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 مـرر مــجـلس الـنـواب بـرئـاسـة مـحـمـد
احلـلـبـوسي مـوازنـة الـعام 2021 بـعـد
مـخـاض عـسيـر وانـسـحاب كـتـلـت من
اجلـلـسـة احتـجـاجـا على تـمـريـر بعض
ـــواد كــالــقــروض اخلـــارجــيــة وعــدم ا
تـخفيض سعر الصرف. وشهدت جلسة
مــــجـــلـس الـــنــــواب ســـجــــاالت حـــادة
واشــتــبــاكــات بــااليــادي بــ الــنــواب
احــتــجــاجــا عـلـى عـدم تــغــيــيــر ســعـر
الـصــرف.  وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمـان)
ـــان صــوت بـــرئـــاســة امـس ان (الــبـــر
احلـلـبـوسي على عـلى تـخـصيص 400
ـشروع ميناء الـفاو الكبير مـليار دينار 
الـية لتطوير  وتـوفير التخـصيصات ا
وإعـادة إعمار مدينة الصدر وكذلك على
ـادة  11فـضال عن حــصـة االقـلـيم في ا
تــخــصــيص مــبــالـغ لــلــصــحــة لــبــنـاء
مـستشفيـات سريعة االجناز بـسعة مئة
سـريـر) ولـفت الـى ان (مـجلـس الـنواب
شاريع خصص مبلغ  30 مليون دوالر 
ياه في محـافظة البصرة  كما حتـلية ا
ــــادة  15 اخلـــــاصــــة صـــــوت عــــلـى ا
بــايــرادات هـيــئــة االعالم واالتــصـاالت
اء ادة  16اخلـاصة بـأجور جبـاية ا وا
ــادة 17  والـــكــهــربـــاء واخلــدمــات وا
ــوظف احلــكــومي اخلــاصــة بــإعــارة ا
ـادة 18  لــلـعـمل بـالــقـطـاع اخلـاص وا
اخلــاصــة بـضــريــبــة كـارتــات الــهـاتف
ـئة  والـغاء واالنـتـرنت بـنسـبة  20 بـا
اجلــمع بــ راتــبــ والــغــاء ضــريــبـة
) وتابع ان وظف الـدخل على رواتب ا
(اجلــلـــســة شــهــدت الــتـــصــويت عــلى
تــخـصـيص مـبـالغ لــبـنـاء مـئـة مـدرسـة
ــخـتـلف احملـافـظــات حـسب الـنـسـبـة
الــسـكـانـيــة واضـافـة امـوال لــتـحـسـ
الــطـاقـة الـكـهــربـاء وزيـادة االنـتـاج في
ادت 20 مـختـلف احملافظـات والغـاء ا
و38 و47  لـكـنه ارجـأ التـصـويت على
ـــادة 41 الـى مــوعـــد آخـــر.). فـــيـــمــا ا
ـــان الــتـــصــويـت عــلى يـــواصل الـــبــر
الــقـانــون وصل وفــد حـكــومـة االقــلـيم
بـرئـاسـة قوبـاد الـطالـبـاني الى مـجلس
الــنـواب  عـلـى مـا يـبــدو وجـود بـعض
اخلالفـات على الفقرة اخلاصة باالقليم.
 وشـهدت اجللـسة سجـاالت ب اعضاء

مـحـصولي احلـنـطة والـشعـيـر بأضـافة
مــبـلغ خــمـسـ الف ديــنـار عــلى سـعـر
الــطن الـواحـد  لــيـكـون دعــمـا لـفالحي
ومـزارعي الـبـالد). وانـسـحبـت كـتـلـت
نـيـابــيـتـ من جـلـسـة الـتـصـويت عـلى
وازنة.وذكر مصدر في تصريح تـمرير ا
امس ان (كـتـلتي دولـة القـانون والـنهج
الـوطني انسحبتـا من جلسة التصويت
ــوازنــة الــتـي عــقــدت بــرئــاسـة عــلى ا
احلـلبوسي). وكانت كتـلة دولة القانون
قــد رهــنت تـصــويــتـهــا عـلـى الـقــانـون
بـتـعديل بـعض الفـقـرات. وقالت الـكتـلة
في بـيـان تلـقـته (الزمـان) امس (نـطالب
بــأن يـكـون ســعـر الـصـرف  1300 لـكل
دوالر بـــحــسب اراء  صــنـــدوق الــنــقــد
الــدولي و الــبــنك الـدولي  وان اصــرار
ـركـزي ــالـيـة ومـحـافظ الـبـنك ا وزيـر ا
عـلى السعر احلالي سيؤدي الى انهيار

الـطـبقـات الفـقـيرة والـهشـة وزيادة خط
الــفــقـر فـي الـبالد) داعــيــا الى (الــغـاء
الـــقــروض اخلــارجــيـــة والــضــمــانــات
الـسيادية النها تـؤدي الى تكبيل الدولة
 وبــاالمـكـان الـلـجــوء الى الـفـائض من
ســـعـــر بـــرمـــيل الـــنـــفط لـــلـــمــشـــاريع
الـضـرورية) مـشـددا على ان (تـكون كل
صـادرات النـفط من اقلـيم كردسـتان عن
تـنازع نـاطق ا طـريق اخلط جـيهـان وا
ـوصل وكــركـوك وتـسـلـيم عــلـيـهـا في ا
االيـرادات الـنـفطـيـة الى شركـة تـسويق
اليـة االحتادية الـنفط سومـو و وزارة ا
ــــادة  11 ال تـــــتــــضــــمن  حـــــيث ان ا
نـصوص صـريحـة تلـزم حكـومة االقـليم
بتسلم االيرادات النفطية وغير النفطية
الى خـزينة احلكـومة االحتادية  وكذلك
الـزام احلـكومـة االحتاديـة بعـدم تسـليم
اي مـســتـحـقـات مـالـيـة الى االقـلـيم في

ـوازنـة االستـثـمـارية و الـتـشغـلـية اال ا
ـادة) بــعــد تــطـبــيق نــصــوص هــذه ا
مـشـيرا الى (اهـميـة الغـاء قرار مـجلس
الــوزراء اخلــاص بـتــحــديـد  6 اشــهـر
لــتـوزيع مـواد الـبــطـاقـة الـتــمـويـنـيـة 
اضـافة الى انشاء صندوق البترودوالر
ستحقات نـتجة وتضمـ ا لـلمناطق ا
ـاضـيـة بـضـمـانـات سـيـاديـة لالعـوام ا
عــلى احلـكـومـة وتــخـصـيص جـزء من
نتجة الى الـبترودوالر في احملافظات ا
الــعـقــود الـتي تــعـاقــدت مـعــهم بـعض
ـنتـجـة لـلنـفط)  مـطـالـبا احملـافـظـات ا
ـفــسـوخــة عـقــودهم لـوزارة بـ(اعــادة ا
الــدفـاع و الـداخــلـيــة و هـيـئــة احلـشـد
ـالية الـشعـبي واعادة تخـصيـصاتهم ا
ـــتـــعـــلـــقـــة ـــواد ا كـــافـــة  والـــغـــاء ا
بـخصخـصة قطاعـات الدولة اإلنـتاجية

واخلدمية).

U öF « bO u  ÊU  ÊULK  s ≈Ë wL UJ «

—UL ù«Ë WOLM « ’d  e eF Ë

حــســ عالوي  مــــســـتــــشـــار رئــــيس
الـوزراء الزيـارة بأنهـا مهـمة وتأتي في
ظــرف اســـتــثـــنــائـي . وقــال عالوي في
تــصـريـح امس انه ( الــتـرتــيب لــهـذه
ـاضـيـة الـتي الـزيـارة خـالل الـزيـارات ا
قــام بــهــا اعــضـــاء الــفــريق احلــكــومي
واجملـلس التنـسيقي العـراقي السعودي
الـذي يترأسه عن اجلانب العراقي نائب
الية علي رئـيس مجلس الوزراء وزيـر ا
عــبـــد األمــيــر عالوي) مـــشــيــرا الى ان
ـلفات التي (الـزيارة ستـبحث عدداً من ا
حتـظى باهـتمام الـبلديـن الشقـيق من
وجودة بـينـها سـبل مواجـهة االزمـات ا
ـنطقة والتنسيق االقتصادي ودعم في ا
خــطط الــتــنــمـــيــة واالســتــثــمــار الــتي
عـرضـتـهـا هـيـئـة االسـتـثـمـار الـوطـنـيـة
الـعــراقـيـة عــلى الـشــركـات الـســعـوديـة
والـتسـهيـالت التي سـتقـدمهـا احلكـومة

لـلـشـركـات الـسـعـودية  والـتـوجه نـحـو
إنـشاء مشـاريع مشتـركة). وكان الـسفير
الــسـعـودي لــدى بـغـداد  عــبـد الــعـزيـز
الـشمري قـد اكد ان (زيارة الـكاظمي إلى
ـمــلـكــة تـأتي في تــوقـيت مـهم  حـيث ا
سـتــجـري مـنــاقـشــة عـدد من الـقــضـايـا
الـسـيـاســيـة واألمـنـيـة واالقـتـصـاديـة و
تـوقـيع عـدد من االتـفاقـيـات في مـجاالت
أعــلــنت مــخــتــلــفــة). فـي غــضــون ذلك 
الـسعـودية عن خـطة اسـتثـماريـة بقـيمة
 12 تـريـلـيـون ريـال  لـتـعـزيـز قـطـاعـها
اخلـاص بـحلـول الـعام 2030 وذلك في
ــمـلــكـة إطـار اجلــهـود الــتي تــبـذلــهـا ا
لـتنـويع اقـتصـادها الـذي يـعتـمد بـشكل
كـبير على الـنفط. وجاء اإلعالن عن هذه
اخلــطـة من قــبل ولي الــعــهـد  في وقت
تـواجه فيـه البالد مـعدّالت بـطالـة عالـية
ومـصــاعب اقـتـصــاديـة شـديــدة بـسـبب
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ـزيــد من الـتـفــصـيل وكـمـا ــسـألـة  ا
ذكـرت من قبل أكدنا على أن مباحثاتنا
هـذه ستـستمـر من أجل بلوغ اسـتقرار
نـطقة) سـياسي يـخدم كـل العـراق و ا
مـؤكـدا ان (الـعالقـات االقتـصـاديـة ب
فــرنـسـا والـعـراق  مــوغـلـة في الـقـدم
وبــاريس ابـدت اســتـعـداداد لــتـوسـيع
هـــذه الـــعالقـــة). من جـــانـــبه  اعـــرب

مـاكـرون عن (سعـادته بلـقاء الـبارزاني
وشـكـره على زيـارته لبـاريس برغم من
الــظــروف الــصــعـبــة الــتي خــلــفــتــهـا
كـورونـا وجدد تـأكيـد مواصـلة الـعمل
ـشترك والـدعم الفرنـسي ضمن إطار ا
الــتـحـالف الـدولي لــلـعـراق ولالقـلـيم 
كما تطرق الى زيارة البابا الى العراق

بعدها حدثا مهما وتاريخيا). 
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ا ان بـشأن سعـر صرف العـملة  الـبر
ادى الـى حدوث اشـتـباك بـااليـادي ب

الـنائب كـاظم الصيـادي ونواب اخرين.
ـواد و38  و42 و47 ووصـف خـبـراء ا
 الـتي  حذفـها بـاجملمـل بانـها اسوء
وازنة النها مواد مـايتضمنه مشـروع ا
ـتلـكات واصـول الدولة خـاصة بـبيع 
حتت عــنــوان (خــصــخـصــة قــطــاعـات
الـدولـةاالنـتاجـيـة). وأعلن الـنـائب زياد
ــــوازنـــة اجلــــنـــابـي عن تـــضــــمـــ ا
تــخــصـيــصــات لـعــقــود قـرار  315في
جــمـــيع الــوزارات.وقــال اجلــنــابي في
ـوازنــة تـضــمـنت تــصـريـح امس إن (ا
تـخصـيصـات مالـية جلـميع الـعقود في
وزارة الـــــكــــهـــــربـــــاء واحملــــاضـــــرين
اجملــانـيـ وكل مـا يـخص قـرار 315 
فـي الـــوزارات كــــافـــة) الفــــتــــا الى ان
ـــان وافـق عـــلى دعـم اســـعـــار (الــــبـــر

جــائـحــة كــورونــا وانـخــفــاض أســعـار
الــذهب األسـود.وقــال بن سـلــمـان خالل
تـدشــيـنه بـرنــامج تـعـزيــز الـشـراكـة مع
الـــــقـــــطــــاع اخلـــــاص إن (مــــجـــــمــــوع
االسـتـثـمــارات الـتي سـيـتمّ ضـخّـهـا في
االقـتصـاد الوطني سـتبلغ  12 تـريليون
ريـــال حــــتى عـــام 2030) واضـــاف ان
ـــبــــلغ يــــشـــتــــمل عـــلـى ثالثـــة (هـــذا ا
تـريــلـيـونـات ريـال  ســيـقـوم بــضـخّـهـا
صـندوق االستـثمارات العـامة حتى عام
 2030 بــــاإلضـــــافــــة إلـى أربــــعــــة  6
تــريـلـيـون دوالر  ســيـتمّ ضــخّـهـا حتت
مظلّة الستراتيجية الوطنية لالستثمار
وسـيعـلن عن تفـاصيلـها قـريباً) مـشيرا
ـبــالغ ال تــشـمل اإلنــفـاق الى ان (هــذه ا
ـقدّر بــنحو  10تـريلـيونات احلـكومي ا
قـبـلة وان ريـال خالل االعـوام العـشـر ا
ـتـوقع اإلنــفـاق االسـتــهالكي اخلــاص ا
سـيـصل إلى خـمـسـة تـريـلـيـونـات ريال
حتى 2030 لـيصـبح مجمـوع ما سوف
يُـنفق في الـسعـودية سـبعـة تريـليـونات
دوالر خـالل هـــذه االعـــوام) وتـــابع ان
(االسـتـثـمـارات الـتي سـيـقـوم بـضـخّـهـا
الـقطاع اخلاص مدعوماً ببرنامج شريك
ســيــوفّــر مـــئــات اآلالف من الــوظــائف
اجلـديدة كـما سـتزيد مـساهـمة الـقطاع
اخلــاص في الـنــاجت احملـلّي اإلجــمـالي
ـرسوم له وصـوالً إلى حتـقـيق الـهـدف ا
مـلـكـة التي ضـمن مـسـتهـدفـات رؤيـة ا
تـسـعى لرفع مـسـاهمـة هـذا القـطاع إلى

ئة).  65 با

ـــشــاة مـن الــفـــوج الــثـــاني فـي لــواء ا
ـشاة اخلامسة الـعشرين التـابع لفرقة ا
 عـثر على مضافـة حتوي برميل بنزين
يــســتــخــدمه داعـش لـتــزويــد دراجــاته
الــنـاريــة بـالــوقــود وهـيــكل عـجــلـة في
سـلــسـلـة جـبـال الـبــتـيـرة بـاحملـافـظـة)
مـؤكدا ان (هذه العـملية تـأتي بناءً على
ورود مـعـلـومات اسـتـخبـاراتـية  تـفـيد
بـوجـود وكـر لـعـصـابـات داعش  حـيث
عـلومـة ونتج انـطلـقت الـقوة لـتدقـيق ا
ــضـافــة وجـرى عــنـهــا الــعـثــور عـلى ا
تـدمـيرهـا من قـبل اجلـهد الـهـنـــــــدسي
الـتـابع لـلـفـرقـة). وكـلف رئـيـس الوزراء
مــصــطـفـى الـكــاظــمي  الــفـريـق الـركن
ـهـام جـديـدة إضـافة مـحـمـد الـبـيـاتي 

ـهام السكرتير الشخصي للقائد العام.
وقــــال مـــصـــدر في تــــصـــريح امس ان
ـهام مـعاون (الـكـاظمي كـلف الـبيـاتي 
رئــيس اركــان اجلـيش لإلدارة إضــافـة
ــهـام الـسـكــرتـيـر الــشـخـصي لــلـقـائـد
الـعـام) واشــار الى ان (رئـيس الـوزراء
وجه بــنـقل الـفــريق الـركن عــبـد االمـيـر
الــزيــدي الى االمـرة وتــســمـيــة الــلـواء
الـركن محـمود الـفالحي قائدا لـعمـليات
نـينـوى بدال عن الـلواء الـركن اسمـاعيل
احملـالوي الـذي  احـالـته الى االمـرة 
وتــنـصــيب الـلــواء الـركن ولــيـد هـيالن
كـاظم عـميـدا لـلكـلـية الـعـسكـرية االولى
بـــدال من الـــلــواء الـــركن عــلـي حــســ

البيضاني). 
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صـادق رئيس اجلمهـورية برهم صالح
عـــلى قــانـــون احلــقـــوق الــتـــقــاعـــديــة
ـــهن الــطــبــيــة لــلـــمــتــوفــ من ذوي ا
والـصـحـية واإلداريـة نـتـيجـة الـتـصدي
لــفـايـروس كـورونــا.وذكـر بـيــان تـلـقـته
ــصـــادقـــة تــأتي (الـــزمـــان) امس إن (ا
تـثمـيناً وتـقديراً لـلجهـود والتضـحيات
الكات الصـحية الـكبـرى التي بذلـتهـا ا
ـواطـنـ واحلـفاظ والـطـبـيـة حلـمايـة ا
عــلى الــصــحــة الــعــامــة من آثــار وبـاء
ـة كــورونــا ولـضــمـان احلــيــاة الـكــر
لـذويهم وتأم حصـولهم على احلقوق
الـــتــقــاعــديـــة). ودعت وزارة الــصــحــة
ـواطن الى اخـذ اللقاحات والـبيئة  ا
مـن اجل حتــصــ اجملــتــمع من خــطــر
عـدوى كـورونـا  واحلــد من الـوفـيـات 
توفرة في مـؤكدة ان جمـيع اللقاحـات ا
الــعــراق مـضــمــونــة من قـبـل مـنــظــمـة
ـية  ولـم يسـجل اي اثار الـصـحـة العـا
ســلـبـيـة لـهـا خالل حــمالت الـتـطـعـيم 
فـيما اعلـنت الوزارة عن تسجيل 6664
اصــابـــة مــؤكــدة بــاجلــائــحــة. واشــار
ـوقف الوبـائي اليومي  الـذي اطلعت ا

عــــــلــــــيه (الــــــزمــــــان) امـس ان (عـــــدد
الـفـحـوصـات اخملـتـبـريـة الـتي اجـرتـها
مـالكــات الـوزارة يــوم امـس االربــعـاء 
بـلـغت اكـثـر من  44 الـف عيـنـة حلاالت

مـشـتـبه اصـابـتـهـا بـالـفـايـروس  اذ 
رصد  6664 اصـابة مؤكدة في البالد)
مـــشــيــرا الـى ان (الــشــفـــاء بــلغ 4210
حــــاالت وبـــواقع  37 وفـــاة جـــديـــدة)
وتــــابـع ان (مالكــــات الــــوزارة اعــــطت
ضادة لـلفايـروس الكثر من الـلقاحـات ا
 17 الـف مواطن في عموم احملافظات).
ـية في ـثل الصـحة الـعا بـدوره  قـال 
الــعــراق  احــمــد زويـتــ خالل ورشـة
الـتوجيه االعالمي لـلصحفـي ومديري
وسـائل االعالم بـشأن حـمالت الـتطـعيم
ضـد كـورونـا  الــتي نـظـمـتـهـا الـوزارة
وحــضـرتـهـا (الـزمـان) امس ان (الـعـالم
اجــمع يـواجـه حتـديــات كـبـرى بــسـبب
جـائحة كورونا التي فرضت قيودا على
ـصـالح االخرى  احلـركـة والـتجـارة وا
وحــان الـوقت لــبـدء مـرحــلـة الـتــطـعـيم
واحلـــد مـن االصـــابـــات والـــوفـــيـــات)
وأضــاف ان (لــقــاح اسـتــرازنــيــكـا آمن
وفـعـال بـعـد ان اثـبـتت الـدراسـات التي
اجـــراهــا خــبـــراء دولــيـــ فــاعــلـــيــته

ومـــؤمــونــيـــته ولم يــتـــضح حــتى االن
وجـود أي اعـراض جـانـبـية له) مـؤكـدا
ان (جـميع اللقاحات التي اقرت من قبل
ـنظمة  هـي فعالـة وال وجود اختالف ا
لــــلـــقـــاح عن اخـــر) مــــشـــيـــرا الى انه
ـنحنى (سـيكـون في العـراق تغـير في ا
الـوبــائي عـنـد اخـذ اجلـرعـات الـكـافـيـة
نـظمـة تعمل لـهذا الـلقاح) وتـابع ان (ا
مـع الوزارة منذ اليوم االول لظهور اول

حـــالــة اصــابـــة في الــعـــراق وجــهــود
االســتــعــداد مــســتــمــرة حــتى انــدثــار
تحدث اجلـائحة نهـائياً). بدوره  اكـد ا
بـأسم الوزارة سيف البدر انه (ال صحة
لـلشائعات التي تقلل من اهمية اللقاح 
ونـؤكد ان جـميع انواع الـلقـاحات التي
وصـلت الى العراق  مـصادق عليها من
ـية  وسـجلـنا اقـباال ـنظـمة الـعا قـبل ا
كـبيـرا على مراكـز التـطعيم  كـما جندد
دعــوتــنــا لــلــمــواطــنــ الى تــســجــيل
بــيــانـاتــهم لــلـحــصــول عـلـى الـلــقـاح 
وتــوعـيــة االخـريـن بـشــأن اهـمــيـته في
تفشية  حتص اجملتمع من العدوى ا
اذ اثـــبــــتت الـــدراســـات انـه يـــحـــد من
الــوفـيــات الـنــاجتـة جــراء مـضــاعـفـات
واطن كـورونا).وافـادت الوزارة  بـأن ا
الــذي ســـيــأخــذ اجلــرعــتــ من لــقــاح
كــورونـا  ســيـمــنح رقــمـا يــدرج ضـمن
ـياً مـعـلـومـاته اإللكـتـرونـيـة ويكـون عـا
.وقالت عضو ـثابة جواز سفر صحي
الــفــريـق اإلعالمي الــطــبي في الــوزارة
ربـى فالح حـسن في تــصـريح تــابـعـته
(الـزمان) امس إن (التعايش مع جائحة
كـورونـا يحـتـاج الى مدة طـويـلة وعـند
فـمن ـواطـنـ  تـوفــر الـلـقـاح جلـمـيع ا

ــؤكـد مـطــالـبــة دول الـعـالم بــشـهـادة ا
تـلقيح خاصة لذا فإن شهادات التلقيح
واطـن في حالـة سفـره عند سـتحـصن ا
مطالبته بذلك) مؤكدة ان (التعهد الذي
ــواطــنـون مـن أجل أخـذ يــوقع عــلــيه ا
ـثـابـة معـلـومـات توضح الـلـقاح هـو 

