعهم عـقاقيـر تخفف
الـوزن طـوال مـدة زمـنـيـة قـصـيـرة
إضـافـة إلى ذلك  الـنزعـة الـتجـارية
خــلف شــركــات صــنــاعــة احلــمــيـة

ووسائل التحايل التي اتباعها.
ويــذكــر الــنــاس بــعـضــهم فـي هـذا
الـيـوم بـضـحـايا الـقالقِل الـنـفـسـية
والـــعــضــويـــة بــســبب احلـــمــيــات
وأيـضا عملـيات التجمـيل لتقليص

الوزن.
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وفـانتاستيك فور. وتعاون الحقاً مع دي سي
ــنـافـسـة لـــمـارفل في هـذا أبــرز دور الـنـشـر ا
اجملـال ومن أعـماله لـهـا ت تـايـتنـز وساهم
كــذلك في في إعــادة إطالق وونـدر وومـان في
أواخــر الـثــمـانــيـنــات.والحـظت دي سـي عـبـر
تـويتر أن مساهمات بـيريز كانت أساسية في
تـعـزيـز مـكانـتـهـا وتـطـوير تـاريـخـهـا الـطويل
والـغـني.أمـا مـارفل فـعـلـقـت علـى وقـاة بـيـريز
ــنـشــور جــاء فـيه (عــائـلــتــنـا حــزيـنــة عـلى
خـسارته).وأعلن جـورج بيريـز اعتزاله الرسم

عام  2019 ألسباب صحية.

{ واشـنطن (أ ف ب) - تـوفي رسّام الـشرائط
ـصوّرة األمريكي جورج بـيريز الذي برز في ا
مــجــال قــصص األبــطــال اخلـارقــ مِن دارَي
مــارفل ودي سي لـلــنـشـر عن  67عــامًـا جـرّاء
إصـابته بـسرطـان البـنكـرياس  علـى ما أعلن
قـــريــبـــون مــنه الـــســبـت.وكــتـــبت صــديـــقــته
كـونـستـانس إيزا فـي صفـحته عـلى فـيسـبوك
(لـــقـــد رحل جـــورج أمـس بـــسالم في مـــنـــزله
وبــجـانـبه زوجـته وعـائــلـته). وكـانت بـدايـات
جـورج بيريـز لدى مارفل في سـبعيـنات القرن
الـــعــــشـــرين وركّــــز عـــمـــلـه عـــلى أفــــنـــجـــرز
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ـئة بـاتـلـر الـذي لفت إلى أن  14 بـا
ــصــابـ خــضــعـوا مـن األطـفــال ا
لـعملـية زرع للـكبد.وفـيما أُدخل 90
ــعـنــيـ إلى ـئــة من األطــفـال ا بــا
ـــســـتـــشــفـى لــلـــمـــعـــاجلـــة فــإن ا
أكـثريتهم شُفـيوا من اإلصابة.وقال
بـاتلر ( ندرك أن هذا النبأ قد يكون
مـقـلـقـا خـصـوصـا ألهـالي األطـفال
ــهم الـتــذكـيــر بـأن الــصـغــار. من ا
حــاالت الـتـهـاب الــكـبـد احلـاد هـذه
نـــــادرة).وأوضـح أن عـــــدد حــــاالت
إدخـال األطـفال إلى قـسم الـطوار
بـسبب الـتهاب الـكبـد ليس مرتـفعا
بـصــورة غـيـر طـبـيـعـيـة حـالـيـا في
ـا هـو ــتـحــدة خالفــا  الــواليـات ا

عليه الوضع في بريطانيا.
رض ورُصدت  163إصـابة بهذا ا
تحدة ـملكـة ا الـغامض في ا
عــلى مـا أعـلـنت الـسـلـطـات
الــصـــحــيــة الــبــريــطــانــيــة

اجلمعة.

بـــالـــطــــبـــيب في حـــال ظـــهـــور أي
أعــراض مـقــلـقــة.وقـبل أســبـوعـ

أصــــدرت مـــراكـــز سي دي سي
حتـذيرا صحيا موجها إلى
األطــبـاء حلـمـلـهم عـلى
إعـالم السـلطـات لدى
تــسـجـيل أي إصـابـة
مـشـبـوهـة بـالـتـهاب
الــكـبـد غـيـر احملـدد
ــصـدر. وسُـجـلت ا
109 احلـــــــــاالت الـ
خـالل األشـــهـــر
الــــــســــــبــــــعـــــة
ــاضــيـة وفق ا

األطــفـال (بـيــنـهـا الــتـقـيــؤ والـبـول
الــــــداكـن والــــــبــــــراز الـــــــشــــــاحب