لـلـمـواطن تـعـلـيـمـات الـتـلـقـيح الـتي 
حتــديــدهـا بــاالضـافــة الى تــنــبه عـلى
كالتباعد االلـتزام باإلجراءات الصحـية 
االجـتـماعي وارتـداء الـكمـامة) مـشـيرة
الـى ان (أي لـقـاح في الـعـالم يـؤدي الى
أعــراض جــانـــبــيــة لــذا تــتم مــراقــبــة
ـــواطن الــذي يـــتــلـــقى الــلـــقــاح بــ ا
اجلــــرعـــتــــ فـــضـالً عن إبـــقــــائه في
االنــتـظـار من  15الى  30دقــيـقـة داخل
ــؤسـسـة الـصــحـيـة الـتي أخــذ مـنـهـا ا
الــلــقـاح) واوضــحت فالح ان (الـوزراة
ناعـة اجملتمـعية تـسعى نـحو حتقـيق ا
ئـة بعد اخـذ جرعات من  70الى  80بـا
الــلـــقــاح  من اجل تــخـــفــيف الــقــيــود
ـفـروضـة حالـيـا). وتسـلم الـيمن 360 ا
الف جـرعة من لقاح استرازينيكا وذلك
بــــعـــد اســـبــــوع من تـــوصــــيـــة العالن
الــطــوار بــســبب ارتــفــاع االصــابـات
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تــوقــعت الــهــيــئــة الــعــامــة لـالنـواء
اجلـويـة والـرصـد الـزلـزالي الـتـابـعة
لـوزارة النقل  ان يـكون طقس اليوم
ـنـاطق كـافة  غـائـما اخلـمـيس في ا
جـزئـيا وال تـغيـر بدرجـات احلرارة .
واوضـحـت الـهـيـئـة في بـيـان تـلـقـته
(الـــزمــــان) امس ان (طـــقس الـــيـــوم
اخلــمـيـس سـيــكـون غــائـمــا جـزئــيـا
واحـيانا غـائما في عـموم البالد وال
تـغير بدرجات احلرارة) واضاف ان
(طــقس يــوم غـد اجلــمــعـة ســيــكـون
صــــحـــواً مـع بـــعـض الـــغــــيـــوم في
ـنطقتـ الوسطى واجلنـوبية اما ا
ـنـطــقـة الـشــمـالـيــة فـيـكـون طــقس ا
غــائـمــا جـزئــيـا الى غــائم ودرجـات
احلــرارة تـنـخـفض قــلـيال عن الـيـوم
الـــســابق) واشـــار الــبـــيــان الى ان
قـبـل سـيـكون (طـقس يـوم الـسـبـت ا

صــــحـــــوا الى غــــائـم جــــزئــــيــــا في
ــنـطـقـتــ الـوسـطى واجلــنـوبـيـة ا
ــنـطــقـة الــشـمــالـيــة سـتــكـون وفي ا
االجــواء غـائـمـة مـصــحـوبـة بـفـرص
امـطار خـفيـفة). وضـرب زلزال بـقوة
5. 8 درجــة مــحــافــظــة شــوانــغــهـو
نطقة التبت ذاتية ـدينة ناقتشو 
. وقـــال رئـــيس احلــــكم في الـــصــــ
حافـظة شوانغهو  دائـرة الدعاية 
تــشـو شي فـو إنه (لم تـرد أنـبـاء عن
وقـوع خـسـائر حـتى اآلن اذ طـالبت
حـكومـة احملافظـة من القرى احملـلية
ا إذا كـانت هـناك أضرار الـتحـقق 
نــاجــمــة عـن الــزلـزال) وأضــاف أنه
(شـعـر بـالزلـزال الـذي وقع في مـركز
احملـافـظة). كـما ضـربت هزة أرضـية
بـــقـــوة 4. 7 درجـــة عـــلى مـــقـــيــاس
ريــخــتـر  فــيــيـنــا وواليــة الـنــمــسـا
الــسـفــلى دون ورود مـعــلـومـات عن

وقوع خسائر في األرواح.
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اخـــتــــيـــرت روايـــة (وشم الـــطـــائـــر)
لـلـروائـيـة الـعـراقـيـة دنـيـا مـيـخـائـيل
ضـمـن الـقـائـمـة الـقــصـيـرة لـلـجـائـزة
ـسـمـاة ـيـة لــروايـة الـعـربــيـة ا الــعـا
اخـــتــصــارا (أي بــاف) لــعــام 2021.
وقـالت جلـنـة اجلـائـزة الـتي يـرأسـها
الـشــاعـر الـلـبـنـاني شـوقي بـزيغ  ان
الـقائمـة تضم ست روايات من االردن
ــــــغــــــرب واجلــــــزائـــــر وتــــــونس وا
والـــــعــــراق.ويـــــحـــــصل كل مـــــرشح
بـالـقائـمة الـقـصيـرة على عـشرة االف
دوالر فـيمـا يحصل الـفائز في نـهاية
ــــقـــــبل عـــــلى  50الف دوالر ايـــــار ا
اضـافية. وكانت اجلائزة قد تلقت في
دورتــهـا الـرابــعـة عـشـرة  121روايـة
من  13دولـة اختيرت منها  16رواية
لـلـقائـمة الـطـويلـة . وشمـلت الـقائـمة

روايـات (دفاتر اوراق) لالردني جالل
بـــرجس و(االشـــتـــيـــاق الى اجلــارة)
لف ي و(ا لـلـتـونسـي احلبـيب الـسـا
  42) لـلمـغربي عبـد اجمليد سـباطة
و(عــ حـمــورابي) لـلــجـزائــري عـبـد
الــلـطـيف ولــد عـبـد الــله و(نـازلـة دار
االكـبر) للـتونسـية اميـرة عتيم فضال

عـلـى (وشم الـطـائـر) لـلـعـراقـيـة دنـيـا
مـــيـــخـــائـــيل. وكـــانت اجلـــائـــزة قــد
تـأسـست عام  2007ويـرعـاها حـالـيا
مـركز ابـو ظـبي للـغة الـعربـية الـتابع
لـدائــرة الـثـقـافـة والـسـيـاحـة في ابـو
ظـبي كـمـا حتـظى بـدعم من مـؤسـسة

جائزة بوكر في لندن.
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اصـدرت محكمـة اجلنايات في مـحافظة
دة  15عـاما مـيسان  حـكمـا بالـسجن 
ديـر األسبق لـلمـصرف الزراعي بـحق ا
فـرع الـعمـارة بتـهـمة االخـتالس. وقالت
هــيـئــة الـنــزاهـة االحتــاديـة في بــيـان 
تــلــقــته (الــزمــان) امـس  ان (احملــكــمـة
ديـر األسبق إصـدرت قـرار حكم بـحق ا
لــلــمــصــرف الــزراعي الــتــعــاونـي فـرع
دة  15عـاما) الـعمـارة قضى بسـجنه 
دان واضـاف ان (احلـكم تضـمن إلـزام ا
ــبــلغ اخملــتــلس الــبــالغ مــقـداره بــرد ا
مـليار  وخـمس ملـيون دينار) مـشيرا
الى ان (قرار احلكم الصادر وفق أحكام

ـادة 316 مـن قانـون الـعـقـوبـات جاء ا
عـــلى خـــلــفـــيّــة صـــرف قــروض خالف
الـــــقــــانـــــون ودون عــــلـم ومــــوافـــــقــــة
ـدان تـصرف ) مـؤكـدا ان (ا ـقتـرض ا
ـبالغ خـالف القـانـون والتـعـليـمات) بـا
واوضـح الــبــيــان ان (احملــكــمــة وبــعـد
ـتــحــصــلـة في اطالعــهــا عــلى األدلــة ا
ــمــثل الــقــضــيــة وأقــوال الــشــهــود وا
الـقـانوني لـلمـصـرف الزراعي تـوصلت
دان ـقـصـريـة ا إلى الـقـنـاعـة الـتامـة 
فـقررت احلـكم علـيه بالـسجن  15 عـاما
ــبــلغ اخملــتــلس بــالــتـضــامن مع ورد ا
مـتهـم آخرين مـفرقة قـضاياهم وذلك
ـــادة اســـتـــنـــاداً إلى مـــقـــتـــضـــيـــات ا
احلــكــمــيــة). واتــخــذت قــيــادة شــرطـة

ـثنى  االجـراءات القـانونـية مـحافـظة ا
بـحق اب حـاول حـرق اطـفـاله اخلـمـسة
بــعـد عـجـزه عن تــوفـيـر احـتــيـاجـاتـهم

اليومية . 
وقــال قـيـادة الـشــرطـة في بـيــان تـلـقـته
(الــزمـان) امس ان (مـفــارز قـاطع جنـدة
الـسوق الـتابع إلى قسـم شرطة الـنجدة
 تـمكنت من ايقاف شخص حاول حرق
اطفاله اخلمسة  بنتان وثالثة صبيان
بـاستـعـمال مـادة البـنزين بـداعي الفـقر
والـعجز عن تأم احتياجاتهم اليومية
مـن مأكل ومـلبس) مـشـيرا الى (اتـخاذ
اإلجـــراءات الــقـــانـــونــيـــة بــحـــقه وفق
الـقانون). وأعلنت خلية اإلعالم األمني
تـفـكيـك عبـوة نـاسفـة مـعدة السـتـهداف

أحــد األرتـال عـلـى طـريق الـديــوانـيـة -
بــابل.وذكـرت اخلـلــيـة في بـيــان تـلـقـته
(الــزمــان) امس أنه (مـن خالل تــكـثــيف
يـدانية والـعمل االستـخباري اجلـهود ا
ـســتـمـر جنـحت الـقـوات االمـنـيـة من ا
تــفــكــيك عــبـوة نــاســفـة  كــانت مــعـدة
لـلتفجير واستهداف إحدى االرتال على
طـــريق ديــوانـــيــة- بــابل ضـــمن قــاطع

مـسـؤولـيـة شرطـة الـديـوانـيـة حيث 
إحــبــاط احملــاولــة دون حــادث يــذكــر).
وعـثرت قوة امـنية في الـفرقة اخلـامسة
عـلى مـضـافـة يـتـزود من خاللـها داعش
بــالـوقـود في سـلــسـلـة جـبــال الـبـتـيـرة
ـحـافـظـة ديـالى. وقـالت وزارة الـدفاع
فـي بيـان تـلقـته (الـزمـان) امس ان (قوة
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وصل رئـيس الوزراء مصطـفى الكاظمي
عـلى رأس فـريق الى الــسـعـوديــة امس 
حكومي يضم عدداً من الوزراء واعضاء
اجملـلس التنـسيـقي العراقي الـسعودي
حـيث كان بـأستقـباله ولي الـعهد مـحمد
بن ســلــمــان وسط تــرحــيب بــاطـالقـات
ـدفعية واستـعراض الطائرات وحرس ا
الـشـرف. وقـال بيـان امس ان (الـكـاظمي
وصل الى الــريــاض في زيــارة رسـمــيـة
تـتـناول تـعـزيز الـعالقـات ب الـبـلدين 
وكـان ولي العـهد فـي مقـدمة مـستـقبـليه
ـلك خالـد الدولي) فـور وصـوله مطـار ا
ــدفـعــيــة اطــلــقت إحـدى واضــاف ان (ا
وعـشرين طلـقة ترحيـباً بقـدوم الكاظمي
الى الـريـاض  في مـا رسمت الـطـائرات
الــســعـــوديــة عــلم الـــعــراق في اجلــو)
مـشيرا الى ان اجلانـب ناقشـا التعاون
ـشنرك فـي مجاالت االقـتصاد والـطاقة ا
واالمن واالسـتـثـمـار واحلـدود وتـأكـيـد

ـنـطقـة كـما  اهـمـية دور الـعـراق في ا
االتفاق على تفعيل صندق االستثمارات
الـسعـودي.  وكـان الكـاظمي قـد اكد  في
تـغريدة عـلى تويتـر قبل مغـادرته بغداد
ان (الـزيارة تهـدف إلى توطيـد العالقات
ـتميـزة ب بلـدينا الـشقيـق وإرساء ا
نطقة آفـاق التعاون األخوي بـ دول ا
ـا يـخدم شـعـوبنـا ويـحقق االسـتـقرار
ويـكـرّس قيم الـبـناء والـتكـامل انـطالقاً
ــشـتــركـات الــتي جتـمــعـنــا). وعـدّ من ا
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دعـا رئيس إقـليـم كردسـتان نـيجـيرفان
انويل الـبارزاني الرئيس الفرنسي إ
مـاكـرون الى دعم جهـود االستـقرار في
شـكلة اجلـوهرية الـعراق  مـؤكدا ان ا
ركـز واالقلـيم تتـمثل في الـعالقـة ب ا
بـعدم الـتعـامل وفق النـظام الـفيدرالي.
وقـال الـبـارزاني خالل مـؤتمـر مـشـترك
مـع مــاكــرون فـي االلــيــزيه  تـــابــعــته
(الـزمـان) امس ان (الـرئـيس الـفـرنسي
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أكد استعداده لبذل كل مسعى من أجل
حتــــقـــيق االســــتـــقــــرار الـــســــيـــاسي
واالقــتــصــادي في الــعـراق فــضال عن
االتـفاق على استمرار مكافحة داعش 
الـذي اليـزال حـتى اآلن يـشـكـل تـهـديداً
جــديـاً لإلقـلـيم ولـلـعـراق) واضـاف ان
(مـشكلـتنا الـكبرى في الـعراق هي عدم
تـــرســيخ الـــنــظــام الـــفــدرالي  وهــذه
ـشـكـلة بـقـيت علـى حالـهـا منـذ الـعام ا
 2003إلـى اآلن ولم يـطــرأ عــلـيــهـا أي
شـكـلة ال تـغـيـير) مـشـددا عـلى (هـذه ا
حتـل قطعـاً علـى أساس من هـو القوي
ـا احلل يأتي ومـن هو الضـعيف  وا
مـن خالل االجتـماع إلى طـاولة احلوار
بــجــد وبــهــدوء لــنــتــأكــد من حتــقــيق
مـسـتـقـبل مـشـرق لـكل شـعب الـعراق)
وتــابع ان (اســتـقــرار الـبالد مــهم لـكل
ـنـطـقـة وألوربـا وأعـتـقـد أن دعـوتـنا ا
لــزيـارة فـرنـســا جـاءت في هـذا اإلطـار
وعــلى أســاس الــتـبــاحث بــشــان هـذه

Íd U'« ÊËbF   ≠ …—ULF «

أعـلـنت دائـرة صـحـة مـحـافـظـة  مـيـسـان مـساء
الــــثالثــــاء عن والدة أربـع تــــوائم  إثــــنــــان من
الذكور وإثنان من اإلناث  في مستشفى الطفل

والوالدة في مدينة العمارة.
 وقـال مديـر إعالم الـدائرة مـحـمد الـكـناني في
بـيان تـلـقتـه ( الزمـان ) امس أن (الـوالدة كانت
قـيصـرية حتـت إشراف فـريق طبـي متـخصص
.واكــد الـكـنــاني : أن الـتــوائم األربـعـة بــصـحـة
ــراقــبــة فـي ردهـة جــيــدة و وضــعــهم حتت ا
اخلـدج  فـضالً عن احلـالـة الــصـحـيـة اجلـيـدة

التي تتمتع بها األم) .
مــشـيــراً  الى أن (الـعــمـلــيـة الــتي أجـريت لألم
كــانت من احلــاالت الــنــوعــيــة الــتي تــشــهــدهـا

ستشفى) . ا
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بية العراقية  رعد حمودي يتسلم موافقتي االحتادين الدولي واآلسيوي على انتخابات االو
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نظـمة في الداخلية , ة ا فرق اجلر
جوالت مـشتركـة للـتدقـيق في أسعار
الـــســـوق احملـــلـــيـــة وزيـــارة احملـــال
الـــتــجــاريــة في عــمــوم مــحــافــظــات

البالد. 
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واشــارت الــوزارة فـي بــيــان تــلــقــته
(الـــــزمـــــان) امـس الـى ان (الـــــفـــــرق
الرقابـية الـتابعـة للدائـرة بالتـنسيق
نـظـمة في الـداخلـية , ـة ا مع اجلر
نظمت زيارات مـيدانية إلى األسواق
واحملـــال الــــتــــجــــاريــــة في بــــغـــداد
ـواد واحملـافـظـات لـتـدقـيق أسـعـار ا
الــغــذائــيــة في االســواق ومــتــابــعــة
صالحـيـة تـلك االغـذية) ,واضاف ان
(الــزيـــارة اســفــرت عـن ضــبط مــواد
مـنــتـهـيـة الــصالحـيـة  , إحـالـتـهـا
للقـضاء وفق مـذكرات ضبط) ,مبـينا
ان (الفرق بدأت مـنذ ايام جوالت في
األســــواق احملـــلــــيـــة  ,لـــوضـع حـــد
حلـــاالت الـــتالعب الـــتي تـــشــهـــدهــا
االســــــــواق والســــــــيــــــــمــــــــا فـي ظل

االستعدادات لشهر رمضان). 
كـــمــا اعـــلــنت الـــتــجـــارة عن شــروع
الـشـركـة الـعـامـة لـتـصـنـيع احلـبـوب
توزيع دفعت من مـادة الطح قبل
وخالل شهر رمـضان.واكد مـدير عام

الـشركـة أثـيـر داود سلـمـان في بـيان
تلقته (الزمان) امس ان (التوجيهات
واد نصت عـلى توزيع دفـعتـ من ا
الغذائيـة والطحـ قبل وخالل شهر
رمضان) ,واضاف انه (سيتم توزيع

دفـــــعـــــة اضـــــافـــــيــــة
لــــلـــعـــوائـل من مـــادة
الــــطـــحـــ الـــصـــفـــر
بـواقع  5كـيــلـو غـرام
لــــكل اســــرة  ,بــــعــــد
جتهيز جميع الوكالء
باحلـصة الـرمضـانية
قــبـل حــلــول الــشــهــر
تـــلـــيـــهــــا مـــبـــاشـــرة
احلـــصــة الـــتــالـــيــة),
مشـددا عـلى (ضرورة
ـواطنـ في تـعـاون ا
االبالغ عن اخملالـفات
او احلـاالت الـسـلـبـية
عــــــبــــــر اخلــــــطــــــوط
الساخنـة او صفحات
الــشــكــاوى اخلــاصــة
بوزارة الـتـجـارة على
مـــــواقـع الـــــتـــــواصل
االجتماعي). وشهدت
االســـواق احملـــلـــيـــة
ارتـــــفـــــاعـــــاً غـــــيــــر

ورقـة تـرفع بـشـكل عـاجل إلى رئـيس
الـــوزراء ومـــجــلـس األمن الـــوطــني
التخـاذ اإلجـراءات الالزمـة لتـحـقيق
مـسـتوى مـعـيـشي الئق لـلـمـواطـن

من خـالل مــتــابــعــة األســعــار ومــنع
قصرين). التهريب ومحاسبة ا

 بــدورهــا  ,اوضـــحت الـــداخــلـــيــة 
تسغـل لالسعار وتاثيرها عقوبة ا
ــــواطن.وقــــال رئـــيـس قـــسم عــــلى ا
الـــشــائــعــات في الـــوزارة الــعــمــيــد
ــــة نــــبــــراس مـــــحــــمــــد ان (اجلــــر
االقــتــصـاديــة تــعــد من اهم واخــطـر
الـــتــحــديـــات الــتي تــوجـه اجملــتــمع
الـدولي بــاسـره ولــلـوزارة دور مـهم
وسـبـاق في مـكـافـحـة هـذه الـظـواهر
ــة عــبــر مــديــريــة مــكــافــحــة اجلــر
ــنــظــمــة ,وذلك من خالل تــســيــيــر ا
ــراقــبـة ــفــارز وتـكــثــيف اجلــهـود  ا
ستـهلك من خطر االسعار وحمـاية ا

التجار).
مــؤكــدا (الـقــاء الــقــبض عــلى اعـداد
ــتـالعــبـــ بــاالســـعــار كـــبـــرى من ا
ــســنـا ــهم لــلــعــدالـة  ,وقــد  وتــقــد
واطـن مع القـوات االمنية تعاون ا

بهذا الشان). 
ـــالـــيــة ونــظـــمت دائـــرة الـــرقـــابــة ا
والــتـجــاريـة فـي وزارة الـتــجـارة مع
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ـواد الـغــذائـيـة مــسـبـوق بــاسـعــار ا
واخلـــضـــروات والـــفـــواكه مـع قــرب
حـلــول شـهــر رمـضــان. وكـان رئـيس
الوزراء مصطـفى الكاظمي قد وجه
نع تالعب التجار األجهزة األمنيـة 
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بحث مـجلس الـوزراء الثالثاء في
جــلــســة اعــتـــيــاديــة مــســتــجــدات
االوضــــاع فـي الــــبالد فـــــضال عن
درجة ضمن وضوعات ا مناقشة ا
جــدول أعــمــاله واصــدر عــددا من

القرارات والتوصيات بشأنها.
واشــار رئـيـس الــوزراء مـصــطــفى
الكـاظمي في مـستـهل اجللـسة الى
الـتـحــديـات الـكـبــيـرة الـتي تـواجه
الــبـلــد بـســبب طـبــيـعــة االوضـاع
وضـــرورة الــــتـــكـــاتـف وتـــوحـــيـــد

اجلهود من اجل جتاوزها.
وأعرب عن تطلعه الى االسراع في
ا تـتضـمنه وازنـة  اقـرار قانـون ا
مـن فــقـــرات تــعــالـج احــتـــيــاجــات
الــطــبــقـــات االكــثــر فـــقــرا وتــدعم
ــسـاس ـشــاريع اخلـدمــيـة ذات ا ا

واطن. بحياة ا
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ووجه الـــــوزارات كــــافـــــة بــــبــــذل
اجلــهـود لـدعم وزارة الــتـجـارة من
اجـل تـــوزيع مـــفــردات الـــبـــطـــاقــة
ـواطـنـ وعدم الـتـمـويـنيـة عـلى ا
منح الفـرصة لبعض الـتجار الذين
يـحــاولـون اســتـغالل احــتـيــاجـات
ــواطن واكـــد ســيـــادته انه وجّه ا
ايــضـــا وزارة الــداخــلــيــة وجــهــاز
ــراقــبـة االرتــفـاع االمن الـوطــني 
ـنـطقـي في االسعـار نـتـيـجة غـيـر ا

جشع بعض التجار.
  ودعــا الـــكـــاظــمـي الــوزارات الى
الـــعــمـل الــدؤوب لـــدعم الـــقــرارات
االصالحـيــة وفق االسـتــراتـيــجـيـة
ـعـدة لــهـا ومـواجـهــة الـضـغـوط ا

بالصبر والعمل اجلاد.
ووفـق الـــــســـــيـــــاق االســـــبـــــوعي
اسـتـعـرض وزير الـصـحـة والبـيـئة
حـسن الـتـمـيـمي مـسـتـجـدات عـمل
جلنـة تعـزيز االجـراءات احلكـومية
في مـجــاالت الـوقـايــة والـســيـطـرة
الـصـحـية والـتـوعـوية بـشـان احلد
من انـتـشار فـايـروس كورونـا كـما

يــــتم عـــــمــــلـــــهم حــــسـب حــــاجــــة
ؤسسات الصحية. ا

و نــظــرا لـــكــثــرة االســـتــفــســارات
الواردة لوزارة الـصحة بـشأن آلية
ـقيـمـ الـعـرب واالجانب تـلـقـيح ا
وبـــضـــمــنـــهم الـــدبـــلــومـــاســـيــون
ـنـظـمات الـدولـية والـعـامـلون في ا
والشركـات وغيرها تقـرر شمولهم
بـالـتــلـقـيح إسـوة بــالـعـراقـيـ مع

ثل. عاملة با مراعاة مبدأ ا
وقـــرر اجملـــلس تـــزويـــد الــوزارات
ــرتـبــطـة بـوزارة واجلـهــات غـيـر ا
ركزي واحملافـظات كـافة للـجهـاز ا
لالحــصــاء في وزارة الــتــخــطــيط
بـالـبيـانات اخلـاصـة بنـمـوذج منح
مـكـنة الـرقم الـوظـيفـي بالـسـرعـة ا
وخالل (شهر عـمل) بدءاً من تاريخ
اصدار هذا القرار ويتحمل رئيس

سؤولية بعد ذلك. اجلهة ا
وربـط نــــــظــــــام دفع الــــــرواتـب مع
االرقام الـوظيـفيـة من خالل مـنصة
الرواتب االلكـترونيـة بوقت حتدده

الية والتخطيط. وزارتا ا
سـادســا/ إقــرار تـوصــيــة اجملـلس
الـوزراي للـطـاقة  13 لسـنة 2021
(IFMS) بـــشـــأن جتـــديـــد عـــقــدي
و(EPCM) هـيـئـة انـتـاج وتـطـوير

حقل مجنون شركة نفط البصرة.
ووافق عــلى جتــديــد عــقــدي ادارة
تكاملة مع شركة (أنتون) احلقل ا
الـــصــــيـــنـــيـــة وادارة الـــهـــنـــدســـة
ـــشــتــريــات وادارة الـــتــشــيــيــد وا
(KBR) مـع شــــــــركــــــــة (EPCM)
+ ســنــة ـــدة ســنــتــ االمــيــركــيــة 
اخـتـياريـة تـبـدأ من تاريخ نـفـاذية
الــعــقــود احلــالـيــة اســتــثــنـاءً من
ـــــلــــحــــقــــة الـــــضـــــوابط رقم (9) ا
بتعليمات تنـفيذ العقود احلكومية
 2لسنة 2014 الصادرة عن وزارة
الـتـخـطـيط. كـمـا وافق عـلى تـأليف
جلــــنـــة بـــرئــــاســـة وزيـــر الــــعـــمل
والــشــؤون االجـــتــمــاعــيــة ووكــيل
وزارة العمل والشؤون االجتماعية

لــشـــؤون الــعــمل عــضــوا ونــائــبــا
للـرئيس وعـضوية وكالء وزارات
الـية التخـطيط النـفط  االعمار ا
واالسـكــان والـبــلـديــات واالشـغـال
الـعــامـة الـصــحـة الـنــقل الـعـدل
ائـية الـزراعة الـصنـاعة ـوارد ا ا
عـادن التعـليم العـالي والبحث وا
الــعــلــمـي الــشــبـــاب والــريــاضــة
ـهــجـرين الــكـهــربـاء الــهـجــرة وا
ـــثــلــ عن احتـــاد الــصــنــاعــات
الـعـراقي واالحتاد الـعـام لنـقـابات

العمال في العراق.
-تـتـولى الـلـجــنـة  رسم الـسـيـاسـة
هني العـامة للـتشـغيل والتـدريب ا
تـخذة ومـتابـعة تـنـفيـذ القـرارات ا

ادة بـشأنـهـا استـنـادا الى احكـام ا
17/اوال من قانـون الـعمل رقم 37
لـسـنـة 2015 وتــعـلـيـمـات الـلـجـنـة
الـعلـيـا للـتخـطـيط وتشـغيل الـقوى

العاملة  11 لسنة 2017.
WKzUŽ `M

كمـا وافق اجمللس عـلى منح عـائلة
الـفـنان مـحـمد حـسـ عبـد الـرحيم
ــقـيــمـ في الــعـراق ـولــودين وا ا
وفـلـسطـيـني اجلنـسـية جـواز سـفر
عراقي مع تـعذر منـحهم اجلنـسية
ادة 6 العراقـية لتـعارض ذلك مع ا
ثانـيا من قانـون اجلنسيـة العراقي

رقم 26 لسنة 2006.
ـوافقـة على احـالة طالب تاسـعا/ ا

ال ادري ان كـان اخلالف عـلى موازنـة الـعراق   2021سـينـتـهي قريـبـا  لكـنني
ـوازنة وكل واثق ان مـشـكالت الـعـراق كـلـهـا قد حـضـرت وحتـضـر في قـانـون ا
يغـني على لـياله فيـها  واالنكى انـهم جمـيعـا يرسـمون مـطالـبهم  - السـيما في
بـكرة هذا  - بلبـاس وطني جميل ومقـدس أحيانا  وان كانت عام االنـتخابات ا
لل صـالح الشـخصـية ومـصالح االثنـيات والـعرقـيات والـطوائف وا مغـرقة في ا

والنحل واالحزاب والتيارات واحلركات والتجار والبنوك .
ومع كل مـنـاقـشة لـلـمـوازنـة تـعود الـى الواجـهـة أكـثـر جـراحات الـعـراق الـتـهـابا
ـثال دور البـطـولة ونـظل غـارق في مـناقـشـة ماذا نـأخذ ويشـير كل الى قـومه 
اذا اعطـيناهم  وعلى ماذا سيصوتـون لنا اذا صوتنا لهم  واأللعن من كل ذلك
ـقـدس في نـقـاشـات دنـيـويـة ومـصــالح انـتـخـابـيـة  فـنـحن الـشـعب هـو ادخـال ا
الـوحـيد الـذي نـنـاقش ادخال ضـحـايـا الكـوارث الـطـبيـعـيـة و حوادث الـسـيارات
ـواصالت  والـنـزاعـات الـعشـائـريـة في قـائـمـة الـشـهـداء الـتي يـنـبغـي ان تظل وا

نأى عن التالعب السياسي والتقابل االقتصادي .
تـحاصـصـون بان الـشهـداء رمـوز محـترمـة لدى  هل تـعـلم السـيدات والـسـادة ا
جـمـيع اال والشـعـوب وان لـفظـة شـهيـد ال يـنـبغي ان تـبـتـذل في سوق نـخـاسة

سياسي ?
 هل هان لـدينا شـهداؤنا الى هذه الـدرجة حتى صـرنا ندخل عـليهم من يـعلمون

ومن ال يعلمون ?
اذا ال نسـمي الضحايا بأسـمائهم احلقيقـية ونحيلهم الى الـتقاعد ضمن فقرة و
تـسـتـحـدث كـامـلة بـقـانـون هـيـأة الـتـقاعـد الـوطـنـيـة فـنسـمـيـهم ضـحـايـا الـكوارث

الطبيعية واألوبئة ?
 ان تطيب خـواطر جماهيرنا ال ينـبغي ان يسيء الى مقدساتنـا ويشير النتحالنا
تلكهـا وهي ليست من حقنـا بل ليست من حق البشـر جميعا مادامت لصـفة ال
ال تخضع لسياق ديني أو وطني تواضعت عليه األديان أو الشعوب واألوطان .
نـطق ال سامح الله فـان منظـومتنـا القيـمية كـلها سـتصاب  واذا ما قبـلنا بـهذا ا
بـاشكـالـيـة عـمى حـقيـقـيـة اضـافة الى الـتـحـدي الـذي تـعانـيه اسـاسـا من هـجوم
الـتـواصـل االجـتـمـاعي و تـقــنـيـاته وقـيــمه الـتي اودت بـثـوابت
ستقبل عديـدة كانت حتصن اجيالنا القادمة من بوابة ا

في العقود السابقة.
ايتها السيدات والسادة 

انتم نـواب منتـخبون محـترمون ولـكنكم لـستم انصاف
آلهة .

(الــلــجــنــة الـعــلــيــا إلغــاثـة ودعم
النازح  ,اخلاصة بدعم النساء
الــــنـــاجــــيـــات مـن األيـــزيــــديـــات
وغـــــيـــــرهن  قـــــامت بـــــتـــــقــــد
ساعدات الالزمة لهن مع منحة ا
مـالـيـة قدرهـا مـليـوني ديـنـار لكل
نــاجــيــة مــسـجــلــة ضــمن قــاعـدة
بـيـانـات الـوزارة بــالـتـنـسـيق مع
وزارة الـداخـلـيـة وحـكـومـة اقـلـيم

كردستان). 
ÕËeM « W “«

بـــــدوره اشــــــاد الـــــوفـــــد بـ (دور
الـــوزارة ومــــا قــــدمــــته خلــــدمـــة
الـــنـــازحــــ مـــنـــذ بـــدايـــة ازمـــة

النزوح).
ودعا الوفد الى (االسراع في دعم
ظلومة من خالل هذه الشريحـة ا
تـأمـ االحـتـيــاجـات الـضـروريـة
ـــــشــــــكالت الــــــتي لــــــهم وحـل  ا
تــــواجـــهــــهم). ووفــــرتْ الـــوزارة
وســائـل نـــقل مـــجـــانــيـــة لـالســر
ــخــيــمــات االقـلــيم , الــقــاطــنــة 
ناطق سـكناها الراغبـة بالعـودة 
االصلية بينما عزت تأخر صرف
ـلـيـون ـلــيـون ونـصف ا مـنـحـة ا

دينار لـلنازحـ الى عدم وصول
تـــخــصــيــصـــات الــوزارة لــلــعــام

اجلاري. 
ــتــحــدث بــاسم الـوزارة , وقـال ا
مــديـر عـام دائــرة شـؤون الـفـروع
علي عـباس جـهاكـير في تـصريح
امس ان (الوزارة أعدت مشاريعا
وخـــطــطــا تـــصب في مـــصــلــحــة
الـنـازحـ بـيـد انهـا غـيـر مـنـفذة
حــــالــــيــــا بــــســـبـب عــــدم وجـــود
الـيـة الكـافـية), الـتـخصـيـصـات ا
مبينا ان ( 37الف اسرة ما زالوا
 يـقـطنـون في مـخـيمـات االقـليم),
مــشـيــرا الـى ان (الـوزارة عــمــلت
بـالـتـنـسـيق مع مـسـؤولي االقـليم
لـتـسـهـيل عـودتـهم الى مـنـاطـقهم
االصــلـيـة). وتــابع ان (نـحـو الف
و400 اسـرة  ,تــقـطـن حـالــيـا في
مـخـيم اجلـدعـة بـنـاحـيـة الـقـيارة
حـافظـة نيـنوى و  650 اسرة
ـحـافـظة في عـامـريـة الـفـلـوجـة 
االنــــبــــار). وكــــانت الــــوزارة قـــد
اعــلـــنت في وقت ســـابق ان عــدد
ـتـبـقــيـة في الـعـراق اخملـيـمــات ا
بـاســتـثـنـاء االقـلـيم  ,اثـنـ فقط

داعش  وكيفـية إعادة هؤالء الى
منـاطقهم واعـمار وتأهـيل البنى
الـتـحـتـية في مـنـاطـقهم وتـشـيـيد
ـهـدمـة وتـوفـير وتـرمـيم دورهـم ا
سبل العيش الـكر لهم). وأكدت
جـــابــرو  ,بـــحـــسب الـــبـــيــان ان
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اعلـن مسـتـشار االمن الـوطـني قاسم
االعرجي عن تـشـكيل جلـنة حـكومـية
ـــواد ـــعـــاجلـــة ارتـــفـــاع اســـعـــار ا
الــغــذائــيـة فـي االسـواق  ,وحــمــايـة
ـــنـــتج احملـــلـي ومـــنع عـــمـــلـــيـــات ا

التهريب.
وذكـر بيـان تـلـقـته (الـزمان) امس ان
(األعـرجي عـقد اجـتـمـاعـا مع وزيري
الــتــجــارة والــزراعــة ورئـيـس أركـان
ـثل شتـركة و قيـادة العمـليـات ا
ـة عن جـهـاز األمـن الـوطـني واجلـر
االقــتــصـاديــة في وزارة الــداخــلــيـة
عـاجلة ارتفاع لوضع خطط عمـلية 
ــنـتــوج احملـلي األســعـار وحــمـايـة ا

ومنع التهريب).
واضــــاف ان (االجـــــتـــــمــــاع نـــــاقش
مواضيع ارتفاع األسعار والتهريب
وضوع عـاجلة ا واخلطط الكفـيلة 
ومحاربة الـفساد والـغالء واالهتمام
ــواطن والســيـمــا ان شــهـر بــســلـة ا
رمـضـان عـلـى األبـواب مـايـسـتـدعي
مراعاة شريحة كبيرة من العراقي

لــتــأمـ احــتــيــاجــاتــهـم الــغــذائــيـة
وحتــــســــ مــــفــــردات الــــبــــطــــاقــــة
التـمويـنية) ,الفتا الى ان (االجـتماع
تـمخـض عنه  ,تشـكـيل جلـنـة إلعداد
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أمـا عـدد اخملـيـمـات داخل اإلقـليم
يــصل عــددهــا الى 26 مــخــيــمــا
. ومــضى أغـــلــبـــهــا لاليـــزيــديـــ
جـهــاكـيـر الى الـقـول ان (الـوضع
االقـــتــصـــادي واالمـــني والـــبــنى
الــتـحـتـيـة حـالت دون عـودة هـذه
االسـر الى مـنـاطـقــهـا االصـلـيـة),
الفــتـــا الـى ان (الــوزارة تـــواصل
جــهــودهــا احلــثــيــثــة لــدعم هــذا
اجلــانب من خالل الــتـنــسـيق مع
اجلهـات ذات الـعالقة اضـافة الى
ـنـظمـات الدولـيـة بالـشـكل الذي ا
يــلــبـي الــطــمـــوح من اجل اغالق

ملف النزوح بشكل نهائي).
داعــيـــا جــمــيع االســر الــقــاطــنــة
ــخـــيـــمــات االقـــلــيـم الــراغـــبــة
ـنــاطق ســكـنــاهـا الى بــالـعــودة 
(الــتــواصل مـــبــاشــرة مع مــدراء
فـروع الـوزارة بــاالقـلـيم لــتـوفـيـر
وسائط نقل مجانية العادتهم مع
مـــتــعـــلــقـــاتــهم وتـــقــد جـــمــيع

ــمـكـنـة لـهم اذ  الـتـسـهـيالت ا
تـخـصـيص رقم هـاتف لـلـنـازح
الـقـاطـن بـاخملـيمـات لـلـتواصل

مباشرة مع الوزارة).  »U³I²Ý‰∫  وزيرة الهجرة خالل استقبالها وفد منظمة الهجرة الدولية وعدداِ من الناجيات اآليزيديات

اسـتـعـرض جـهـود الـوزارة ودوائر
الـــصــحـــة في احملـــافـــظـــات كـــافــة
واطن باللقاح اخلاصة بتطعيم ا
ضاد  وبعد مناقشات مستفيضة ا
ـدرجة ضمن جدول للمـوضوعات ا
اعــمــاله اكـــد اجملــلس عــلى وزارة
بلغ الية لتمويل وزارة الصحة  ا
 8126820دوالراً واخلـــــــــاصــــــــة
بـتــوريـد الـوجــبـة األولى مـن لـقـاح
شـــركــة فـــايـــزر (مـــبــلغ 3002220
دوالراً عن قــــيـــمـــة دوالريـن تـــدفع
مقدمـا عن كل جرعة في اإلتـفاقية)
إضـــــافــــة الـى مــــبـــــلغ (5124600
دوالر) عن قــيــمـة 512460 جــرعـة
فـي الـوجـبــة األولى من اإلتـفــاقـيـة
وحــــسب كـــتــــاب وزارة الـــصـــحـــة
ــالـيــة ذي الــعـدد  في 29 لــوزراة ا
وافـقـة عـلى شراء ـاضي. وا آذار ا
كــمــيــة اضــافــيــة من لــقــاح شــركـة

فايزر. 
ضـطردة بأعداد ونتيـجة للـزيادة ا
االصـــابـــات بـــفــايـــروس كـــورونــا
ــــاســــة لـالطــــبـــاء ولــــلــــحـــاجــــة ا
االسـتـشـاريـ واالخـتـصـاص لـسد
ـؤســسـات الــنــقص احلـاصـل في ا
الـــصــحـــيـــة خــول اجملـــلس وزيــر
ـتـقـاعدين الصـحـة بـالـتـعـاقـد مع ا
بـلغ شـهري مـلـيون ديـنار مـنـهم 
ـاسة خلـدماتـهم على ان لـلحـاجة ا

ـديـر الـعـام لـدائرة اصـغـر دوسـة ا
شـؤون الـهجـرة في وزارة الـهـجرة
ـهـجـرين الى الــتـقـاعـد بـحـسب وا
ـادة طــلـبه اسـتـنــادا الى احـكـام ا
(12/الـــبـــنـــد اوال) و( /14الـــبـــنـــد
ـوحد ثـانـيـا) من قـانـون التـقـاعـد ا

عدل. رقم (9 لسنة 2014) ا
ـــوافــقـــة عـــلى احـــالــة عــاشـــرا/ ا
دير محـمود عـبد اجلـبار مـوسى ا
وسيقية في العام لدائرة الفـنون ا
وزارة الثقـافة الى التقـاعد بحسب
ادت طلـبه استنـادا الى احكـام ا
(12/الــــبـــنـــد اوال) و(14/الــــبـــنـــد
ـوحد ثـانـيـا) من قـانـون التـقـاعـد ا

عدل. رقم (9 لسنة 2014) ا
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عـمول بـها وهي الصـرف بنـسبة  12 / 1 كـما في كل سيـتم الصرف بـالقـاعدة ا
ـوازنة. وهذا اخليار  عدم الـتصويت على موازنة عام ال يـتم التصويت فيه على ا
2021 افـضل من خـيار الـتصـويت علـيهـا وذهاب امـوال العـراق هدرا بـعد حـملة
ـتـلـكـات الـدولة ـقـاسـات. افـضل لـضـمان عـدم ( تـفـصـيخ)  (الـتـفـصـال) عـلى ا
وبناها التحتية في حالة اقرب ماتكون الى رومانيا ويوغسالفيا بعد تفكيكها وبيع
معامـلها  (بـفلس ونص) بعد سـلسلـة االعيب يجيـدها اهل هذا الـفن. افضل بعد
نية حتـميل العراق لقـروض ليس بحاجة لهـا وتسديده ديون لم يـكن مسؤوال عنها
ة الن هناك من يجبي والناقة والجـمل له فيها. افضل النها ليست مـنصفة بل ظا
خراج مـحافظاتنـا وكأني به يقول (( ايـها النفط اخـرج من حيث شئت فان واردك
عائـد الي)). افضل النها حتى وان تضـمنت تخصيص درجات
وظـيـفيـة فانـها لن تـذهب الى مسـتحـقيـها.. افـضل لعـشرات
االسبـاب .. ولكن افـضل مافي الـقصـة ان الجتري عـملـية

جراحية عند جراح فاشل. هذا ان كان جراحا.
{ عن مجموعة واتساب

سـؤال كـبيـر نـسمـع صداه يـتـردد  في ارجـاء التـواصل االجـتمـاعي وجـمـهور من
قراطي ثقـف يتداولـون لعبة الـكلمات  لـلهجوم او الدفـاع عن عراق النظـام الد ا
ـا يـرغـبـون دون وازع خوف مـن حاكم ..الـذي مـنح اهل الـراي  فـرضـيـة االدالء 
ثـقف في ادارة الراي دكـتاتـوري  ينـتزع  حـريتـهم او سلـطة تـتفـوق على سـلطـة ا
ـقـراطيـة  لم تـنـتج في الـعـام  اجلـمـعي الـعـراقي.  لـكن هـذه الـثـمـار احملـرمـة لـلـد
ـعــرفي وفـرض ســلـطــته عـلـى صـنــاع الـقـرار اجملـتــمع الـعــراقي نـزعــة االنـتــاج ا
السـياسي ما دامت ثمـارها محرمـة على دوائر القـرار في واحدة من ابشع انواع
صـالح  لهذا ـنهـجي .. نعم اكـتب ما تشـاء ..لكن حـ تمس عـصب ا التضـليل ا
احلـزب او ذاك.. وحـ تـدعـو الى عـدم الـهـبـوط  الى درك مـا عـرف في الـتواصل
االجـتمـاعي  بـ ( اجلـوكرية والـذيول ) عـندهـا  تفـتح علـيك أبواب اجلـحيـم . هكذا
ـيـاس ظـلت الـعــلـوم االجـتـمـاعـيـة  في الـسـيـاسـة واالعالم  تـغـرد  واصـفـة الـقـد ا
ـا حصل تـصـدية لـسلـطان احلـكم  وازدادت فجـوة الـثقـة اجملتـمعـية  لالحـزاب ا
قراطية مجرد كالم ألهداف التضليل والتسويق الجندات ويحصل  ما دامت الد
حزبيـة اقرب الى الدكتاتـورية ..فاخلطوط احلمـراء  تتوالد بشـكل اميبي.. وتيجان
الرؤوس  بـاتت مزرعة بـصل !!  ولعل مـعضلـة مفـاسد احملاصـصة ان مـا انتجت
ا يـتعامـلون لـيس بهويـة حزبيـة ..بل في سيـاق من هم مع احندات من وعاظـها ا
ـبـكي انـهم يروجـون  لـهـذه العـمـالة ـضحك ا الـعمـالـة لـهذا الـطـرف  او  ذاك ..وا
ـواطن العـراقي  بـكون هـذا الطـرف اقـرب والئيـا  من الطـرف اآلخر وخـيـانة ثـقة ا
فيمـا قانون العـقوبات العراقي فـصل في بعض مواده مفـهوم (اخليانـة الوطنية) .
الـيوم حـ تفـتح أبواب احلـوار الوطـني العـراقي لكـتابـة عقـد دستـوري اجتـماعي
جـديـد  ..يـتـطـلب ان تـنـهـض االغلـبـيـة الـصـامـتـة وتالحـق هذه الـنـمـاذج مـن وعاظ
مفـاسـد احملـاصصـة وثـقـافة قـبـول ان يـكون الـعـراق سـاحة لـتـصـفيـة احلـسـابات
ـثـقف الـعـراقي على الدولـيـة واالقـلـيمـيـة.. والـعـمل عـلى إثبـات مـتـجـدد  لقـدرات ا
فـرض عـقوبـات مـجتـمـعـية تـرفض سـفك الـدم العـراقي من اجل االجـنـبي اي كان
وبأي صفـة قريب ام بـعيد ..فـاجلمـيع  يتلـذذون بدمـاء اوالدنا  خلدمـة مشـاريعهم
فـما بـالـنا ال نـلتـفت الى مـشروعـنـا ..عراق واحـد ..وطن اجلمـيع !! . وتـثبـيت هذا
الـشعـار منـهاجـا لكتـابة الـعقـد الدسـتوري الـضامن لـوحدة الـعراق وشـعبه  . اما
ـزوقة بـعـنـاوين تـلك الثـمـار احملـرمة التـخـفي وراء الـكـلمـات الـبـراقة  او االلـفـاظ ا
ا قراطي .. ا كونات الطائفـية والقومية.. والتوافق الد ـقراطية عن حقوق ا للد
ـومة مـفـاسد احملـاصـصة.. الن تـهدف الـى دفع عجـلـة التـضـلـيل نحـو االمـام ود
ـنهج في عدم التوصل الى حلول فـضلى في هوية وطنية حقيـقة البقاء على ذات ا
عراقيـة ترفض التدخل االجنبي وحتترم اخلصوصية الدينية والقومية لكل مواطن
عـراقي  .. لن يـكون الـنقـاش العـام عن العـقد الـدستـوري اجلديـد اال حالـة مكررة
لـنـمـوذح اخـر من مـفـاسـد احملـاصـصـة  بـعـنـاوبن اخـرى انـبـرى وعـاظـهـا لتـرويج
كـونات الطـائفـية والقـومية.. او مـضامـينهـا ..مثل ان الـعراق لن يـكون اال بحـكم ا
اعـتبـار احملاصـصـة حالـة صحـيحـة لكن الـتطـبـيق شابه بـعض األخطـاء  ..او نقل
كـرة االتــهـام من طـرف الـى اخـر.. ..فـيــمـا احملـصــلـة الـنــهـائـيــة  بـقـاء ذات امـراء
ـثـقف الـطـوائـف الـسـيـاسـيـة  يـفـرضـون سـلـطـتـهم عـلى سـلـطـة ا
ــثــقف الـعــراقي ان يــقـول ــفــاسـدهـم ..  عـلى ا الـرافض 
ضي للتفاعل مع جمهور اجلياع بعقلية التغيير كلمـته و
ـواطنة ـطلـوبة للـحكم الـرشيد  وا نشـود والسـياسات ا ا
الــصــاحلــة  ..وغــيــر ذلك لــيس بــاكــثــر من ضــحك عــلى

الذقون...  ولله في خلقه شؤون!!