والـــــيـــــرقـــــان)
واالتــصـال

عدة عـنه أكثـر التـسبـب بالـتهـاب ا
واألمــعــاء. ورُصــد هـذا الــفــيـروس
الـغداني أيـضا لدى أطـفال كـثيرين
ـتـحدة. أصـيـبوا خـارج الـواليات ا
طـروحـة هو أن ومـن الفـرضـيـات ا
ـنـاعي عـلـى هـذا الـفـايروس الـرد ا
الـغــداني قـد يـتـعـطل جـراء عـوامل
أخـرى مثل اإلصابـة بكوفيد- 19أو
عــوامل بـيـئــيـة مـثل االحــتـكـاك مع
حــــــيـــــــوانــــــات أو الـــــــتــــــعــــــرض
لـتـوكـسـيـنـات.وأكـد جـاي بـاتـلر أن
(احملـقق هـنا وفي العالم يـعملون

على حتديد السبب).
وتــــشـــجع
الـسـلـطات
الــصـحــيـة
األهـل عـــلى
مـــــراقــــبــــة
األعـــــراض
احملــتــمــلـة
لــــــــــــــــــــــــدى

ــكــلف ــســاعــد ا ــديـر ا وأوضـح ا
عـدية في مراكز شـؤون األمراض ا
(سـي دي سي) جــــاي بـــــاتــــلــــر أن
(الــتــلــقـيـح ضـد كــوفــيـد- 19لــيس
السبب وراء هذه اإلصابات) قائال
إنـه (يــــــــســـــــــعـى من خـالل هــــــــذا
الــتـصـريح إلى قـطع الـطـريق أمـام
شـائـعـات متـداولـة عبـر اإلنـترنت).
ـقــابل إلى أن اإلصـابـة ولــفت في ا
بـــكــوفــيــد- 19 قـــد تــكــون ســـبــبــا

محتمال لهذه احلاالت.
غـــــيــــر أن سي دي سـي تــــرجح أن
تـكون اإلصـابات مرتـبطـة بنوع من
الـــفـــايــروســـات الــغـــدانـــيــة وهي
فـايـروسـات شـائـعـة لكـن لم يُـنسب
لـها سابـقا التسـبب بالتهـاب الكبد
لـدى أطفال في صـحة جيدة.وجرى
الــتـأكــيـد عــلى أن أكـثــر من نـصف
ــصــابــ فـي الــواليـات األطــفــال ا
ـتحـدة ثبتت إصـابتهم بـفايروس ا
غــداني يُـمــسى الـنـوع  41ويُــعـرف

{ واشــــنـــطن (أ ف ب) - أعــــلـــنت
الــسـلــطـات الــصـحــيـة األمــريـكــيـة
اجلــــمـــعــــة أنـــهـــا حتــــقق في 109
إصـابـات غـامـضـة بالـتـهـاب الـكـبد
ـتـحـدة لــدى أطـفـال في الـواليـات ا
أســفـرت عن خـمس وفـيـات.وتـثـيـر
الـتهـابات الكـبد احلادة هـذه أيضا
مــخـاوف في أوروبـا حـيث سُـجـلت
حــاالت كـثـيـرة ويـنــكب عـلـمـاء من
الـــعـــالم أجـــمع عـــلى الـــبـــحث عن
ـتـحـدة أسـبــابـهـا.وفي الـواليـات ا
رُصــــــدت احلــــــاالت في  25واليــــــة
ومــنـطـقـة أمــريـكـيـة ويــبـلغ مـعـدل
ـصـابـ سـنـتـ أعـمــار األطـفـال ا
فـــقط وفق مـــا أعــلن مـــســؤول في
راقـبة األمراض ـراكز األمـريكيـة  ا
والـــوقـــايـــة مــنـــهـــا (سي دي سي)
خـالل مـؤتــمــر صــحــافي.وبــســبب
صـغـر سـنهم كـان أكـثريـة األطـفال
ـعني غير مؤهـل لتلقي اللقاح ا