ومـسـاعـدة الـنـاجـيـات من قـبـضة
داعش.

 وذكـرت الـوزارة في بـيـان تـلـقـته
(الـزمـان) امس ان (الـلـقـاء تـناول
بــــحث آلــــيــــة دعم االيــــزيــــديـــ
والسـيـمــا الـنـاجـيــات من قـبـضـة
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نـــــاقــــــشت وزيــــــرة الـــــهــــــجـــــرة
هجرين ايفان فائق جابرو مع وا
وفــد مـنــظـمــة الــهـجــرة الـدولــيـة
وعدد من النـاجيات األيـزيديات ,
ــــدن احملــــررة اعــــادة اعــــمـــــار ا

واد الـغذائـية  ,فيـمـا دعا بأسـعـار ا
الـــتــجــارة الـى اســتــنـــفــار اجلــهــود
لتـوفيـر مفـردات البـطاقـة التـمويـنية
كــامــلــة وإعــطــاء حــصص إضــافــيـة

 . للمواطن
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ــيــاه انــخــفض االســتــراتـــيــجي  من ا
بـــنــســبــة  %60حـــتى االن ولم يــبــقى
ســوى  %40واالنــخـــفــاض مــســتــمــر
بـسـبب احلـاجة لـتـغطـيـة االحتـيـاجات

البشرية والزراعية).
واضــاف الــزركــوشـي  ان ( انــحــسـار
بــحـيـرة حـمـرين والــتي تـمـثل اخلـزين
االسـتـراتيـجي االهم لديـالى هو االكـبر
ا سيكون من نوعه منذ 6 سنوات ور
اكبر اذا ما استمر الوضع عما عليه) 
مـؤكدا أن  (االمطار والسيول لم تسهم
فـي اي زيــادة مــلــحــوظـــة عــلى خــزين
الـبـحـيـرة الـذي يـغـطي اكـثـر من 75%

من احتياجات ديالى بشكل عام) .

واشـــار الـــزركـــوشي  الى ان (مـــوسم
ـقـبـل سيـكـون صـعب ديـالى الـصـيف ا
ــيـاه وقــاس بــعض الـشي الن كــمــيـة ا
ـتـوفرة يـجب الـتعـامل مـعهـا بـعنـاية ا
مـشـددة لتـفادي كـارثة خـاصة وان  اي

ة جدا) . هدر سيفضي لنتائج مؤ
ــائــيـة في ـوارد ا واعــلــنت مـديــريــة ا
مـحافظة ديالى  عـن تأم ماء الشرب
ألكــثـر من 50 ألـف نـســمـة في مــنـاطق
حــدوديـة مع ايــران بـعـد رفـع اكـثـر من

20 جتاوزا على جدول اروائي.
ــائـــيــة مـــهــنــد ــوارد ا وقـــال مــديـــر ا
ـــعــمـــوري لـ (الــزمـــان)  إن  (كــوادر ا
ـائـية ـوارد ا دائـرتـه بـإشـراف وزارة ا
رفــــعـت اكــــثــــر من 20 جتـــــاوزا عــــلى
اجلـــــــدول االروائـي  بـــــــطــــــول 25 كـم
قدادية 40 ـمتد من اطراف قـضاء ا وا
كـم شـمـال شــرق بـعـقــوبـة وصـوال الى
حـــدود نــاحـــيــة مـــنــدلي 93 كـم شــرق

بعقوبة) .
«“ËU « l —

ـــعـــمـــوري  أن  (الــهـــدف من واكـــد  ا
حــمـــلــة رفع الــتـــجــاوزات تــأمــ مــاء
الـشـرب حملطـات ماء االسـالة ألكـثر من
50 الـف نــســمـــة  في نــواحـي مــنــدلي
وقـزانية شرقي احملافظة واحلدوديتان
ـــــيــــاه في مـع ايــــران بـــــســــبـب شح ا
الـناحيـت الذي سـببته نـقص االمطار
وانـحسار السيـول القادمة من احلدود

. ( االيرانية نحو الناحيت
ــــــعـــــمــــــوري  الـى (الـــــزام واشــــــار ا
ـتـجاوزين بـدعاوي قـضائـية واتـخاذ ا
االجـراءات الـقانـونيـة بـحقـهم في حال
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ستشـفى البيطـري في محافظة أعـلن ا
ديـالى  اطالق حمـلة وقائـية وبيـطرية
لـــلــوقــايـــة من  داء الــكــلـب في عــمــوم

الوحدات االدارية.
ـسـتـشـفى الـبـيـطـري في وقـال مــديـر ا
ديـــالى مـــحـــمـــود فــرحـــان الـــشـــمــري
لـ(الـــــزمـــــان )  ان  ( فـــــرق مـن كــــوادر
سـتـوصـفات ـسـتـشفـى البـيـطـري وا ا
ــنــتــشــرة في الــوحـدات الــبــيــطــريـة ا
االداريـة شـرعت بحـملـة تـلقـيح وقائـية
ضــد داء الــكــلب تــشــمل تــلـقــيح كالب
ـتعـايـشة مع الـتـربيـة وكالب الـصيـد ا
احلـيـوانـات الى جـانـب تلـقـيـح االبـقار

واجلـامـوس ايضـا  بـاستـثـناء االغـنام
تعايشة مع الكالب) . ا

واكـد الـشـمـري   ان (احلـمـلـة تـسـتـمر
ــــدة شــــهـــر من 22/3 لــــغــــايـــة 22/4
والـهدف مـنهـا الوقايـة والتـحص من
ـشترك بـ االنسان مـرض داء الكلب ا
واحلـيـوان والذي تـسبـبه عـظة الـكلب
مـشيرا الى ان حـملة التـلقيح تـستثني
تـوحشـة اي السـائبـة والتي الـكالب  ا
تـتحمل احملافـظة مسؤولـية مكافـحتها

استنادا الى القانون) .
ومـن جــانب آخــر قـــال مــديــر نـــاحــيــة
الـسعدية احمـد الزركوشي لـ (الزمان )
ان (خــــــزيـن بــــــحــــــيــــــرة حـــــــمــــــرين

ياه تـكرار الـتجاوزات لـتأم تـوزيع ا
اخلـــام بـــشـــكل عـــادل بـــ الـــوحــدات

االدارية) .
ائيـة ايضا  عن ـوارد ا واعـلن مدير ا
(خطة اعداد خطة قريبة لتطهير وكري
قدادية الى مندلي متد من ا اجلـدول ا
ـاء اخلام ـنع هـدر وضيـاع ا وقـزانـية 
وتـبـددهـا بـسـبب االدغـال الـكـثـيـفة في

اجلدول) .
ــائــيــة  ان ــوارد ا كــمـــا قــال مــديــر ا
وارد (احملـافـظـة وبـتـوجـيه من وزيـر ا
ـــائــــيـــة بـــدأت بـــإجـــراءات جـــديـــدة ا
ياه اخلام في بعض لـتعويض نقص ا
يـاه من نهر دجلة ـناطق عبر ضخ ا ا

الى مـنـاطق بعـقوبـة واطـرافهـا لتـأم
مــاء الـشــرب في مــحـطــات الـتــصـفــيـة
وتــعـــويض انــحــســـار مــصــادر مــيــاه
بـحيرة حمرين ودربـنديخان جراء شح

وسم الشتوي). االمطار في ا
واشــار الى ان  (ديـالى تـعــتـمـد بـشـكل
اسـاسي عـلى اخلـطط الـشـتويـة فـيـما
تــقــتــصــر اخلــطط الــصــيــفــيــة ضــمن
تاخمة لنهر دجلة وسواحله ـناطق ا ا
والـقريـبة مـنه ومنـاطق ناحـية الـعظيم
شـمالي ديـالى على مـياه سد الـعظيم
فــيـمـا ال تـوجـد اي خــطط صـيـفـيـة في
ــنــاطق الــتي تــعــتـمــد عــلى بــحــيـرة ا

حمرين).
ـياه للبسات عموري (تأم ا واكـد ا
فـي عمـوم احملـافـظـة الى جـانـب اكـمال
"ري الـــفـــطـــام" اي عــمـــلـــيـــة الــســـقي
االخـيـرة حملـصـول احلـنـطـة في عـمـوم
احملــافــظــة قـبل بــدأ مــوسم احلــصـاد
الفـتا الى الغـاء خطط زراعة مـحاصيل
الـشـلب والذرة بـسبب نـقص االيرادات

ائية) . ا
وفي نـاحـية مـندلي قـال مـدير الـناحـية
مــازن اكــرم لــ (الــزمـان)  إن (الــتــبـادل
الــتــجــاري في مـنــفــذ مــنـدلـي عـاد الى
ـدة اسبوع طـبيـعته الـيوم بعـد توقف 
بــسـبب احـتـفــاالت أعـيـاد الـنـوروز في
ايــــران) .واضـــاف اكــــرم  ان (مـــعـــدل
الـتــبـادل الـتـجـاري الزال عـنـد مـعـدالت
مـنخفـضة بنـسبة %50 عـما كـان عليه
ـتوقع أن قـبل جـائـحـة كـورونـا ومن ا
تـرتـفع مـعـدالت الـتـبـادل بـعـد الـعـطـلـة

التي استمرت أسبوعا كامال) .

عموري  مهند ا
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ازعـم انني اول مـن نشـر كـذبـة نـيـسان
في الصحافة العراقية.

اقــول ذلك في هــذا الــيـوم اخلــمـيس 1
نـيسـان اليـوم الذي اعـتدنـا علـيه  نقال
عن الـغرب بـيوم الـكذب األبـيض (كذبة
نـيسان) واسـتعرض هـنا اول كذبة في
الــصـــحــافــة الــعــراقــيـــة ثم في بــعض

الددول العربية.
ا سبـقها الـصحافـة العراقـية تأثـرت 
في لـبنان ومصـر فلم تكن كـذبة نيسان

قد مورست اال انني فعلتها.
كـان ذلك (قـبل 64 عـامـا ) في األول من
نـيـسـان عام 1957 فـي جريـدة الـشعب
لـصـاحبـها يـحي قـاسم وكنت قـد بدأت
العمل فيها قبل ذلك بنحو عام واحد.
نــشـرت في يــوم ا نـيـســان خـبــرا غـيـر
صـــحــيـح يــقـــول ان جــريـــدة الـــشــعب
حتـتـفل اليـوم بذكـرى صـدورها وتـقيم
ــلك فــيـصل حــفال ســاهــرا في قــاعــة ا
الــثــاني تــشــارك فــيه نــخــبــة مـن ابـرز
الــفــنـانــ الـعــراقــيـ مــنــهم عــفـيــفـة
اسـكـندر ومـحمـد القـباجني وعـدد آخر
ذكـرتـهم لـبيـان أهـميـة احلـفل واالدعاء

صداقيته.
ونـشرت كوبونا (مربع الـشكل) كبطاقة

ـواطـنـ "يـاجــمـاعـة هـاي كـذبـة أحــد ا
نيسان".

ووصلت حافلة من احملمودية تقل نحو
30 طـالبـا من مدرسـة اعداديـة مسـائية
كـلـهم يحـملـون الـكوبـون ويدعـون انهم
مــحـظــوظـون ألن نــسخ اجلـريــدة الـتي
وصلت احملمودية حتمل هذا الكوبون.
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وبــــعــــد هــــرج ومـــــرج اتــــفق عــــدد من
اخملــدوعـ عـلى الـتـوجه الى اجلـريـدة
الـتي تقع في محـلة السـنك على الطرف
اآلخــر من شــارع الــرشـيــد لالحــتــجـاج
عـلى ما سـببـته لهم اجلـريدة وبـعضهم
غير مصدق انها مجرد "كذبة نيسان".
وفـي تــلك الــلـــحــظــات احلـــرجــة اشــار
الـبعض الى وجـودنا نراقب مـا يحصل
فــاســـرعــنــا انــا وحـــازم بــاك بــالــهــرب
والـــعــودة لــلــجـــريــدة حــيـث واجــهــنــا
الـعـشـرات من احملـتجـ الـذين سـرعان
مـا اخذوا يضـحكون بـعد ان قدمـنا لهم
ـشروبـات الغـازية وافـهمـناهم بـأن ما ا
حـصل هـو كـذبـة نـيـسان اعـتـاد عـلـيـها

الناس في دول أخرى.
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في اجلـريـدة نـفـسهـا كـان الـهـاتف يدق
ة من يـحـمل اسـتـفـسارات ومـنـهـا مـكـا
ـطربة عفـيفة اسكـندر حتتج على عدم ا
ابالغـهـا بـاقـامة احلـفل ومع ذلك فـإنـها
مـسـتـعدة لـلـذهاب الى هـنـاك لكن إدارة
اجلريدة ابلغتها ان القضية كلها "كذبة
نـيسـان". اما الـقبـاجني فقـد زعل علـينا

ألنه لم يعلم باحلفل إال من الناس.
في الـيوم التـالي احتل حتقـيق صحفي
كـــتــــبـــته عن أول كــــذبـــة نـــيـــســـان في
الـصـحـافة الـعـراقيـة صـفـحة كـامـلة من
اجلـريـدة. وتلـقيـت كلـمة شـكـر ومكـافأة

من رئيس التحرير.
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ال تـوجـد مـعـلـومـات مـؤكـدة عن بـدايـة
كـذبـة نيـسان غـيـر أن بعض الـباحـث
يـرون إن (كذبة نـيسان) تـقليد أوروبي
زاح بـاطالق الشائعات او قـائم على ا
ألن فــصـل الـربــيـع يـبــدأ في األكــاذيب
نــيــسـان ومع الــربــيع يـحــلــو لـلــنـاس
رح فـاستلطـفوها وصارت ـداعبة وا ا
ـــــزاح مـع األصـــــدقــــاء وذوي عـــــادة ا
الـــقــــربى في ذلـك الـــيـــوم رائـــجـــة في
فـرنـسـا ومـنـهـا انـتـشـرت إلى الـبـلـدان
األوروبـيـة..وصار الـكـذب فيـهـا مبـاحاً
في هـذا اليوم لدى شـعوبها بـاستثناء
الـشعب اإلسباني لكونه يوماً مقدساً
ـاني ألنه يوافق يـوم ميالد واأل ديـنـياً

اني (بسمارك). الزعيم األ
كذبة نيسان في بعض الدول العربية
"كــذبــة األول من نــيــســان"  في بــعض
الــدول الـعـربـيــة انـتـشــرت بـ مـعـظم
ـزاح والكـذب األبيض فـكانوا مـحبي ا
ومـا زالوا يطلقون إشاعة معينة يجب
أن تــكــون بــيــضــاء أو صــغــيــرة غــيـر
ـزحـة مــؤذيـة بـشـكل عـام أو الــقـيـام 

طريفة كنوع من الدعابة!
زحات ولـكن لألسف الـبعض يـبالغ بـا
أو الـكذبات الـتي يقوم بـها محـبو هذا
الـيـوم لدرجـة أن الـشخص الـذي تـلقى
الـدعابة يشـعر بعدهـا بالكره أو الزعل
أو غــضـب من هــذه الــكــذبــة الــتي قــد
ـــشـــاكل نـــؤدي فـي بـــعض األحـــيـــان 

كبيرة.
ومـن أكثر األشـخاص الـذين عانوا من
ـشـاهـير كـذبـة األول من نـيـسـان هم ا
فــقــد أطــلــقت مــجـمــوعــات مــجــهــولـة
إشـاعـات كـبـيـرة عـلى جنـمـات وجنوم
مـعـروفـ جـداً في الـوسط الـفنـي مثل
هـيفـاء وهبي وسمـية اخلـشاب وعادل

إمـــام وغـــيـــرهم...هـــذه بـــعض أشـــهــر
الــكـذبــات الـتـي الحـقت الــنـجــوم حـتى

كرهوا شهر نيسان:
1- هـــيـــفــــاء وهـــبي: في أحـــد أيـــام 1
نـيـسان اسـتـيـقظت الـنـجـمة الـلـبنـانـية
هـيفاء وهـبي على خبر تـعينهـا سفيرة
ــنـظــمـة "الــفـاو" لألمن الــغـذائـي فـقـد

فـوجئت بـاتصاالت عـدة مستـفسرة عن
حــقــيـقــة تــعــيـنــهــا خــصـوصــاً أنه من
ـــعــروف أن عـــدداً من جنــوم الـــعــالم ا
ـنــصب مـثل الــعـربي يــشـغــلـون هــذا ا
مـاجـدة الـرومي وكـاظم الـسـاهـر وهـند

صبري..
ـمـثـلة 2- سـمـيـة اخلـشـاب: لم تـسـلم ا
ــصــريـة ســمـيــة اخلــشـاب من إطالق ا
إشـاعـة األول من نيـسان وهي زواجـها
تـحدث الـرسمي حلزب من نـادر بكـار ا
الـنور الـسلـفي  وقد أعـربت سمـية عن
دهـشـتـهـا من هـذه الـشـائـعـة وضـحكت
قـائـلةً في احـد أيـام نيـسـان استـيـقظت

على خبر وفاتي!
3- فـيـفي عبـدو: فـيفي عـبـدو عانت من
إشــاعــات نــيــســان مـنــهــا إصــابــتــهـا
بـحـادث سيـارة وأنـها اعـتـزلت الرقص
وانـكسرت ساقها وأكدت فيفي أن مثل
هـذه الشـائعات جتـعلهـا تضحك كـثيراً
ولـكن مـا يزعـجـها اسـتـغالل الـصحـافة
لـهـذه اإلشاعـات وتـضخـيـمهـا أكـثر من

الالزم.
4- ادل إمــام: من أكـثـر الــنـجـوم الـذين
عـانـوا من إشاعـات الوفـاة في نيـسان
بـل خـصــصـت بـعـض اجملالت مــلــفـات
كــامــلـــة عن وصف دقــيق ومــتــابــعــات
لـوفاته وكان الفنان الـقدير فى البداية
يـخرج ليكذب ويعبر عن استيائه لكنه
مـع الـوقت اعــتـاد عـلـى األمـر وأصـبح

أكثر تقبلًا للعبة نيسان.
5- عـــمــرو ديــاب:هــنـــالك  كــذبــة رجت

الـوسط الفني بأكمله فى نيسان 2013
وهي اعـتـزال عمـرو ديـاب للـغـناء بـعد
ــكــتب وفـــاة والــدته وهــو مــا نـــفــاه ا
اإلعـالمى لعـمـرو ديـاب مـؤكـدًا أن هذه
الـشائـعـة السـخيـفة ال تـعلـو عن كونـها

كذبة نيسان.
6- صـبـاح: كـانت الـشـحـرورة الـراحـلة
صــبـاح صـاحـبـة الــنـصـيب األكـبـر فى
رتـبطة بـكذبة نـيسان قـصص الزواج ا
 فـــســـنـــة تـــتـــزوج صـــبـــاح مـن شــاب
يــصـغــرهـا بـعــشـرات الــسـنــ وسـنـة
تـتـزوج من مـاكـيـيـرهـا اخلـاص وسـنة
أخـــرى تــتــزوج من مــصـــمم أزيــائــهــا
وظـلت هـذه الـشائـعـة تـصاحـبـهـا حتى

سنوات قريبة قبل وفاتها.
7- إلــيـسـا: نـالت الــنـجـمـة الـلــبـنـانـيـة
إلـيسا من أكـاذيب أبريل نصيـبًا دائماً
يـرتـبط اسـمـهـا بـرجل أعـمـال خـلـيـجي
تـزوجهـا ودفع لها مـهرًا قيـمته مالي
الـــدوالرات وقــصــرا هــديــة فى إحــدى
الــــدول األوربـــيـــة ومع تــــكـــرار نـــفس

الــشــائـعــة فى أعــوام مــتـتــالــيــة فـطن
اجلــمــهــور لــكــذبــة نــيــســان اخلــاصـة

بإليسا قبل خروجها.
8- نــانـسي عــجـرم: من أطــرف كـذبـات
نـيسـان  خرجت عن النـجمة الـلبنـانية
نـانسى عجرم أنـها ولدت ابنـتها إيلال
فـى شـهــرهـا الــســابع قـبـل أن تـتم فى
بـــطـــنـــهــا تـــســـعـــة أشـــهــر فـي إحــدى
مـسـتـشـفـيات مـنـطـقـة جـعيـتـا بـلـبـنان
ـكتب اإلعالمي لـنانسي وهـو ما نـفاه ا
وقـتـهـا والذى أكـد أن نـانـسي ما زالت

حاملًا فى طفلتها.
9- نــــور الـــشـــريف: كــــذبـــات حتـــولت
حلـقيقـة فيمـا بعد ولعـل أشهرهم على
اإلطـالق تـلك الـكـذبـة الـتى طـالت طالق
النجم نور الشريف من النجمة بوسي
والـتى كـانت تخـرج كل عـام فى نيـسان
 وألن اجلـمـهـور يـعـرف عن اسـتـحـالـة
األمـر فـقـد كانت الـصـدمـة قويـة عـنـدما
أعـلن جنمي "حبيبى دائمًا" انفصالهما
مــنـــذ ســنــوات وذلك قــبـل عــودتــهــمــا
مجددًا وقبل وفاة النجم نور الشريف.
10- راغـب عالمة: أيـضـاً الحـقـته كـذبة
نــيـسـان وأصــبـحت حــقـيـقــة حـيث أنه
طـالته إشاعـة خروجه من جلنـة حتكيم
عـرب إيـدول لـكن اخلبـر أصـبح حقـيـقة

فيما بعد!
}}}

واالن احـذروا من الكذبة الـبيضاء وكل
1 نيسان وانتم بخير
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طَـرحــت الـشــركــة الـعــامــة لِـصــنــاعـة
ُـسـتـحـضرات الـطـبـيـة في األدويـة وا
ســـــامـــــراء إحــــــدى شـــــركـــــات وزارة
ُـسـتـحـضـرين ا ـعـادن , الـصـنـاعـة وا
الــنـــمــطـــيــ ســـيــبـــروســام حِـــبــوب
وتُـسلـيت  شـراب لألطـفـال بِـحُـلـتـهـما

اجلديدة .
وقـالَ مدير عـام الشركة عـبـد احلميـد
عـبــد الــرحـمـن الـســالـم  في تـصـريح
لـلـمـكـتب اإلعالمي في الـوزارة تـلـقـته
(الــزمــان) امس ان الــشــركــة أنــتــجت
ُـســتـحــضـر الــنــمـطي ســيـبــروسـام ا
حِبـوب) بِـحُـلـة جديـدة تُـنـاسب الذوق
الـعـام ومُـشـابه لِــمـثـيالته من األدويـة
ُـستـحضر ُسـتوردة  الفـتاً الى ان ا ا
يُصنف كـمُضـاد حيـوي واسع الطيف
ويُـسـتـخـدم لِـعالج الـتـهـابـات اجلـهاز
ـسالك البـولية التنـفسي والتـهابات ا
باإلضـافـة إلى الـتهـابـات البـروسـتات
ُـزمـنـة والـسـيالن واالتـقـاء احلـادة وا
اجلراحي كمـا ويُسـتخـدم للـوقاية من

التهاب السحايا والتهاب العيـن) .
وأضــــافَ ان ( مالكــــات مـــصــــنع ابن

الـنـفـيـس اإلنـتـاجي لــلـشـراب عـاودت
ُـستـحـضر الـنـمطي (تُـسـليت إنتـاج ا
شـراب 100مل ) بِـشــكـله اجلــديـد من
حــيث الــتـعــبــئــة والــتــغــلـيـف والـذي
يُسـتـخدم لِـمُـعـاجلة الـسـعال والـگـحة
ُـسـتـحـضـر عن األطـفـال  مـؤكـداً ان ا
يــتم تـــصــنـــيــعه وفـــقــاً لـــلــمــعـــايــيــر
ــيـــة في مـــجــال والــدســـاتـــيــر الـــعـــا
ُستورد الصناعـة الدوائية ويُنـافس ا
وذات كـفاءة عـالـيـة وأسـعـار بـسـيـطة
ــــواطـن الــــعـــــراقي ــــنـــــاسب دخـل ا تُ

احملـدود) . 
ـعـادن مـنهـل وزار وزير الـصـنـاعة وا
عزيـز اخلـبـاز برفـقة نظيـرته األردنية
مـــهـــــا عـــلــي ( شـــركــــة ســـخــــتـــيـــان
للصناعات الدوائية في مدينة سحاب
الـصـنـاعـيـة حـيـث عـقـدَ اجـتـمـاعـاً مع
مسـؤولي الـشركـة وشاهـدَ عـرضاً عن
إمكانيـاتها وأنشـطتها كـما بحثَ آخر
ُـتـعـلــقـة بِـتـفـعـيل عـقـد ُـسـتـجـدات ا ا
االســتــثــمــار إلعــادة إعــمــار وتــأهــيل
مـــصـــنع أدويـــة نـــيـــنـــوى)  مـــؤكـــداً
(استـعـداده لـلتـعـاون وتفـعـيل فـقرات
العقـد لإلسراع بِعـمليـة إعادة اإلعمار

صنـع) . وعودة حركة العمل في ا

كمــا أجرى اخلـبـاز جولـة في مـصانع
الشركـة لإلطالع عن قرب على واقـعها
الـصــنــاعي والـتــعــرف عـلـى قُـدراتــهـا

ُتاحة في صناعة وإنتاج األدويـة . ا

عادن منهـل تـرأسَ وزير الصناعة وا
عــزيـــز اخلــبـــاز اجــتــمــاعــاً لــلــجــنــة
ُـصـادقـة على ركـزيـة لـلـمـراجعـة وا ا
ُـديـرين اإلحـالـة بِـحـضـور الـوكالء وا

الـعامـ لِـدوائـر الـقـانـونـيـة والـرقـابة
الداخلية والفنـية واالقتصادية وُمدير
عام الشركـة العامة لـلسمنت الـعراقية

ورئيس قسم العقود في الـوزارة .
وقـال في بـيــان تـلـقــته (الـزمـان) امس
انه (تــمت خِالل االجــتــمـاع مُــنــاقــشـة
إجراءات اإلحالـة والتـعاقـد للـمشاريع
ُـنتـجـة للـسمـنت حـيث أكدَ عـامل ا وا
الـوزيـر أهـمـية إعـادة تـشـغـيل مـعـامل
ُـتوقـفة وتشـغيل ومشـاريع السـمنت ا
الـعامـلـ فـيـهـا عـلى ان يـتم ذلك وفق
إجراءات وسياقـات قانونيـة صحيحة
وعدم جتاوز الصالحيات والتعليمات
النافـذة وأوعزَ سـيادته بـإعداد دراسة
جـدوى تـفـصــيـلـيـة حــولَ إحـتـيـاجـات
معامل السـمنت كما أمـر بِدراسة ملف
ُــنـــاقــصــات اخلـــاصــة بــهــذه إعالن ا
عنـية بِشكل عامل من قِبل الـدوائر ا ا
ُــــنــــاسب دقــــيق إلتــــخـــــاذ الــــقــــرار ا
ــــصــــادقـــــة عــــلى اإلحـــــالــــة خِالل ُ وا

ُقبل للجنـة). االجتماع ا
وقامـت جلنة العمل التطوعي وموكب
الدعم اللـوجستي في وزارة الـصناعة
عادن بِتوزيع سـلة غذائيـة مجانية وا
ـوظـف ومبـالغ نـقديـة عـلى عدد من ا

ذوي الـــــدخـل احملــــــدود والـــــعــــــوائل
ُتعـففة وذلك ضِـمنَ فعالـيات السوق ا
اخلـيـري الـذي تُـقـيـمه الـلـجـنـة بِـشـكل

مُستمر لِدعم هذه الشريحـة .
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وأهـدت اللجنة الى السيد الوزير درع
ُقـدمة من قـبل مواكب وقالدة الوفـاء ا
حملة أهل الـغيرة الـتابعة إلى الـعتبة
ُقدسة تقديراً لِدعمه اجلاد العباسية ا
والـدائم لـلـقـطــاع الـصـنـاعي الـعـراقي
ُـخـتــلط وجـهـوده الـعـام واخلــاص وا
الـــكــــبــــيــــرة من أجل إعــــادة احــــيـــاء
الــصــنــاعــة الـــعــراقـــــــيــة وحتــــقــيق

شِعـــــار (صنـع فـي العـراق) .
وقـال بــيـان تـلــقـته (الــزمـان) امس ان
جلنة الـعمل التـطوعي نفـذت مُبادرات
وحمـالت في كافـة مُـحـافـظـات الـعراق
ُساعـدات اإلنسانية من خِالل توزيع ا
والــعـيــنــيــة عـلـى مُـنــتــســبي الــقـوات
األمنـية واحلـشد الـشـعبي إضـافة إلى
ُــتـعـــــــــفـفــة والـنـــــازحـ الـعــوائل ا
فـضـالً عن تـنــفــيــذ حـمالت الــتــعــقـيم
وغـيــرهــا والـلــجـنــة مُــسـتــمـرة بِــهـذه
احلـمالت في إطـار عـمــلـهـا الـتـطـوعي

واإلنسانـي) .
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عفيفة اسكندر

ـزعوم مـجـانـيـة لـلـدخـول الى احلـفل ا
وقـــلت إن عــددا مــحـــدودا من جــريــدة
الـشـعب لهـذا الـيوم فـيه هـذا الكـوبون
وان سـعيد احلظ من يجـد في النسخة
الــتي اشــتــراهــا هـذا الــكــوبــون الـذي
يـــســمح لـه بــدخــول احلـــفل في حــ
كـانت كل النسخ في الواقع حتمل ذلك

الكوبون.
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انــطـلت كـذبـة نـيــسـان بـشـكل مـدهش.
ساء وجاء موعد احلفل وعـندما حل ا
ـرحـوم حـازم باك ـصـور ا كـنت انـا وا
لك فـيصل الثاني نـراقب بوابة قـاعة ا
(قــاعــة الـــشــعب فــيــمــا بــعــد في بــاب
ـــعـــظـم) من عـــلى بـــعـــد لـــنـــشـــاهـــد ا
الـــعـــشــــرات من الـــنـــاس يـــحـــمـــلـــون
كـوبـوناتـهم ويـحاولـون دخـول القـاعة
في حـ كـان حراس الـقاعـة يحـاولون
أفـهـام اجلمـهـور بعـدم وجـود اي حفل
في تــلك الـلـيــلـة غـيــر ان الـبـعض كـان
يــشــكك في اقــوالــهم وان احلــفل قــائم
وان حـراس القـاعة يسـمحون لـلبعض
ــنـعــون اآلخـرين دون وجه حق مع و
انـهم يحملون بطـاقة الدعوة يقصدون

الكوبون.
ـــفـــاجـــأة غـــيــر وكـــانت ا
ــــتـــوقـــعــــة ان ســـيـــارة ا
دبـلـومـاسـيـة وصـلت الى
الـــقــاعــة وتـــبــ لــنــا ان
الـــســـفـــيـــر الـــســـعــودي
انـــطــلت عــلـــيه الــكــذبــة
وألنـه من قـراء اجلـريـدة
وصـــديق لـــصــاحـــبــهــا
يــحـي قـاسـم فــقــد جـاء
حلضور احلفل وتقد
الـتهاني للعامل فيها
وعـاد الـسـفـيـر خـائـبـا
بـــــــعــــــد ان افــــــهـــــــمه
احلـراس بـعـدم وجود
حــفـل في حــ صـرخ

نور الشريف عمرو دياب

ـيالد)  أول وأفضـل  صيـغة  في تعـد جتـربة اثـيـنا في  (الـقـرن اخلامس قـبل ا
الحظات ـباشر لـلشـعب  رغم ا ـقراطـية   النهـا إعتـمدت  على الـتمـثيل ا الد
شاركة السـياسية   وجرى الـتطرق اليها علـيها  باقصاء الـنساء والعبـيد من ا
قـراطيـة هنـا في (الزمـان)  ..  ثم تطـورت  هذه ضمن  مـقـاالت سابـقة عن الـد
قراطية رور الزمن  لتستقر عند صيغة التمثيل  أو ما يسمى بالد التـجربة  

النيابية   ...
والـيوم .. وبعد  25  قرنـا من تلك الـتجربـة التي سمـيت بالنـقية أيـضا  حدثت
شاركة في ثورة  كـبيرة في وسائل االتصال والتواصل  والـتعبير عن الرأي وا
الفـعالـيات الـسـياسـية واالجـتمـاعـية   فـقد الـغت وسائـل التـواصل االجتـماعي
ناسبة من جديد سافات مهمـا كانت بعيدة  وهيات الفـرصة   ا بكل انـواعها ا
للـجميع للمشـاركة بوقت واحد  ويسـر وسهولة   دون جتمعـات وتكاليف مادية
وبشـريـة واستـغـراق وقت طـويل من الزمن لـالعداد والـتـحضـيـر  لالنتـخـابات 

لكي يعبر الشعب عن رأيه مباشرة  دون وسيط ..
قـراطـيـة  الـتمـثـيـلـية ـفكـرين  يـرون ذلك وأن الـزمن قـد جتـاوز الـد كـثـيـر من  ا
علومات  الـهائلة التي اليـوم   بفعل التـطور التكنـلوجي   وثورة االتصـاالت وا
واطن الى أصحاب كن لها أن حتقق وصول رأي ا لم تـكن متاحة يومذاك  و

القرارمباشرة وبالعكس .
ـقـراطيـة الـنيـابـية) في الـعـالم فعال في أن تـكـون كذلك  وفي فهل فـشـلت (الد
نقل أراء ومـطالب اجلماهير  لكي تظهر دعـوات من  بعض علماء السياسة هنا
باشر قـراطية بديـلة تقـوم على االتصـال ا او هنـاك   ضدها  ويـدعون الى د
ـقر اطية قـراطية التـشاركية)  او د ـا يطلق عـليه (الد ـواطن  ويبشرون  با

شاركة ..? ا
قراطية النيابية ) في رأيهم ?... اذا فشلت ( الد و

وما هو أساس تلك الدعوات التشاركية .?..
قراطيـة النيـابية   صحـيح أنها تـمثل مرحلـة مهمة فكرون أن الـد يرى هـؤالء ا
ـرورالـزمن طبـقة مـن النـخبـة  أو ما من التـطـورفي عصـرها   لـكـنهـا أفرزت 
يسـمى بالصفوة عـلى حساب الطـبقات الدنـيا التي تزداد معـاناتها بـينما تزداد
هذه الـنخبة رفاهية  وجـاها   ولم تعد تمثـلها أصدق تمثـيل  ولم تعد مناسبة
واطن علـومات والتكنلوجيـا  اليوم لعموم ا لهـا أيضا   بعد أن اتاحت ثورة ا
بـاشر مع ما لم تـتـحه أي مرحـلة مـن مراحل الـتطـور الـسابـقة في  الـتـواصل ا
السـلطة او احلكومة بـدل الوسيط (النائب)  أو (احلزب)  أو مـنظمات اجملتمع
دني  وتـوصيل ما يـريدون  اليهـا مباشرة    وتـوسيع الالمركزيـة  وتعزيز ا
ـناطق السـلـطـات احمللـيـة الـتي بامـكـانـهـا أن تصل الى  كـل البالد واالحـيـاء وا
والـقـرى  والى أبـعـد نقـطـة مـبـاشـرة  أو عـبر ثـورة الـتـكـنـلوجـيـا لـلـوقـوف على
أرائـهـم  وفي الـوقت نـفـسـه تـوصـيل مـقــتـرحـاتـهم  حــول  صـدور الـقـوانـ او
واطن ـؤسسات وا عيشـة  وتعزز العالقة ب ا تعـديلها  وحتس مـستوى ا
عـوقات  خالف احلـال عنـدما يـكون الـتواصل   وايجـاد احللـول للـمشـاكل وا
اني الـذي يقوم على (الـتوكيل)   أي توكيل عمـوديا  كما هـو عليه النظـام البر
هـمـته نيـابـة عنه . ... (الـشـعبـوية) هـي االخرى بـدأت حتتل واطن مـن يقـوم  ا
ـؤثرة في اجملـتـمعـات و اصـبحت  تـخـاطب حاجـة الـناس مـبـاشرة مسـاحـتهـا ا
ايضـا  وتتـتاغم مع طـلبـاتهم  ومـا يحـتاجـون اليه في يـومهم  ويـتطـلعـون اليه

في غدهم ...
وازاء ذلك  لم تــعـد  في رأي مــفــكـريـن هـنــاك ضـرورة - –الى وجــود مــجـلس
ــهـمـة ــاني مـركــزي  في الـدول مــا دامت اجملـالس احملــلـيــة  فـيـهــا تـقــوم بـا بـر
ـدني  ــواطن  أو من خالل مــنـظــمـات اجملــتــمع ا بــالـتــواصل مــبـاشــرة  مع ا
واطن مباشرة دون وسيط ركزية أيضا الوقوف على رأي ا وبامـكان احلكومة ا
تطورة   او عن طريق االستفتاءات ايضا  عندما  من خالل وسـائل االتصال ا

يتطلب األمر ..
العالم في تطور ..  

وعجلة التقدم  اليوم تدور بسرعة خارقة ..
والعالم في تغير ...

ولـكل مــرحـلـة أدواتــهـا في احلـيــاة واحلـكم والــتـعـبــيـر وتـمــثـيل الــشـعب وعـمل
ؤسسات .. ا

ـثل نفسه واطن  ـسافات جـعلت من ا علـومات واالتصـاالت وتقارب ا فثـورة ا
كنه أن يشارك  مباشرة في صنع القرار الذي يهمه وتوصيل دون وسيط   و

رأيه  بسهولة  بدال من أن ينوب عنه أحد ..
علـومات مجرد واطن لم يعـد بعد هذه الـثورة في ا  فهـل ادركت االحزاب  ان ا
رقـم في سـجل االنـتـخـابـات  أوتتـالعب بـصـوته حلـسـابـها فـي صـراعهـا  عـلى

السلطة ?...
كن لـلمـواطن ان يصـبح هو الالعب بعـد هذه الـثورة الـكـبيـرة  في االتصـاالت 

االساسي في العملية  السياسية برمتها .. 
أليس فـهو هـو  مصدر الـسلطـات .. وهو أالعرف بـنفـسه   واالقدر على تـقدير

ما يحتاج اليه   واألحرص على مصلحته ...
وبذلك تـكـون هذه الـثورة في االتـصاالت قـد حـققت الـتواصل الـسـياسي مـثلـما
حقـقت الـتواصل االجـتمـاعي واالعالمي  واتاحت الـفرصـة  من جديـد للـشعب
لكي يـعبـر عن نفـسه دون تمـثيل وتـمكـينه من تـبادل االراء واالفـكار مع صاحب
القـرار  أو غيره  بكل ما يهمه للـوصول الى القرار الذي يخدمه   ويزيل همه

شروعة  ..  ويحقق طموحاته ا
وتلك هي التشاركية ...
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جـمـال االنـسـان في اللـسـان  فـهو يـعـكس جـوهره  ومـسـتـوى تفـكـيـره ودرجة
نضجه وعقله ..

هناك رابط مشترك ب  اللسان والقلب ..
فـما في الـقلب  من مـشاعـر كـذب أو صدق تـظهـر من خالل اللـسان  و خالف
ذلك يكـون  االنـسـان منـافـقا حـسب وصف الـقران الـكـر  ووعده الـله بـعذاب
شـديد   النه يـظهـر خالف مـا يبـطن .. وهـو شخص ازدواجي الـشـخصـية في

توصيف علماء النفس واالجتماع ..
واالنسـان احلكـيم  والعـاقل الرشيـد  والصـادق اخمللص  من طـابق لسـانه قلبه

.. ولذلك قالوا لسان العاقل في قلبه  واالحمق في فيه  ..
 اللسان والقلب  شريكان متضامنان  في مهمة واحدة ..

لسان الفتى نصف ونصف فؤاده
فلم يبق اال صورة اللحم والدم

عـامالت واحلواريظـهر مسـتوى االنسـان  وقيمـة العقل في  احلديـث والكالم وا
واللـسان   لـذلك  فان االنسـان الراقي ليس من يـهتم بـجمال الـشكل فقط وفي
ظـهر جـمـيل أمام البـس التي تـنـاسبه والـتـنسـيق فـيهـا لـكي تظـهـره  اخـتـيار ا
الـنــاس .. عـلــيه أن يـحــرص  ايـضـا عــلى أن تـرتــدي أفـكـاره أعــذب  االلـفـاظ 
وأجـمل  الـعـبارات   ألنـهـا  تـظهـر مـسـتوى فـكـره  و طـبيـعـة  شخـصـيـته أمام

االخرين  ودرجة احترامه لنفسه واالخرين .
باختصار اللسان يعبر عن مكنونات ومشاعر االنسان ..

 كــلـمـة جـارحـة قـد تـكـون أمـضى مـن الـسـيف   واشـد ايـذاء من االطالقـة  قـد
حتـدث جــرحـا لن يـشــفى طـول الـعــمـر أو   تـؤدي الى مــا ال يـحـمــد عـقـبـاه من

عارك والشقاق والبغضاء ولذلك قال االمام علي : اخلالفات وا
بالء االنسان من اللسان ..

وهو ميزان االنسان ..
ـستوى من اجلـمال  واخلطـر معا  ويـشكل نصف فاذا كـان اللسـان على هذا ا
جمـال االنسان .. فالنحسن من  حـديثنا كما نحسـن في تنسيق الوان مالبسنا

ظهر اجلميل ..  لكي نظهر با
0000000000000000000
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املك من الدنيا ما شئت .. لكنك ستخرج منها كما جئت ..
تنبي : يقول الشاعر الكبير ا
تبكي على الدنيا وما من معشر
جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا

أين االكاسرة اجلبابرة االُولى
كنزوا الكنوز فما بق وال بقوا
من كل من ضاق الفضاء بجيشه

حتى ثوى فحواه حلد ضيق  
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واالدبي ال يقل أهمـيةً عن االنتاج
الصناعي والزراعي ... والتجديد
ـــــيــــــادين يـــــســـــاوق في هـــــذه ا
كتشفات االختراعات احلديثة وا

اجلديدة ...
-7-

ومن نـافلـة الـقـول والتـأكـيـد على
ـنــشـود لــلـبالد ال أنّ الــنـهــوض ا

ستهلك . يكون على يد ا
-8-

ومـا هذه الـسـطور االّ رسـالة حُبّ
الـى كُلّ الـــــقــــــــــــــــــادرين عـــــلى
ن يــؤثـرون الــســكـون االنــتــاج 

على احلركة ..!!
-9-

واذا كــان ســيـاســيــو الـصــدفـة ال
يُــجــيـــدون االّ فَنَّ الــضـــحك عــلى
ذقون الـناس  فـان شرائح كـبيرة
ن يُــســمــون  وكــبــيــرة جــداً  
ــارسـون ــثــقـفــ  أَنْــفُــسَـهم بــا
الــضـحـك عـلـى انــفـســهم  حــيث
انهم يـأخذون ولـكنهم ال يـعطون
واألخـذ دون عـطـاء مـرض عـضال

!!..
-10-

ستهلك بألقاب ويتدرع بعض ا
فـخمـة وعناوين ضـخمـة للـتمويه
والـــتــضــلــيل ولــكنّ احلــقــيــقــة ال

تخفى 
قال الشاعر :

اذا اشتبكت دموع في خدودٍ 
تَبَيَّنَ مَنْ بكى مِمَنْ تباكى .

ستهلك ? أم أنكّم من ا
فماذا سيكون اجلواب ?

-4-
ولألسـف الــــشــــديـــــد لن يــــكــــون
لـلمـنتـج مـنهم الـنصـيب األكبر
ن بـل انّ الـــــقــــــسـم األكـــــبــــــر 
يزعـمون أنهم مـثقفـون ليسوا اال

مستهلك فقط ...!!
-5-

نـتج ـسـتهـلـك وا والـفـارق بـ ا
هــــو الـــــفــــارق بـــــ الــــنـــــاهض
والـــــكــــســـــول وبـــــ الــــعـــــاطل
واخلـامل وهـمـا ال يسـتـويان في

وازين . كل ا
-6-

ان االنــتــاج الــثــقــافي والــفــكـري

-1-
أصـحـاب االدعـاءات الـعـريـضة ال
ـيـدان الـسـيـاسي يـخـتص بــهم ا
وحـده فـهم مــوجـودون في شـتى

يادين . ا
-2-

ــيــادين الــتي تــغص ومن هــذه ا
بـأصـحــاب االدعـاءات الـعـريـضـة
ـــــيــــــدان الـــــثــــــقـــــافـي واألدبي ا

واالعالمي ...
-3-

ولــو طـــرحـــنــا عـــلى هــــــــــــؤالء
سـؤاالً مـحـــــــــــدداً مـهـمـاً وقـلـنـا

لهم :
أليّ نادٍ تَنْتَمُون ?