ضاد لكوفيد- 19. ا
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ألـفي شــخص الـســبت في مـكـســيـكـو
سيـتي للمطـالبة بإلغـاء احلق القانوني
في اإلجهـاض بتـشجيع من الـكنـيسة
الــــكــــاثـــــولــــيــــكــــيــــة وتـــــنــــظــــيــــمــــات
محـافظـة.واإلجهاض قـانوني في سبع
ـكـسيـك وفي عام من  32 واليـة في ا
ه.  2021 ألغت احملـكمـة العـليـا جتر
كـانت الـعـاصـمة الـفـدرالـيـة مـكـسـيـكو
ســيــتي رائـدة فـي أمـريــكــا الالتـيــنــيـة
عـندمـا شـرّعت عام  2007 اإلجـهاض
حــتى  12 أســبــوعــا من احلــمل.سـار
ـتـظـاهرون الـذين ارتـدى كـثيـر مـنهم ا
مـالبس بـيـضـاء عـبـر بعـض الـشوارع
الـــرئــيـــســيــة في الـــعــاصـــمــة وحــمل
ــوكب الفــتـة مــحـتــجــون في طــلـيــعـة ا
ضـخـمـة كـتب عـلـيـهـا (احلق األول هو
احلياة يـريد قادة الكنيسـة الكاثوليكية
حـظــر اإلجـهــاض كـلــيّـا).ولــوّح بـعض
ــتــظــاهــرين بالفــتــات كــتب عــلــيــهــا ا
(اإلجـــهـــاض لـــيس صـــحّـــة) و(دعـــوا

قلوبهم تنبض). 
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{ نــيــودلــهـي (أ ف ب) - تــنــتــشـر
مــركـبــات الـ(تـوك تــوك) بـالــلـونـ
األصــــفـــر واألخـــضــــر عـــلى طـــرق
نــيـودلـهـي لـكنّ مـركــبـة مـاهــيـنـدرا
كـومـار تتـميّـز بـوجود حـديقـة على
ســطـحــهـا تـوفــر لـلــركـاب جـواً من
الــبــرودة وتــقـيــهم الــقــيظ.ويــقـول
ـــســاحـــة اخلـــضــراء كـــومـــار إنّ ا
الـــســمـــيـــكــة حتـــافظ عـــلى بــرودة
ـركـبة حـتى عـندمـا تـصل درجات ا
احلـرارة إلى  45 درجـة مـئـويـة في

العاصمة الهندية.
وزرع كــومـار ( 48عــامــاً) أكــثـر من
عـــشــرين نـــوعــاً مـن الــشـــجــيــرات
واحملـــــاصـــــيل واألزهـــــار جلــــذب
ــارة الـذيـن يـتــوقــفـون الــركــاب وا
اللـتقاط صور الـسيلفي الذاتية مع

تحركة الفريدة. هذه احلديقة ا
ويـقول كومـار لوكالـة فرانس برس

(راودتــني قــبل نــحــو عــامــ هـذه
الــــــفـــــكـــــرة خـالل ذروة احلـــــرّ في
الــصـــيف. واعــتــبــرت أنّ من شــأن
زرع بــعض الــنـبــاتـات عــلى سـطح
ــركـبـة أن يـحـافـظ عـلى بـرودتـهـا ا
رتـفعة ويـخفف من حـدة احلرارة ا

عـلى الركاب). ويـشير كـومار وهو
ــركــبـة أب لــثالثــة أبــنـاء إلى أنّ ا
ــروحــة وجــهــاز ــزوّدة أيـــضــاً  ا
أصـبــحت حــالــيـاً تــبــريـد صــغــيــر
ـثابة مكيّف هـواء طبيعي.ويقول
(يــكـون ركّـاب عـربـتي سـعـداء جـداً

عـندمـا أتولى تـوصيـلهم إلى درجة
انعـون في أن يدفعوا لي أنّـهم ال 
مــا بـ عــشـرة أو عــشـريـن روبـيـة

هندية إضافية ).
ويــــقـــول كــــومــــار إنّه يـــؤدي دوراً
صـغيراً في احلفاظ على البيئة من

خــالل زراعــــــــــــــة اخلـس
والــطــمــاطـة وســواهــمـا
عـــــلـى ســــقـف الـ(تــــوك
تــــوك) اخلـــاص به.ولم
يـواجه كـومـار صـعـوبة
فـي حتــــضـــيــــر ســــقف
مــركــبــتـه لــلــزراعـة إذ
وضـع بساطاً ثم كيساً
سـميكاً نثـر عليه كمية

من التراب.
وأحــضـر الـعـشب من
جـانـب الطـريـق فـيـما
وفّــــــــر أصـــــــدقـــــــاؤه
ومعارفه البذور وفي
غـــضـــون أيـــام نــبـــتت
الـــــبـــــراعم خـــــضــــراء.
ويــوضح أنّ (الـعــنـايـة
ـزروعـات ال تـتـطلب بـا

.( جهداً كبيراً

{ رومـــا (أ ف ب) - عــثــر عـــلــمــاء
االثـار في مـقـبرة مـونـتي بـراما في
كــابـراس بـجــزيـرة سـرديـنــيـا عـلى