ُنْتِجِ ? هل تنتمون لنادي ا
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يــوم الـقــيـامــة! (ويـوريــهم جنـوم
الــــظـــهـــر) ولـــو انـــهم رأوهـــا في
دنـياهم! نـعـود بعـد هذا الـفاصل!
ــوضــوعــنــا فــنــقــول: ان حلّ اي
ـوس) يـنـتـهي مـحـنـة حلّ (بالّع ا
بنـجاحات قلـيلة وخسـائر كثيرة.
ومـن اهم جنـــاحــــات احلـــزب انه
حــــــافـظ عــــــلـى كــــــوادره ووفـــــر
الـفرصـة ألن يـتحـدث بعالنـية في
ـان ووسائل االعالم خـاصة الـبر
جلـيل من الـشــبـاب الـعـراقي كـان
مـعــظـمه امــا اليـعــرف شـيــئـا عن
ــاركــســـيــة او ان مــحــاضــرات ا
(الثـقـافـة القـومـية) في اجلـامـعة
واالضـطـهاد الـذي مـارسه النـظام
الـسابق ضـد االحزاب واحلـركات
الـــديـــنـــيـــة جـــعـــلــهـم يـــكـــرهــون
الــشـيــوعـيــة او يـعــزفـون عــنـهـا
ـــانـــيــة فــضـال عن احلـــمــلـــة اال
اواسط الـــتـــســـعـــيـــنـــيــات الـــتي

استهدفت الشباب.
 أمــا اكــبـر خــســائــره فــتــتــمــثل
بــانـــشــقــاق الـــكــثــيـــر من كــوادر
احلـزب وتشـكيل اكـثر من خـمسة
احـزاب او حـركـات يـسـاريـة تـرى
ــنـهج في نــفـســهــا انـهــا تـمــثل ا
اركسي الصحيح بغض النظر ا
عمـا اذا كان لـهم أو لبـعض منهم
رصــيـــد بـــ الـــنـــاس ام مـــجــرد
مـجـمـوعــة افـراد كـان بـيـنـهم من
يــــــتـــــحـــــكم بـه (تـــــضـــــخم أنـــــا)
لـم تــســـتـــجب لـــدعــوة عــصـــابي
توحـيدهم قـام بها مـسؤول موقع

تمدن) وأنا. (احلوار ا
وثــاني خــســائــره ان كــثــيــرا من
ـــتــعـــاطـــفــ مـــعه شـــعــروا أن ا
احلــزب خـذلــهـم وخــذل قـضــيــته
حلـــظـــة اشــتـــراكه بـــاحلـــكــومه "
وتــعــاونه " مع احملــتل..ويــعـدّون
هــذا احــد اهم اســبــاب اخــفـاقه 
ودلـيــلـهـم في ذلك انه لم يــحـصل
في انتخابات مجالس احملافظات
والحـتى عـلـى مـقـعـد واحـد فـيـمـا
فازت تكتالت  تشكلت قبل اشهر
من مـوعد االنـتـخابـات باكـثر من

مقعد.
  وثــاني مِــحـنـه  انه لم يــحـقق
ـسـتوى رصـيـدا له ب الـنـاس با
الذي يتنـاسب وتاريخه النضالي
وتضـحـياتـه اجلسـيـمة وسـمـعته
الـنـزيهـة . ومقـياس هـذا الرصـيد
ان الــشــعب الــذي نـاضـل احلـزب
من اجله ثمان عاما! وقدّم قافلة
بـآالف الشـهـداء من خيـرة مثـقفي
الـــــــعـــــــراق واكـــــــثـــــــرهـم نـــــــبال
وأخـالصـا..لم يــوصل وال عـضـوا
واحدا الى احلكومات احمللية في

محافظات العراق كلها!.
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ــؤسـف أن احلــزب عــزا هــذا  وا
االخـفاق فـقط الى عمـليـات تزوير
رافـــقت االنــتـــخــابــات و الى ( أن
بــعض الـكــتل الــســيـاســيــة الـتي
شـاركت فـي انـتـخـابــات مـجـالس
اسـتولت على مليوني احملافظات
ــــادة  13 من صــــوت مـن خالل ا
قـانـون االنـتخـابـات ) وكـأنه بذلك
يــوحـي أن فـوزه كــان مــضــمــونـا
فيـما احلـقـيقـة أنه مـارس تبـريرا
ســـيـــكــولـــوجـــيــا بـــدفع أســـبــاب
االخــفـــاق  بـــكــــــــــامـــلــهـــا  عن
نفسه. ان الـقراءة السيـكولوجية
لـواقع احلزب الـشيوعـي العراقي
في العـملـيـة السـياسـية تـوصلـنا
الـى مفـارقـة هي:ان قـلـوب الـناس
مـع الـشـيــوعـيــ لـكن أصــواتـهم
لـغـيـرهم!..وهـذا مـا سـنـتـاوله في

احللقة القادمة.
ناسبة ذكرى التأسيس  }

اياهم كـمـا لـو انهم احـيـلـوا على
او اصــبــحــوا خــارج الــتــقـــاعــد 
الــصالحــيــة..نــاســ أن لــهـوالء
اوالدا واحفادا يسـهل ان يكونوا

من كوادره!.
 مــــــحـــــنـــــة احلـــــزب..حتــــــلـــــيل

سيكوبولتك
  واجه احلـــــزب الـــــشـــــيـــــوعي
الـعــراقي مـحــنـتــ بـعــد سـقـوط
الـــنــــظـــام في نــــيـــســـان  2003
األولى : هل يشتـرك في احلكومة
الــتي شــكــلّــهــا احملــتـل..أمــيــركـا
ـلطـخة يداهـا بدمـاء الشـيوع ا
العراقي عام 63 باعتراف علي
صــالـح الــســعــدي الـــقــيــادي في
حــــزب الـــــبــــعـث الــــذي قــــال: ان
احلـــــزب - الـــــبـــــعث- جـــــاء الى
الـسـلطـة بـقـطار امـريـكي..يـقـصد
انـــقالب 63 أم يـــنـــأى بــنـــفـــسه
بــعـــيــدا عن احلــكـــومــة واحملــتل
ــعــارضـة ويــكــون في صــفــوف ا

قاومة? السياسية او ا
ولـقــد حلّ تــلك احملــنـة حلّ (بالّع
ـوس) فأشـترك في الـسلـطة او ا
بــاألحــرى اشــركـوه فــيــهــا بــقـدر
احلــجم الــذي اعــطـاه لـه احملـتل
وفـــاز فـي االنـــتـــخــــابـــات االولى
ــان ضــمن بــعـــضــوين في الـــبــر

حتالف مع القائمة العراقية.
وأجـمل مفـارقة حـققـها الـفائزان(
حــمــيـد مــجــيـد مــوسى و مــفــيـد
اجلــزائــري) انـــهــمــا جــلــســا في
ــــــــــان الـى جــــــــــانـب الــــــــــبـــــــــــر
..يــعــدونـهــمــا كــافـرين مــعــمــمـ
!. وأظـنـهم ومــلـحـدين وزنــديـقــ
ـعـمــمـون) مـا كــانـوايـطــيـقـون (ا
رؤيـــتــهــمــا وأن شــيــطــانــ لــو
جـلـسـا مـكـانيـهـمـا ألهـون عـلـيهم
ــعـمــمـ مــنـهــمـا. فــوالــد أبـرز ا
ـانــيـ كـان اعــطى الـضـوء الــبـر
األخـضــر إلبـادة الـشــيـوعـ عـام
63 وال أظـن ان ابــنه اســتـــغــفــر
ألبــيـه وال أظن أن الــشــيــوعــيـ

ايضا قد غفروا له.
ــــفــــارقـــة أن ومن حـالوة هــــذه ا
ـعمـمون ان  ا الـطرفـ في البـر
والـشيـوعـيـان الـوحـيـدان حصل
لــــهم تــــرويـض ســــيـــكــــولــــوجي
حـضـاري ال اقـول بقـبـول احـدها
ــا بـتــحــمل أحـدهــمـا اآلخــر وا
لــآلخــر ..فـالــشــيــوعـيــون ايــضـا

. عمم اليطيقون رؤية ا
 والــــواقـع ان كــــره الـــــطــــرفــــ

لــبـــعــضـــهــمـــا اآلخــر..ســـخــيف.
ـسألـة بيـنـهمـا تخص الـعالقة فا
بطرف ثالـث هو الله الذي يؤمن
ــعـمـمـون بـوجـوده فـيـمـا يـنـكـر ا
فماذا يضير وجوده الشيوعـيون
ان تــــرك أحـــدهـــمـــا اآلخـــر عـــلى
هــواه.. فــإن كــان الـــله مــوجــودا
فأنه سيـلعب بالشـيوع (طوبه)

كـــــانـت افــــدح كـــــواراث احلــــزب
الــشــيــوعي الـــعــراقي تــلك الــتي
حـــــدثت فـي انــــقالب (8شــــبــــاط
..(1963فــــفي ثـالثـــة أيــــام قــــتل
وســــــجن ــــــئـــــات مـن كـــــوادره ا
عشرات األالف ضـاقت بهم مراكز
الـشـرطـة والـسـجـون فوضـعـوهم
في بنـايـات مدنـيـة بيـنـها قـاعات

مدارس حكومية.
 ولــقــد جنم عـن هــذه الــكــارثـة 
انــكـــســـارات نـــفـــســيـــة أدت الى

انقسامهم على النحو اآلتي:
- قـسم رجـعـوا الى مـا كـان عـليه
فأطـلـقوا الـلحى وأكـثروا آبـاؤهم
ـا لـلــتـكـفـيـر عن ر من الــسـجـود
معـتبرين خـطيئـة وطلب الغـفران
انتماءهم للحـزب ذنبا عظيما هم
مـسـؤولـون عــنه وعـلـيـهم مـحـوه
بـــاإلكــــثــــار من الــــصالة وطــــلب
االستغفـار..بينهم من انتمى اآلن

الى أحزاب األسالم السياسي!.
��•قـسم عــدّ احلـزب مــسـؤوال عن
خــطــيــئــة حتــولـهـم الــفـكــري من
فـأكـثـروا من ـان الى اإلحلـاد اإل
الــلــعــنــة عـلــيه "احلــزب " كــآلــيـة
نفـسية في تـرحيل اخلطـيئة على
احلـزب و تـبرئـة الـنفس وضـمان
مع ان في غـفرة احلـصول عـلى ا
احلــــزب من يــــصــــلّي ويــــصــــوم

ويحتل مواقع متقدمة فيه.
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 -وقـــسـم غـــادر احلــــزب وصـــار
مــعـاديـا له اثـر مـحــاولـة اغـتـيـال
الــــــــزعـــــــيـم عـــــــبـــــــد الـــــــكـــــــر
متـهـميـنه بانه اذعن لـطلب قـاسم
احلـزب الــشـيـوعي الـســوفـيـيـتي
واضــاع فــرصـة ســهــلــة السـتالم
الـــســـلـــطـــة عــام 59 حـــيـث كــان
مــرافـقــو الـزعــيم وقـيــادة الـقـوى
اجلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
واالنضباط الـعسكر.. من كوادر

احلزب.
 -والــقــسـم األكــبــر غــادر احلـزب
مـعتـبرا هذه لـهذا الـسبب أو ذاك
الــــــــقـــــــضــــــــيــــــــة مــــــــســــــــألـــــــة
شــخــصـيــة. ومــعـظم أفــراد هـذا
الـقـسم ظــلـوا يـحـمــلـون لـلـحـزب
أو لـوما قاسـيا على عـتبا جـميال
فــــرص اضــــاعــــهــــا او اخــــطــــاء
أو ودّا مــكــتــومــا في ارتــكــبـــهــا 
القـلب شبـيـها بـودّ حلبـيبـة نقـية
صـادقـة!..بـيـنـهم أنـا الـذي بـقـيت
ألــــقي مــــحــــاضــــرات في مــــقـــره

وأحظى بالتكر من قياداته.
ــؤسف أن احلــزب لم يــحــسن وا
التـعامل مع من كـانوا قـد ضحوا
بــشــبـابــهم لــتــحــقـيـق (وطن حـر
وشعب سعيـد) وتعرضوا ألنواع
الـتــعـذيب (الـتـعــلـيق في سـقـوف
الـغـرف الـكـوي بـالـنـار او الـنـتل
الـتـشـويه..) مـعـتـبـرا بــالـكـهـربـاء
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وهيب  . فريد مجـيد . فريد جعفر
. جنـم كـاطع . زيــاد طــارق . ثــائـر

صبار وغيرهم الكثيرين.
{ حكمة تؤمن بها?

رء يدركه - ليس كل شي يتمناه ا
كـلـمــة اخـيـرة تـوجـهــهـا جلـمـهـور
اجلــويـة حتـيـة حـب واعـتـزاز لـهم
نصيحتي  التشجيع
ـــــثـــــالي النـــــكم ا
جـمــهـور مـثـالي
ولـم تــتــخــلــون
عن فــــريـــقــــكم
وكـــنـــتم مـــعه
فــــــــــي كــــــــــل
األوقـــــــــــــــات
وفــعال نـادي
اجلــــــــــويــــــــــة

يفتخر بكم.

ــواهب واجلـــمــهـــور امــا االن فـــا
قليلة جدا دوري بال متعة واثارة.
{ هل تـــعــتـــقــد ان مـــواقع الـــتــواصل
ـدرب االجـتـمـاعي تـؤثـر في اخـتـيـار ا

في الدوري العراقي?
- اكــــــيــــــد مــــــواقـع الــــــتــــــواصل
االجتـماعي لـها تأثـير في اخـتيار
ـــــــدربـــــــ لــــــــكن بـــــــعـض ا
السماسـرة تأثيرهم أقوى
ــدرب ومع فـي اخـتــيــار ا
األسـف هــــــنـــــاك بــــــعض
اإلعالمـــيـــ يـــســـوقــون
ـدربـ لألنـدية بـعض ا

وهذه الطامة الكبرى.
{ من هم ابــــرز الالعـــبـــ

الـذين أشرفت على تدريبهم
وأصـبـحوا فـيـمـا بـعـذ جنوم

في الدوري العراقي?
- كــثـيـرين مــنـهم صـادق
سـعدون . حـيـدر جـبار .

احمد كاظم . مفيد
عــــاصم . عــــلي

ـــســتـــوى الــذي اآلســـيــويـــة عن ا
باراة. قدمته في تلك ا

{ كـنت صــديق مـقــرب لـلــراحل نـاظم
ـــواقـف الـــتي شـــاكــــر  مـــاهي ابــــرز ا

عشتها معه?
- تربطـني عالقة حميـمة بالراحل
سـنة ـدة 43  نـاظم شـاكـر  تـمـتـد 
وجـمـعـتـنـا مـواقـف كـثـيـرة والذي
يــعـــرف نـــاظـم عن قـــرب يـــشـــعــر
بـــطـــيــــبـــته وكـــرمـه وشـــجـــاعـــته
وتــواضـعه وصـاحب قــلب حـنـون
وكان رحيله بالنسبة لي فاجعة.

{ رأيك باالسماء التالية?
- عـــبـــد اإللـه مـــحـــمــــد حـــسن  /
صــاحب شـخـصــيـة قـويـة ومـدرب

كفوء وتربوي
. مــجــبل فــرطــوس / قــائــد داخل
ـــلــــعب وصـــديق عـــزيـــز خـــارج ا

لعب ا
كـاظم شـبـيب /  احلـارس الـطـائـر

وصديق العمر.
. حــســ سـعــيــد /  العـب هـداف

وانسان خلوق ومحترم
ناطق هاشم /  ملك خط الوسط
ــــدرب األجـــــنــــبي او { هـل انت مـع ا

نتخبات العراقية? احمللي لتدريب ا
درب احملـلي جيـد وخيـر دليل - ا
اغــلب الــبــطــوالت الــتي احــرزهــا
ــدربـ الــعــراق كــانت عــلى يــد ا
احملـلـي أمـثـال  الـراحل عـمو
بــابــا وثـائــر مــحـسن وواثق
نــاجي وأنـور جـســام وعـبـد
اإلله محـمـد حسن لـكن نحن
نحتاج لـلمدرب األجنبي النه

يحمل فكر تدريبي متطور يخدم
الكرة العراقية.

{ كيف ترى مستوى الدوري العراقي
مــقـارنـة بـالـدوري سـابــقـا عـنـدمـا كـنت

العبا?
- حــقـيــقــة شـتــان مــا بـ االمس
والــــيـــــوم في الــــســـــابق كــــانــــوا
الالعــبــ  عـــلى مــســتــوى عــالي
ــقـايـيس من ودوري نــاجح بـكل ا
ـواهب حـيث نـوعـيـة الالعـبـ وا

واحد من جنوم الكرة العراقية?
ـوفقيـة والنجاح في - أتمنى له ا
عمـله رغم الظـروف الصعـبة التي
حتـــــــيـط به مـن قــــــلـــــــة األمــــــوال
اخملـــصـــصـــة لــــوزارة الـــشـــبـــاب
تجذرة في عمل وزارة شاكل ا وا
الـــشــبــاب واطـــلب مــنـه ان يــهــتم
بـرواد كــرة الـقـدم وهم زمالئه في
العب وان يُفعل  قـانون التام ا
الصـحي لهم ومـتابـعة تـخصيص
قـــطع األراضي لـــهـم وتــخـــفـــيض
تـذاكــر الـســفـر الن اجلـيـل الـقـد

يستحق االهتمام والرعاية.
{ مـاهي  نصيحتك للجيل احلالي من

? الالعب
- نـــصــــيـــحـــتي لــــهم االهـــتـــمـــام
ــواعــيـده بــالـتــدريب وااللــتـزام 
واالبــتـعــاد عن الــسـهــر والــغـرور

درب. واحترام ا
ـدربـ { لـو  اخـتــيـارك في جلـنــة ا
ماهـي اخلطـوات التي تـتخـذها لـتطـوير

الكرة العراقية?
- االهـتـمــام بـاإلعـمـار الــصـغـيـرة
وتــنــظــيم دوري مــســتــمــر لــفــئــة
األشـــبــال والــنــاشــئــ الخــتــيــار
وهـب وادخـال مدربـ الفـئات ا
الـعـمـرية في مـعـسـكرات تـدريـبـية
فـي داخل الـــــــعــــــــراق وخـــــــارجه
لـيتـسنى لـهم مـواكبـة التـطور في
عـالم الـتـدريب واكـتـسـاب اخلـبرة
ــــيــــز في خلــــلق جــــيـل كــــروي 

ستقبل. ا
{ ابـرز  مباراة محلية ودولية خاضها

الكاب حميد سلمان?
- ابــرز مــبــاراة لـي عــنــدمــا كــنت
ضــمن صــفــوف نـادي الــكــهــربـاء
ولـعـبـنـا ضد فـريق الـسـكك وفـزنا
بــاربـعـة أهـداف مــقـابل ثالثـة امـا
على الـصعـيد الـدولي فكـانت ضد
مـنـتـخب شـبـاب إيـران في نـهـائي
بـــطـــولـــة اســـيـــا عـــام 75وفـــزنـــا
بــالــبــطــولـة وكــلــفت في حــيــنــهـا
مراقبة العب مـنتخب إيران حسن
نــــزري وقــــد أشــــادت الــــصــــحف

باإلجنازات مع األندية?
- سجلي التدريـبي زاخر بالعطاء
واالنــتـصــارات مـع األنـديــة الــتي
دربـتـهـا بـعـد عودتـي من اإلمارات
حـــــيث دربـت نـــــادي اجلـــــيش ثم
نـــادي الـــنـــفط خـــمـــســـة مـــواسم
وايضـا أشرفت عـلى تدريب فريق
الـقـوة اجلـويـة والـشـرطة وصالح
درب الدين وكركوك لكن اختيار ا
اصــبح في الــسـنــوات األخـيـرة ال
ـا عـلى يـعـتـمـد عـلى الـكـفـاءة وإ
الـــعالقـــات واحملـــســـوبـــيـــة وانــا

بصراحة ال اجيد هذه العالقات.
{ لــو طـــلـــبت مـــنـك اخـــتــيـــار افـــضل
ـنتـخب العـراق خالل وجودك تـشكـيلة 

كالعب?
ـنتخـب العراق - افـضل تشـكيـلة 
تـــتــألـف كــاظم شـــبــيـب حلــراســة
ــــرمى . خط  الــــدفــــاع مــــجــــبل ا
فـرطــوس . عـادل  خـضـيـر . نـاظم
شــــاكـــر . عـــدنــــان  درجـــال . خط
الــــوسط دكــــلص عـــزيــــز . هـــادي
احمد . خط الـهجوم . فالح حسن
. عــلي كـــاظم . احــمـــد صــبــحي .

كاظم وعل 
{ كيف تـرى عـمل الـلـجنـة الـتـطبـيـعـية

االن وماهي نصيحتك لهم?
- عـمـلـهم جيـد ويـعـلمـون بـصمت
وهـذا يـحـسب لـهم بـاإلضـافـة الى
تــنـظــيم مــســابـقــة الــدوري بـدون
توقف ونـصيحـتي لهم أن يـتركوا
اجملامالت وإعطـاء كل مدرب حقه
واسـتـحـقاقه الـتـدريـبي من كـفاءة

وتميز في عمله التدريبي.
{ من هـو صاحب الفـضل في مسيرة

الكاب حميد سلمان?
- كــثـيـرين أشـرفــوا عـلى تـدريـبي
خـالل مـــســـيــــرتي كالعـب مـــنـــهم
ـــنــذري . ثــامــر ـــدرب مــحــمــد ا ا
مـحـسن . واثق نـاجي . عـبـد اإلله
مـحـمـد حـسن . مـجـبـل فـرطوس .

داود العزاوي.
{ كـــيف تـــرى عـــمل وزيـــر الـــشـــبــاب
الــكـابــ عــدنـان درجــال والسـيــمـا انه
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بـاراة التي أقيـمت  في قاعـة الشعب حقق فريق الـكهـرباء بكـرة السـلة  فوزا مـستـحقا عـلى األعظـميـة بنتـيجة (70-82) في ا
مـتاز لكـرة السلـة.الكهـرباء تقـدم في الربع األول بنـتيجة رحلـة الثانـية بالـدوري العراقي ا ـغلقـة ضمن اجلولـة األولى من ا ا
(11-18) لكن األعظـمية عاد وتقدم بنتيجة (12-14) في الربع الثـاني لينتهي الشوط األول بتقدم الكهرباء إجماال
(25-30).وفي الربع الـثالـث وسع الكـهربـاء الـفارق بـعد أن انـتهـى بنـتيـجة ( (18-27ولم ينـفع األعـظمـية تـقدمه
باراة لصالح الكهرباء بنتيجة (70-82).وبهذه الـنتيجة يكون الكهرباء بالربع األخير بنتيجة (25-27) لتنـتهي ا
رحـلة األولى ـرحـلة الـثـانيـة بـنقـاط الـفوز في مـحـاولة لـلـتقـدم بالئـحة الـترتـيب بـعد أن أنـهى الـنفـط ا قد افـتتح ا

بصدارة الدوري.
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ـــا قـــالـه األخـــيـــر في جـــلـــســـة وفـــقـــا 
سـاعدته على "الـتعامل" مع االستمـاع 

أي نشر محتمل للشريط.
وسيـحدد القـضاء الـفرنـسي ما إذا كان
هذا احلديث ناجم عن نصيحة ودية أو
ضــغـوط مــؤذيــة.وعـنــدمــا تـمت إحــالـة
ــا إلى احملــكــمــة اجلــنــائــيــة في بــنــز
اضي ندد محاميه فيرساي في يناير ا
سيلفان كورمييه بالقرار قائال "لألسف
. هذا قرار سخيف نحن لسنا منـدهش

كن التنبؤ به". و
ـــا وبـــحــــسب االدعــــاء كـــشـف بـــنــــز
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رفض االحتـــاد اآلســـيـــوي بــشـــكل
رســـمـي اعــتـــراض الـــعـــراق عـــلى
تبقية من باريات ا تغيير جدول ا
ــؤهــلــة ــزدوجــة ا الــتــصــفــيــات ا
لـــكــأسـي آســيــا  2023في الـصـ

والعالم في قطر .2022
وقــال مــصـدر مــطــلع فـي تـصــريح
صـــحــــفي إن االحتـــاد اآلســـيـــوي
رفـض االعـتـراض الــعـراقي بــشـكل
ـبـاريات رسـمي وأكد أن مـواعـيد ا
 تثبيتهـا في الثالث من يونيو /
ـقبل.وأوضح االحتاد أن حزيران ا
الـعـراق سـيـكـون في حـالـة انـتـظار
ـنامة في اجلولـة األولى بتـجمع ا
عــلى أن يــخــوض مــبــاراته األولى
مع كـمـبـوديـا والــثـانـيـة مع هـوجن
كــوجن عـلى أن تــكـون األخــيـرة مع

نتخب اإليراني. ا
ــصـدر أن االعـتـراض وبـ ا
العـراقي طالب بـالتـمسك
بـــاجلـــدول حـــيث كـــان
مـــقـــررا أن يـــخــوض
الـــعــراق مـــبـــاراته
األولى مـع هــــوجن

كــــــــــوجن

ومن ثم كمـبوديا وبـالتالي الـتقد
ـــبـــاراتـــ دفع والـــتـــأخـــيـــر فـي ا
االحتاد العراقي لتقد االعتراض.
ــــصـــدر الـى أن االحتـــاد وأشــــار ا

اآلســيــوي إلى اآلن لـم يــرد بــشــكل
نامة على اجلولة األولى بتجمع ا
أن يــــخـــوض مــــبـــاراتـه األولى مع
كمـبوديا والـثانيـة مع هوجن كوجن
ـنتخب على أن تكـون األخيرة مع ا
ــــــــصـــــــدر أن اإليـــــــرانـي.وبـــــــ ا
االعتراض العراقي طالب بالتمسك
بــــاجلـــــدول حــــيث كــــان
مــــــــــــقـــــــــــررا أن
يــــــخـــــوض
الــعــراق
مـبـاراته
األولـــــى
مع هوجن
كــوجن ومن ثم
كمـبوديـا وبالـتالي

الــــــتـــــقـــــد
والتأخي

لم يـخـطـر عـلـى بـال اغـلب الـهـيـئــات االداري انـهـا تـخـطط من اجل ان
تاز متـاز بوضع فـني  ـشاركة في مـسابـقة الـدوري ا تـكون فرقـها ا
ا لم يـخطر بـبالـها اسهـامهـا بشكل مـباشـر او غير مـباشر ايضـا ور
ستويات الـفنية لالعب بجـملة من االمور السـلبية التي تقـوم  تدني ا
يــأتي بــالـضــرورة من مــدربـ يــعــمـلــون بـقــلق دائــمـا وهـم اليـعــرفـون
ـكـن ان يـكـون اول ــدرب  مـصـيــرهم وقــد تـولـدت لــدى اغـلــبـهم ان ا
ضـحـيــة وهـو كــبش الـفـداء الــذي سـلم امــره بـيــد هـذه االدارات الـتي
راحت تـلعب وتتالعب علـيه   بل جتعله محط اسـتهزاء وهي تتصل به
برم ب الطرف  انت مقال   بدون العودة الى بنود وشروط العقد ا
وسم ـسرحيـة مستمـرة العرض طـيلة ا ـضحك في االمر ان هذه ا  ا
الـكروي في وقت نـشك به ان بنود الـعقـد تضمن حـقوق الـطرف وهي

في الغالب تعتمد على عدم الفهم والتنازل عن احلقوق او جهلها 
لـدى الـعـديد مـن هذه االدارات ( هـمـة مـفـرطـة ) بـتـحـطيـم رقم قـياسي
ـدربــ والــتــعـاقــد مع العــبــ ســمـر الــبــشــرة بـدون بــعـدد تــغــيــيــر ا
مـشاهدتهم  في ارض الواقع  وهم يلعبـون مع الفرق التي قدموا منها
في وقت تـعـلن به اغـلب هذه االدارات بـانـهـا بالـكـاد تـسـتلم مـيـزانـيات
مالـية قلـيلة ومازالت تـعزف هذه  الـنغمة مـنذ امد طـويل  لو فعال هذه
فـرطة لـديكم من اجل حـصد ـاليـة قلـيلـة فلم هـذه الـهمـة ا يـزانـيات ا ا
ـدربـ واسـتـقـطـاب هـؤالء الالعـبـ الـسـمـر ? اكـبـر عـدد من رؤوس ا
درب ان يصبح لعبة بيدهم وهو اذا يقبل ا السؤال الذي نراه مهما  
الــدائم احلـديـث عن قـوة الــشـخـصــيـة والــتـحــكم في الـشــؤون الـفــنـيـة
ـطـلق اليـة  تـدخـالت من الـهـيـئـات االداريـة وهـو الـذي يـزعم ورفـضه ا
خـوضه في مــعـايــشـات مع فــرق اوربـيـة فـي الـقـارة الــعـجــوز ويـجـزم
بـرفض اي العب مـهمـا كـان وزنه الـدخول مـع فريـقه في حـال فـرضته

االدارة من دون عمله ?
درب قد اصـبح حلقة ضـعيفة جـدا بل اضعف حلقة الـواقع يقول ان ا
بكرة القدم العراقية وهو الذي اسهم بهذا من تلقاء ذاته  يقول رئيس
نـادي الـديــوانـيـة  انت مــدرب اذن انت مـقـال في ايــة حلـظـة في حـال
فـشلت مـعنـا  في وقت لم يفـرض  اي مدرب عـمل مع فريـق الديـوانية
ـثــالـيـة حـتى يـبـدأ بـعــمـله عـلى ا وجه  االخـيـر تـوفـر كل الـشـروط ا
يـبحث عن فرصة حتـى لو كان فريقه يـتدرب على ساحـة تدريب ترابية
واليهمه من االمر شيئا  هل بات من الضروري
لـلمدرب احياء رابطتهم من جديد في سبيل
حـفظ كـرامـتـهم ومـسـتـحـقـاتـهم وقـول كـفى
كــبـــيـــرة لـإلدارات الـــتي تـــلـــعب وتـــتالعب
ـرفوع من ـصيـرهم ? ام يـبقى الـشـعار ا

االدارات  انت مدرب اذن انت مقال ?
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فـيـروس كـورونـا وألغـيت الـكـثـير
ـــبـــاريـــات ــــعـــســـكــــرات وا من ا
الـــدولـــيـــة ونـــتــمـــنـى الــتـــوفـــيق

نتخبنا.
{ اجلـيل اجلديد قد اليعرف انك كنت
واحــــد من ابــــرز العـــبـي اجلـــويــــة في

ــنــتــخــبـات عــصـره الــذهــبي ومــثــلت ا
الــعـراقـيــة حـدثــني عن ابـرز مــحـطـاتك

الكروية?
- في بـــدايــة مــشـــواري الــكــروي
ـشـاة احـد الـفـرق لــعـبت لـفـريق ا
التي كـان يحـسب لهـا حساب في
ــمـتــاز وبـعــدهـا لــعـبت الـدوري ا
لــــفـــريق الـــكـــهـــربــــاء ومن ثم في
ــــفـــضل نـــادي الـــقـــوة فـــريـــقي ا
اجلـويــة وايـضـا مــثـلت مــنـتـخب
شباب العراق عام 75عندما فزنا
بـبطـولة شـباب اسـيا في الـكويت
وايــضــا مــثــلت مــنــتــخب بــغـداد
وشـاركت مع مـنتـخب الـعراق في

بطولة مرديكا عام 77.
ـــاذا مـــبـــتـــعـــد عن الـــتـــدريب االن  }
والسـيـمـا ان سـجــلك الـتـدريـبي زاخـر

اخلسـارة والتعـادل وتكون مـهمة
ـــدرب صـــعـــبــة امـــا في الـــوقت ا
احلـاضـر ودخـول كـرة الـقـدم لـكل
بــــيت وتــــطــــور وســــائل الــــنــــقل
الــتــلــفـــزيــوني مع وجــود مــواقع
الـــتــواصـل االجــتــمـــاعي فـــاكــثــر

األنـــديــــة الـــعـــراقــــيـــة وخـــاصـــة
احملافـظات اصـبح لديـها جـمهور
ـــــدرب ويـــــولـــــد ضـــــغـط عـــــلى ا
واإلدارة وال  يــــــــــرضـى ســــــــــوى

بالفوز.
{ بـــاعــتـــبــارك العب ســـابق  ومــدرب
مـعــروف في الـوسط الــريـاضي  كـيف
تــرى حـظــوظ مــنــتــخــبــنـا الــوطــني في

تصفيات كاس العالم?
- مـــنــــتـــخــــبـــنــــا االن يـــتــــصـــدر
مــجـمـوعـته وأن شـاء الـله جنـتـاز
رحـلة لكن وضعـنا سيكون هذه ا
ـرحـلـة الثـانـيـة حيث صـعب في ا
سنواجه منتخبات قوية جميعها
تــســعـى لــلــتــأهل لــكــأس الــعــالم
ويجب ان نستعد بشكل جيد رغم
وضع الــعـــالم الــصـــعب بــوجــود
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هـــو من اجلـــيل الـــذهــبـي لــلـــكــرة
ـشاة الـعـراقـيـة بدأ مـسـيـرته مع ا
وتـألق في صـفوف الـكـهـرباء ومن
ثم الشهرة والنجومية مع اجلوية
مــثل مـنـتـخب شـبـاب الـعـراق عـام

75 الـفـائـز بـبـطـولـة شـبـاب اسـيا
نـتـخب بغـداد وكـان ضمن ولـعب 
ـشارك صـفـوف مـنتـخب الـعـراق ا
في بـطـولـة مـرديـكـا بـعـد اإلعـتزال
اجته نحـو التـدريب ودرب العـديد
من األنــديـة الـعــراقـيــة والـعــربـيـة
ضـيف الــزمــان الـكــابـ اخلــلـوق
حميد سلمان فاهال وسهال بك

{ خالل مــســيــرتك الــتــدريــبــيــة دربت
أنـــديـــة عــديـــدة ومن ضـــمـــنــهـــا أنـــديــة
جــمـاهــيـريــة اجلــويـة والــشــرطـة مــاهـو
الـفـرق بـ تـدريب الـفـرق اجلـمـاهـيـرية

واألندية األخرى?
- سابقا الـفرق شاسع ب تدريب
فـريـق جـمـاهـيـري وفـريق لـيس له
جمـهور الن جـماهيـر النـادي تولد
ــــدرب فـي حــــالـــة ضــــغط عــــلى ا

شاركة منتخب الشباب في ا اسيا 1977 لقطة ارشيفية 

U —U  v ≈ W U  V M*« ∫g U

Èd √ WO d&

«uM  fL  s « W uI  t «u  U1eM
ôU Ë ≠f —U

ـا ــثل جنم ريـال مــدريـد كــر بـنــز
أمـام مـحـكـمـة في فـرسـاي ب  20و22
ـــقــبل بــتــهـــمــة "الــتــواطــؤ أكــتــوبــر ا
حـاولة االبـتـزاز" بشـريط جنـسي عام
2015 لــزمــيــلـه الــســابق في مــنــتــخب
هاجم فرنسا ماتيو فالبوينا.ويواجه ا
البالغ 33 عاما عقوبة سجن تصل إلى
خمس سـنـوات وغرامـة قـدرها 75 ألف
يـورو في الـقـضـيـة الـتي يـحـاكم فـيـهـا
أربــعـة رجـال آخــرين بـتــهـمـة مــحـاولـة
االبــتـزاز حــيث يــحـاكم أحــدهم أيــضـا

حميد سلمان
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ــنح الــفــريق دافــعـا بــهــدف نــظــيف 
مـعـنـويا قـبل الـدخـول في الـتـصـفـيات
ـــــــزدوجــــــــة.وأضـــــــاف بــــــــايـش في ا
تصريحات صحـفية أن الفوز في لقاء

ودي قد يكون أمرا طبيعيا لكن التأثير
ـــكــسب اإليــجــابـي لــلــنـــتــيـــجــة هــو ا
احلـــقــيــقـي الســيــمـــا وأن الــفــوز جــاء
ــيــز ومــقــنع يــتــرك مــقــتــرنــا بــأداء 
انــطــبـاعــا جـيــدا لــدى اجلـهــاز الــفـني
: والالعبـ واجلماهـير الـعراقـية.وب
نتخب بحاجة إلى مباريات جتريبية ا
زدوجة أخرى قبل خوض التصفيات ا
ـــرور إلى وهـــدفـــنـــا قــــطع بـــطــــاقـــة ا
ـونديال ؤهـلة  التـصفـيات الـنهـائيـة ا
قطر  2022 ومن ثم التخـطيط لـلتأهل
إلى كأس الـعالم حـينـها.وأشار إلى أن
ـعــسـكـر الـتــدريـبي في طـشــقـنـد كـان ا
مثمرا والالعبون شـعروا براحة كبيرة
ثـالـيـة الـتي أحاطت نـتيـجـة األجـواء ا
عـسكر والشك أن الـفائدة كـبيرة من با
عسكر في ظل الضغط الكبير الذي ا
عــــاشه الالعــــبــــون في الـــدوري

احمللي.
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ـنـتــخب الـوطـني الـعـراقي أكـد العب ا
إبــــراهـــــيم بـــــايش أن الـــــفــــوز عـــــلى
ـبـاراة الـودية أمس أوزبـكسـتـان في ا

ــــــبـــــاراتــــــ دفع االحتـــــاد ر في ا
العراقي لتقد االعتراض.

ــــصـــدر الـى أن االحتـــاد وأشــــار ا
اآلســيــوي إلى اآلن لـم يــرد بــشــكل

رســمي عــلى االعــتــراض اإليــراني
الذي اعترض على قبول استضافة
بـاريـات اجملمـوعة ورفض ـنامـة  ا
الــــطـــلب اإليــــراني الســــتـــضــــافـــة
ــــؤمـل أن يـــرد ــــبــــاريــــات.ومن ا ا
االحتــاد اآلســيــوي بــشــكل رســمي
قـبلة عـلى االعتراض خالل األيام ا
اإليــــراني.يــــشـــار إلى أن الــــعـــراق
يــتــصــدر اجملــمــوعــة الــثــالــثــة من
ـزدوجـة بـرصـيد 11 الـتـصـفـيـات ا
نــقـــطـــة.رســـمي عـــلـى االعـــتــراض
اإليـراني الـذي اعتـرض عـلى قـبول
ـــبـــاريــات ـــنـــامــة  اســـتـــضــافـــة ا
اجملـمـوعـة ورفض الـطلـب اإليراني

باريات. الستضافة ا
ـــــــؤمـل أن يــــــــرد االحتـــــــاد ومـن ا
اآلســــيـــوي بــــشـــكل رســــمي خالل
ـقـبـلـة عـلى االعـتـراض األيــام ا

اإليراني.
يـــشــــار إلى أن الــــعـــراق
يـــتـــصـــدر اجملـــمـــوعــة
الــــــــثــــــــالــــــــثــــــــة من
الـــــتــــــصـــــفـــــيـــــات
ـزدوجـة بـرصـيد ا

 11نقطة.

ـا بـتـهـمـة خـيـانـة األمـانـة.ويـتـهم بـنـز
بتـحريـضه فالـبوينـا على دفع مـبلغ من
ـال لـلمـبـتـزين الـذين هـددوا بـالـكشف ا
عن فـيديـو حـميم له وقـد اعـترف األول
وضـوع بطلب من حينـها بتـدخله في ا

بتزين. أحد ا
ــلـف بــشـــكل خـــاص إلى ويــســـتـــنـــد ا
مـنــاقـشــة جـرت في أكــتـوبـر 2015 ب
ا وفالبوينا في كليرفونتان مركز بنز
تـدريبـات مـنتـخب فـرنسـا والـتي يزعم
كنه أن ـا أوضح خاللهـا أنه  أن بنز
يــعـرف فـالــبـويـنــا عـلى "شــخص ثـقـة"

لـفـالـبـويـنـا وجـود الـشريـط في أكـتـوبر
ـنـتـخب الـفـرنسي 2015 عـنـدما كـان ا
باراة ودية ضد في معسكر حتضيرا 

أرمينيا في مدينة نيس الفرنسية.
ـا وقـتـها أنـه تدخـل لدى وزعم بـنـز
فالبوينا بطلب من صديق طفولة له
جلـــأ إلــيه احملـــتــالــون الـــذين كــان

الشريط بحوزتهم.
ـــنـــتـــخب ـــا عن ا وغـــاب بـــنـــز
الــفـــرنــسي مــنـــذ أغــســطس
2015 بـسـبب دوره في

تلك القضية.

ابراهيم بايش
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الـى الـــعـــراق في حـق اســـتـــضـــافـــة

بطولة خليجي 25.
ـلـكة الـبـحـرين طـلـباً فيـمـا قـدمت 

إلستضافة البطولة.
ويـأتي الـطــلب الـبـحـريــني مـزاحـمـاً
للعراق الـذي تنازلت له قطر عن حق

االستضافة.
وقدم رئـيس الهـيئة الـتطـبيعـية إياد
بــنــيــان شــكــره لــرؤســاءَ االحتـادات
اخلـلـيــجـيّـة عـلى الــتـعـامل األخـوي
وخـــطـــواتـــهـم اجلـــادة في حتـــقـــيق
ــنـــشـــود وبــاخلـــصــوص الــهـــدف ا
االحتـاد القـطـري على مـوقـفه النـبيل

من إسناد ملف البصرة.
وتـطـلع بـنيـان إلى الـتـعـاون الواسع
بـ اجلــهـات احلـكــومـيـة واحملــلـيـة

ــؤســســات الــريــاضــيـة وا
إلظـــــــهـــــــار خـــــــلـــــــيـــــــجي
ظهر الالئق الذي 25با
يـتـنـاسب وأهـمـيـة
الـبـطـولـة لـدى
شـــــــــعـــــــــوب
ـــنـــطـــقــة ا
والـــســعي
إلـــــــــى أن
تـكون من
أفــــــــــضل
البطوالت
اخلـليـجية
بــتــكـاتف
اجلــمــيع.
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صـرح رئــيس الـهـيـئــة الـتـطـبــيـعـيـة
الحتـــاد الـــكـــرة أيـــاد بـــنـــيـــان عن
اسـتضـافة الـعـراق لبـطولـة خلـيجي

 .25
وقـال بــنــيـان فـي تـصــريح صــحـفي
رسميـاً قرار استضـافة البطـولة بيد
رؤساء االحتادات اخللـيجية والذين
سـيـجـتـمعـون بـشـكل شـبه مـؤكد في
بـغداد بـعـد فتـرة قلـيـلة ولـكن نظـرياً
الــطـــريق ســالك لــلـــبــصــرة من أجل
ــــهم اســــتــــضــــافــــة هـــذا احلــــدث ا
خــصــوصـــاً بــعــد انــســـحــاب قــطــر
ــوقف تـــأريــخي مـن هــذه الــدولــة
الشـقيقـة وشيـوخها الـكرام فالـصبر
طيب.وكانت قطر أعـلنت عن تنازلها

االحتاد االسيوي بكرة القدم

كر
ا بنز
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ؤسسات الـدينية  في ديوان  الوقف مديـر عام دائرة ا
الـســني  فـي الــعـراق تــلــقى الــتــعــازي لــوفـاة والــدته

سائل الله تعالى ان يسكنها فسيح جناته.
 Í—uš s¹œU½

ــمــثــلـــة الــســوريــة بـــدأت تــصــويــر مـــشــاهــدهــا في ا
مسـلسل(أقـمـار في ليل حـالك) .العـمل تألـيف محـمود

عبد الكر وإخراج جندت اسماعيل أنزور .
 włdJA « œ«uł
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ــلـكــيـة األردنـيــة لألفالم اعـلن ان مـديــر عـام الـهــيـئـة ا
الهـيئـة وقعت الـثالثاء مع (ثنـك بارتر)  اتـفاقـية يـنتفع
منـهـا صـناع األفالم خـالل فتـرة جـائحـة كـورونـا التي
ستقـل في قطاع أثرت كـثيرا على وظـائف العاملـ ا

سموع. رئي وا ا
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علي عويـد  بأحـر التعـازي بوفاة الـفنان

التشكيلي والعازف ستار الفرطوسي.
وتـــوفي الـــفــــرطـــوسي فـي الـــعـــاصـــمـــة
الـفـنـلـنـديـة هـلـسـنـكي عن 58 عـامـاً بـعد
ـــديــر ـــرض.وقـــال ا صـــراع طـــويل مع ا
الـعـام(بـبـالغ األسى واحلـزن تـلـقـيـنـا نـبأ
وفاة الفنان ستار الفرطوسي الذي توفي
في فنلـندا ونـحن في الوقت الذي نـتقدم
ـواســاة نـسـأل فـيـه بـخـالص الــعـزاء وا
الـله تعـالى أن يـتـغـمدهـا بـواسع رحـمته
ويلـهم ذويه الـصـبر والـسلـوان.. إنـا لله

وإنا اليه راجعون).
و الفرطوسي ولد في مـدينة النجف عام
1963 درس الرسم في معهد الفنون
اجلـمـيـلـة وعـمل ألكـثـر من عـشـر سـنوات
قــــبـل مــــغـــــادرته الـــــعــــراق عــــام 1993
ووصـولـه الى فـنـلــنـدا.وأقـام الــعـديـد من
ــشـتـركـة و ـعــارض الـشـخــصـيـة وا ا
ـنظـمات اقتـنـاء لوحـاته من الـعديـد من ا
الفنيـة واجلمعيات الـفنية والـشخصيات
العامة في أوروبـا وهو عضو ناشط في
ـهـاجريـن" في أوروبا "شـبـكة الـفـنـانـ ا
الـــــــــــتـي تـــــــــــأســـــــــــسـت عــــــــــام 1997.
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دير الـعام لـدائرة الفـنون الـعامة تقـدم ا

b³ŽË wMOÐdA « Ÿ«d

 ©qOM « dB ® w  —uHG « تدويـنـة نشـرتـها عـبر حـسـابهـا على
اإلنسـتغـرام تضمـنت صورة لـلطـفلة
الــراحـــلــة عـــلــقت عـــلــيـــهــا قـــائــلــة:
"احلــمـــدلــله عــلى كـل حــال. الــله مــا
أعطى والله ما أخذ وإنا لله وإنا لله
راجــعــون انـتــقــلت إلى رحــمــة الـله

اليوم ابنتنا ديانا ربيع بسيسو".