جـذعي تمثال من احلجر اجليري
يـــعــودان إلى الـــعــصـــر احلــديــدي
ـثالن مالكـمَـ عـلى مـا اعـلنت و
وزارة الـثـقـافـة االيـطـالـيـة الـسبت.
ووصـف وزيـــر الــــثــــقـــافــــة داريـــو
فــرانـشـيــسـكـيــني اكـتــشـاف هـذين
الـتمـثالـ بأنه اسـتثـنائي مـشيراً
إلـى أن من شأنه أن يوفر مـعطيات
إضـــافــــيـــة عن ثـــقــــافـــة الـــعـــصـــر
احلــديـدي (قــرابـة الــعـام  950 إلى
ــيالد) الــذي اكـتُــشـفَت  730 قــبل ا
مـدافن وتماثـيل عائدة له في موقع
مـونتي برامـا األثري خالل عدد من
حـمالت الـتـنـقـيـب مـنـذ سـبـعـيـنات
الـــقـــرن الــــعـــشـــرين. وأفـــيـــد بـــأن
اجلــذعــ الــعــاريــ وسـواهــا من
أجــــزاء تــــمـــاثــــيل أخــــرى تـــمــــثل
مـالكمَ نظـراً إلى أن درعاً يغطي
جـسـديـهمـا. وأوضـحت الوزارة أن

التمثال مشابهان آلخرَين اكتُشفا
عـلـى بـعـد أمـتـار قـلـيـلـة عـام 2014
وهــمـا مـعـروضـان حــالـيـاً في أحـد
مـتاحف سردينيا. كـذلك عثر علماء
اآلثــار الـذين يُـجـرون حـفـريـات في
ــــقــــبـــرة اجلــــزء اجلــــنــــوبي مـن ا
الـشاسعـة التي اكتـشفهـا مزارعون
ــــمــــر عــــام  1974عــــلـى امــــتــــداد 
جـنائـزي يضم مـقابـر تعـود إلى ما
ــــيالد بـــ الــعــامــ  950 قـــــبل ا
ـوقع ــيالد.ويــعــود ا و 730 قــبل ا
إلـى احلــضـارة الــنــوراجــيــة الــتي
سادت في سردينيا مدى قرون عدة
مـنــذ الـعـصـر الـبـرونـزي. وتـتـمـيـز
ـا يـسـمى الـنوراك هـذه الـثـقـافة 
وهي نُصب حجرية غامضة تنتشر
ناظر الطبيعية جلزيرة اليوم في ا
سـردينـيا ال تـزال وظيفـتهـا األولية

غير معروفة.

{ اسـطنبول  –وكاالت - صـدمت النجـمة التـركية أوزليم
يــلـمـاز مـتـابـعـيـهـا ومـحـبـيـهـا في تـركـيـا والـعـالم الـعـربي
بإعالنهـا قرار اعتزالها التمثيل.جاء هذا اخلبر الصادم
ـفـاجئ مـن خالل مـنـشـور بـصـفـحـتـها الـرسـمـيـة في وا
مــوقع لـلــتــواصل االجـتــمــاعي إذ شـاركـت صـورة لــهـا
باألبـيض واألسود وقـد مدت يدهـا وووضعت كـفها في
مـواجــهـة الــكـامــيـرا في إشــارة إلى كـلــمـة (الــتـوقف)
وأرفقتـها بـخطـاب طويل  قائـلة (أثـناء مـحاولتي وضع
حـد لـلـتـوقـعــات والـشـكـوك  لم أفـكـر مـطـلـقًـا في أنـني
سـأواجه صـعـوبـة في تـدوين اجلـمل الـتي كـانت عـالـقة
في رأسي.قررت كـيفيـة البـدء ; كانت عيـني تتـأرجحان
ـعـيـشـة بـ شــاشـة الـهـاتف وزاويــة فـارغـة في غـرفــة ا
لــســاعـــات. في غــضـــون ذلك  هــنـــاك ألف وواحــدة من
الذكريات اجليدة والسيئة التي تتبادر إلى ذهني تسحبني
من عاطـفة إلى أخـرى. أبـتسم في كل حلـظة وأرفع حـاجبي
ب احلـ واآلخر  كمـا لو كـنت أعيش تلك الـلحـظات لكن
دعــنــا نـعــود إلى مــوضــوعـنــا الــرئـيــسي اآلن أحــتـاج إلى
مـشـاركة الـتـعلـيـقات واألسـئـلة الـتي تـلقـيـتهـا حـول توقـعات

كـنـكم التـأكـد من أنه لم يتم ـشروع اجلـديـد لفـتـرة طويـلـة و ا
شروع الـتالي: لن أكون على التقـاطها في نـفس واحد ; قراري بشـأن ا

الشاشة). 
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