ÊU e «≠  ËdOÐ

ـطـربــة مـايـا ديــاب ضـجـة أحـدثـت ا
بسبب أحدث إطالالتـها حيث ظهرت
وهي تـرتــدي جـمـبــسـوت من اجلـلـد
الـقـاسي الـضــيق. عـلى صـعـيـد آخـر
أعـلــنت الـفـنــانـة الـسـوريــة جـومـانـا
مــراد عن وفــاة ابــنــتــهــا "ديـانــا" في

{ نـــيــودلـــهي - وكــاالت - شـــاركت
ــمـثـلــة الـهــنـديـة بــريـانـكــا شـوبـرا ا
صورة جديدة في صفحتها اخلاصة
عــلى مــوقع الـتــواصل اإلجــتــمـاعي
ظــهــرت فــيــهـا بــرفــقــة زوجــهــا نـيك
جـونــاس وعـدد من األصـدقــاء أثـنـاء
ــهــرجــان مــهـــرجــان األلــوان وهــو ا
الشعـبي الهـندوسي الذي يـحتفل به
في الـــهــنـــد نـــيـــبــال بـــنـــغالديش
سريالنـكا باكـستـان و البـلدان التي
بــهــا جـالــيــة هـنــدوســيـة كــبــيـرة و
ظـهــرت بـريـانـكــا وثـيـابـهــا مـلـطـخـة

بألوان عدة بلقطة عفوية الفتة.
وكانت بريانـكا قد صدمت متـابعيها
مؤخراً بنشرهـا صورة في صفحتها
اخلــــاصـــة عــــلى مــــوقع الــــتـــواصل
اإلجتماعي ظهرت فيها بسن الـ 19
ايوه وإعتبر بـعض متابعيها أن با

ÊU e « ≠ …d¼UI «

نـتج مـحمـد مـشيش اإلعالن أطلـق ا
ـسـلـسل " قـصـر الـنـيل" الـتـشـويـقي 
ــمــثــلــة والــذي تــقــوم بـــبــطــولــتـه ا
ـصـريـة ديـنـا الـشربـيـني وهـو من ا
ـلك تـألـيـف مـحـمـد سـلـيــمـان عـبـد ا
i إخــراج خــالــد مـرعـي ومن إنــتـاج
productions. وسيتم عرضه عبر
قــنـوات MBC مــصـر وmbc درامـا

ومنصة شاهد.
الــــعــــــــــــمل تــــعــــاون جــــديــــد بـــ
الــشــربــيــني ومــشــيش بــعــد غــرانـد
اوتيل وزي الشمس ولعبة النسيان
ـطـلـقة وهي الـبـطولـة الـرمـضـانيـة ا
الـــرابـــعـــة لـــهـــا عـــلى الـــتـــوالي في

رمضان.
ويــشـارك فـي بـطــولــة الـعــمل كل من
الـنـجـوم ريـهـام عـبـد الـغـفـور أحـمد
مــجــدي صـالح عــبــد الــله صــبــري

فـواز مـحـمـد مـحـمـود عـبد
العزيـز أحمد خـالد صالح
محـمد حـا نـبيل عـيسى
عمر السعيد ناردين فرج
مــر اخلــشت مــحــمـود
البزاوي سـامي مغاوري

ونبيل عيسى.
وتـدور أحـداث الـعـمل في
ـاضي سـتـيــنـات الـقـرن ا
فـي إطـــــــــار مـن اإلثـــــــــارة
والـتـشــويق كـمـا  بـنـاء
ديــــكـــور خــــاص لـــلــــعـــمل
خـــــصــــوصــــا أنـه يــــدور في
مـرحــلـة زمـنــيـة مـر عـلــيـهـا مـا

يقرب من ست عاماً.
ــشـتــعل وأبــرز االعالن الــصــراع ا
بـــ جـــمـــيع أبـــطـــال الـــعـــمل عـــلى
األخص الـنـجـمتـ ديـنـا الـشـربـيني

وريهام عبد الغفور.

ـسرح التـجريبي على مـثل العراقي يـضيفه مـنتدى ا ا
ـنــتـدى بـبــغـداد ضـمن فــعـالـيـات عــصـرونـيـة حـدائق ا
(جـاي و كعك) في السـاعة اخلـامسة من عـصر االحد

قبل. ا

ديـنة حـلب الـسوريـة اعلن ان ـسرح الـقومـي  مديـر ا
مـسـرح نـقـابـة الــفـنـانـ بـحـلب ضــيف احـتـفـالـيـة يـوم
ي والتي تـضـمـنت تكـر عـدد من جنوم سـرح الـعـا ا

سرح احللبي. ا

الـتـشـكـيـلي الـعـراقي صـدر لـه في الـعـاصـمـة االردنـية
عمان كتاب بعنوان (واقعية األسلوب وشفافية ).

وزيــر الـثــقــافـة االردني اعــرب عن ســعـادته واعــتـزازه
بـإجناز الـروائي جالل بـرجس ووصول روايـته (دفـاتر
ية لـلرواية الوراق)إلى الـقائمـة القـصيرة لـلجائـزة العـا

العربية (البوكر) مشيدا بجهوده وحضوره العربي.
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ـــــتــــحــــدث الــــرســــمي لــــوزارة ا
الـصحـة الـعـراقـيـة ضـيـفه مـركز
بــــــغـــــداد لـــــلـــــدعـم الـــــنـــــفـــــسي
ـــــحـــــاضــــرة واالجـــــتـــــمـــــاعي 
افــتـراضـيـة عـنـوانـهـا(الـلـقـاحـات

ضادة لفايروس كورونا خيار البد منه). ا

دينا الشربيني

ــصـري الـذي بــشـخــصـيــة الـفــنـان ا
اكــتــسب شــهــرة عــلى نــطــاق واسع
بسبب مسيرته التمـثيلية الهامة في
ــســـلـــسالت الـــعـــديـــد من األفـالم وا
العـربيـة مثل "األسـطورة" "الـبرنس"
"ابن حالل" و"نــسـر الـصــعـيــد". كـمـا
أصـبح مـؤخــرًا شـخـصـيـة بـارزة في
ــوسـيــقى في أغـاني مـجــال الـفن وا
مـــــثل "  "Number 1و"مــــــافـــــيـــــا"
ـــلك" و"يـــا حــبـــيــبـي" وأغــنـــيــته و"ا
ا األخيرة "البطل" وغيرها الكثير 
ســاهم في بـنــاء قـاعـدة جــمـاهــيـريـة
كـبـيــرة لـلـنـجم الــعـربي. وسـتـشـارك
زيد من التفاصيل يـة ا الشركة العا

حول الشراكة قريباً.
عــلى صــعــيــد آخـر  بــررت الــفــنــانـة
سارة الـتونـسي في مداخـلة هـاتفـية
مع إذاعــة "مــوازيــيك" عن تــفــاصــيل
اســتـــبــعــادهــا من مــســلــسل "حــرب
أهلـية" متـهمـة شركة "الـعدل جروب"
بتشويه سمعتها بتصريحات "كاذبة
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كــشـفـت شـركــة "غـاريــنــا فـري فــايـر"
الــيـــوم عن شـــراكـــتـــهــا مـع الــنـــجم
ــصــري مــحــمـد رمــضــان لــيــكـون ا
أحدث سفـير لعالمـتها الـتجارية في
العالم. لتجمع الشراكة اجلديدة ب
واحدة من أكثـر األلعاب اإللكـترونية
شهـرة مع أحـد أكثـر النـجـوم تأثـيراً

في مصر والعالم العربي.
وسيصبح الفنان محمد رمضان أول
جنم عـربي عـلى اإلطالق يـشـارك في
جتـربـة كـهـذه داخل لـعـبـة فـري فـاير
لـتــكـون له شــخـصـيــته اخلـاصـة في
منافسة لعبة الباتل رويال الشهيرة.
ـثل هـذا الـتـعـاون خـطـوة كـبـيـرة و
ـيــة ضـمن في ســجل الــشـركــة الـعــا
استراتيجيتها للتواصل مع الشباب
في الـعالم الـعـربي وتصـمـيم اللـعـبة

وعناصرها بشكل يتناسب معهم.
وسـيتـمـكن الالعـب ومـحـبي الـنجم
الـعــربي مـحــمـد رمـضــان من الـلـعب

ــســلــسل الــذي اســـتــبــعــادهــا مـن ا
تـشـارك فـي بـطـولـته الــفـنـانـة يـسـرا
وبـــاسل خــيّـــاط من تــألـــيف أحــمــد
عـادل وإخـراج سـامح عـبـد الـعـزيـز

وإنتاج "العدل جروب".
وقالت سارة التـونسي إنهـا تعاقدت

ـنــهـجـة". وانــتـقـدت الـفــنـانـة في و
مداخلـة هاتـفية مع إذاعـة "موازييك"
التـونسـيـة استـخدام بـعض وسائل
اإلعالم لـكــلـمـة "طـرد" مـعــتـبـرة أنـهـا

"كلمة مقصودة لألسف".
وكانت الفـنانـة التونـسية تـشير إلى

مع شــركـة "الــعــدل جـروب" لإلنــتـاج
الـفــني بـدالً من الـفــنـانـة الـلــبـنـانـيـة
هـــيــفــاء وهـــبي الــتـي اعــتــذرت عن

الدور.
وأضــــــافـت أن الــــــشــــــركــــــة قــــــامت
بـاسـتبـدالـهـا بـالفـنـانـة أروى جودة
بعد انتـهائهـا من تصوير  15حلقة
وذلك مـن دون إعالمــهــا بــتــفــاصــيل

القرار وأسبابه.
وأشـــارت إلى أنـــهـــا فـــوجــئـت لــدى
ـمــثـلـة وصــولـهــا إلى الـتــصـويــر 
أخـرى تــمـثل مــكـانـهــا دون إبالغـهـا

مسبقا.
وقـــالت إنـــهـــا جلــأت إلـى الــقـــضــاء
صـري ورفـعت دعوى ضـد "الـعدل ا
جــــروب" وكـــشـــفت أنــــهـــا قـــامت بـ
"إثــبـــات حـــالـــة" لــدى الـــســـلـــطــات
مثلة صرية عندما  استبدالها  ا
أخرى مؤكدة أنّه  االعتـداء عليها
لــفــظـيــا مع مــحــاولـة إعــتــداء مـادي

عليها على حدّ قولها. 

ونــفــــــــت الــتــونــسي تــصــريــحــات
ـــنــتج جــمــال الـــعــدل حــول ســبب ا
استبعادهـا بدعوى افتعـالها لبعض
شـاكل التي كـانت ستـؤثر بـالسلب ا
ـــســـلــسل عـــلى أجـــواء الـــعــمـل بــا
بـاإلضـافـة إلى عـدم وجـود تـصـاريح
وورق نـقـابي لـهـا مـشـيـرا إلى أنّـهـا
تـأخرت عن وقـت التـصـويـر وجـعلت
الـفــنـانـة يـسـرا تـنــتـظـرهـا لـسـاعـات

طويلة.
ووصـفت تـصــريـحـات الـعـدل بـأنـهـا
"افــتــراء" ال أســاس له من الــصــحــة
وقـــالـت: "هل يـــعـــقـل أن أتـــأخـــر عن
مــوعـد تــصـويــر مـشـاهــد مع فــنـانـة

قديرة مثل الفنانة يسرا?".
وقـالـت إنـهـا اضــطـرت لـلــتـخـلي عن
سلسل الـتونسي "فوندو" دور في ا
والــــذي كـــانت ســـتـــلــــعب فـــيه دورا
رئـــيــســيــا لــكـن "الــعــدل جــروب" لم
تـسمح لـهـا بـالسـفـر إلى تـونس ولو

دّة قصيرة.
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فـي احـدث حـلــقـات بـرنــامج(كالم الـنـاس)
عـــلى قـــــــــنــاة (الـــشــرقــيــة)  تـــســلــيط
ـــــعــــالـم األثــــريــــة األضـــــواء عــــلـى أهم ا
والـسـياحـية في مـدينـة الـناصـرية بـزيارة
مـديـنــــــة أور األثـريـة وزقورتـهـا الـكـبـيرة
الــتي عــمــرهـا نــاهـز الـ 2100 عــامــاً قـبل

يالد . ا
ـعلومـات مقـدم برنامج (كالم لـلمـزيد من ا
الــنــاس) عــلي اخلــالـدي ســأل مــديــر آثـار
مـديــنـة أور عـلي كـاظم عن مـعـالم وتـاريخ
مـديــنـة أور األثـريـة ذات الـتـأريخ الـعـريق
دينـة عمرها الـذي قال(كمـا تعلمـون هذه ا
يالد وهي في ذلك  2100عام قبل ا

الــوقت حــكــمت الــعــراق الــقــد بــالــعـدل
هـا الزقـوره التي واألنـصاف  وابـرز معـا
شــيــدت مـن مــادة الــلــ من الــداخل ومن
اخلـارج من الطابوق والقيـر تتخلل البناء
( احلـصـران ) الـقـصبـيـة لـتـقويـة الـبـناء 
ومـادة الـقيـر كانت جتـلب من مـدينـة هيت
اده شـمال محافـظة األنبار  وتـنقل هذه ا
بـواسطـة زوارق كبـيرة عـبر نـهر الـفرات 
ارتـــفـــاع الـــزقـــوره كــان  27 مـــتـــراً واألن
أصـبـح أرتـفـاعـها  17مــتـراً بـسـبب الـقـدم

والظروف اجلوية ..!! 
مـساحتـها من األعلى  2000 مـتراً مربع 
يـعلوها مـعبد صغـير للكـاهن  أجتاهاتها
أربــعــة بــدرجــة صــفــر وانــحــرافــهــا مــتـر
واربــعـ من األعـلـى كي يـعـطــيـهـا ثــبـاتـاً

بـــــاألرض وهـي نـــــفـس االســـــــــــتـــــقـــــامه
بالبناء).

وبـــــ كـــــاظـم ( في عـــــام 1962 - 1961
أجـــريت لــهــا صـــيــانــة بــأشـــراف الــعــالم
الـعـراقي الدكـتـور طاهـر باقـر  كـما هـناك
دراسـة مع عدة جامـعات ومنـها األمريـكية
ـــعــرفـــة أســبــاب وضـع مــادة الــقـــيــر مع
الــقـصب واحلـصــيـره في بــنـاء الـزقـوره 
وفي مـوقع مدينة أور األثرية توجد مدافن
مـلوك الفـتره السومـرية  وكانت تدفن في
لـوك معـهم  مثل ـقابـر مقـتنـيـات ا هـذه ا
ـوســيـقـيـة وأهم عــربـاتـهم وقـيــثـاراتـهم ا
ــلك مــقــتــنــيــاتــهم األخــرى  حــيث كــان ا
شـــــورچي يــــعـــــزف عــــلـى أكــــثـــــر من آله
قـبرة هذه غـريبه كانت في مـوسيقـية  وا
الــعــراق الـقــد  حــيث الــفـراعــنــة كـانت
ـقـابـر الـتي اهـتــمـامـاتـهم بـاألهـرامــات بـا
ـــلك شـــورچي دفن يـــدفـــنــون فـــيـــهــا  وا
ــشــابه لــســراديب بــواســطــة الــســرداب ا
مـقـبـرة النـجف في وادي الـسالم .. وقـبرة
كــان مـكـشـوفــاً بـالـسـرداب وتــعـلـوه قـاعـة

للجلوس لزائري قبرة . 
ـقـبـره هـنـا في أور بـنـيت فـي عام 720 وا
ـديـنـة يـعـود تـأريـخـهـا لـ ـيالد  وا قـبـل ا
لك كلكامش بعد يالد. وا 400 عام قبل ا
ــلك أنـكـيــدو أسـتـقـر في رحــيل صـديـقـة ا
مــديـنـة الــوركـاء األثـريــة ضـمن مـحــافـظـة
ــثــنى ). مــؤكــداً (فـي مـوقـع مــديــنـة أور ا
لك الل مـاخ  وهو من الـتـأريخـية مـعبـد ا

ــهـمــة .. في بـنــاءه يـوجــد أقـدم ــعـابــد ا ا
قـــوس مـن الــطـــابـــوق وبـــاقـي حلــد اآلن 
وأصــبح مــعــبـداً لــلــعـبــاده وكــانت تــعـلق
ـعـبـد بــداخـله لـوحـات مـهــمه  وفي هـذا ا
لك باقيه ليومنا هذا). توجد آثر لعظام ا
الفـتاً (الى أن مدينة أور نقبت من قبل عدة
ــيـة  ووزارة الــسـيــاحـة فــرق تـنــقــيب عـا
ـلـكـيه وعـدم ـقـبــرة ا واآلثــار قـررت غـلق ا
دخـول الزائـرين لهـا  لكن يـتم الشـرح لهم
ــقــبــره من بــعــد  وذلك عـن مـعــالـم هـذه ا
ها حـفاظاً على القطع األثـرية وبعض معا
وجـودة في بـعض جـدرانـها والـكـتـابـات ا

وارضياتها).
مــبــيــنــاً (هـنــا أقــدم مــقــبـرتــ في تــأريخ
الــعــراق الــقــد  وهي عــبــاره عن حــفـره
أسـتـخـرجت مـنـها عـدة كـنـوز أمـتألت بـها
قـابر مـتـاحف العـراق وبريـطـانيـا  وفي ا
ـلوك  كـان االهـتمـام بالـفراعـنة أكـثر من ا
ـلك شولـكي مع بـقـيـة الـقـبور وهـنـا قـبـر ا
ـوجـدة للـمـلوك  ومـدينـة أور كـانت تبث ا
روح الـثقافة والشعر والفن في ذلك الوقت
لكته في الوركاء ـلك كلكامش كانت   وا
ضــمن حــدود مــديــنــة الــســمــاوه .. حــيث
كـلـكـامش بـنـا سـوراً حـول مـديـنـة الـوركاء
األثـــريــة مـن مــادة اآلجـــر  وتــوجـــد عــلى
الـسور طبعات بالكتـابات السومرية كتبت

لك). في عهد ا
g¹U³'« —«u¼« 

احملـطة الثانية كانت زيارتنا االستطالعية

بــالـديــوانـيــة  جـمــيع هـذه األهــوار الـتي
ذكـرتهـا مهـملة تـمامـاً دون أية إهـتمام من
كن هذه األهوار أن اجلـانب احلكومي  
تـستـثمر لـلجانب الـسياحي وجـانب صيد
األســمــاك والــطـيــور واجلــانب الــريـاضي
أيــضـاً لــتـنــظـيم مــسـابــقـات لــلـزوارق في
األهـور  كل هـذا هـو الذي يـنـعش األهوار
والــسـيـاحـة فــيـهـا  نــحن زرنـا بـعض من
أهـوار أم الــنـعـاج في الـعـمـارة واحملـاديـة
لـلـجـانب اإليـرانـي  لم جنـد مـكـانـاً إليواء
الـسـياح ولم جنـد مطـعـماً واحـداً أو حتى
ـيـاه وهي مـهـمـة وضـروريـة جداً دورات ا
لـلـسـيـاح الزائـرين ألهـوارنـا  وكـذلك هـنا
في أهــوار الــچـبــايش حـالــهـا نــفس حـال

بقية األهوار العراقية .
× هـذه دعـوة الى وزارة الـسـيـاحـة واآلثار
وكـذلك الى الـهيـئـة الوطـنيـة لإلسـتثـمار 
لـغرض بـناء فـنادق أو مجـمعـات سيـاحية
عـن طــريـق الــوزارة أو تـــعـــلن عن طـــريق
االسـتثـمار  وهي بـالتـالي فيـها مردودات
ن يـريد جنـاح السـياحة في مـاليـة طائـلة 

البالد .
‚—«Ëe UÐ W uł 

خالل جـولتنا بالـزوارق ( الشختوره ) في
عــمق أهـوار الـچـبـايش

مــع ســــــــــــــــائـق
الــشـخـتـوره
الــشــهــيــر

ـــعـــلم مـــهم مـن مـــعـــالم أهـــوار الـــعــراق
اجلــنــوبــيـة الــذي أقــر وأنــظم الى الئــحـة
ي  اال هـي أهوار الـچـبايش الـتـراث الـعا
الـــعــمالقـــة شــرق مـــديــنـــة الــنـــاصــريــة 
واحلـديث عن هذا الـهور اجلمـيل والكـبير
 والـذي يوصف بجمالـيته الربانيه  دون
أجـراء أيـة تـعـديالت وتـأهـيل لـهـذا الـهور
ــتـــعــاقــبــة .وعــنه من قـــبل احلــكــومــات ا
يحدثنا الناشط البيئي في مجال الطبيعة
ومـســؤول مـنـظـمـة أهـوار الـچـبـايش رعـد
األســـــدي قـــــائـال(نـــــحن اآلن فـي األهــــوار
الـوســطى ( الـچـبـايش ) أمـامـنـا الـعـمـارة
ــدن تــشـتــهـر وخــلــفـنــا الـبــصــرة وهـذه ا
بـأهـوارهـا اجلـمـيـلـة  سـكـان األهـوار كان
عــددهم يــصـل الى مــلــيـون نــســمه  واآلن
ـئــجـة فـي فـتـرة وصل الى 40 الى 50 بــا
اضي .واألهوار أهوار سبعينيات القرن ا
ـهـمـة واجلاذبه ـنـاطق الـسـيـاحـيـة ا من ا
لـلسيـاح من مختـلف دول العالم ومن مدن
الـعراق  لكن لألسف هنا السياحة الزالت
بـدائية دون إهتمام حكومي يذكر ).واشار
اخلــالـدي:واهــوار الــعـراق مــعـروفــة لـدى
جــــمـــيـع دول الـــعــــالم واهــــمـــهــــا أهـــوار
الـچـبايش واحلـمـار والفـهـود وغيـرها في
الـــنــاصــريــة وأهـــور أم الــنــعــاج وأهــوار
احلـــويــزه وأهــوار الــصـــحــ والــكــحالء
وأهوار السالم وغيرها في مدينة العمارة
وأهـوار حرير شمال مديـنة البصرة وهور
الــدمـــلج الــذي يــربط مـــحــافــظــتي واسط

تــغـيــراً كـبــيـراً طــرأ عــلى مالمـحــهـا
ومــظـــهـــرهـــا ومــنـــهم مـن عــبـــر عن
إعــجــابه الــكـبــيــر بــهـا وإعــتــبـر أن

مالمحها الطبيعية جذابة.
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اربـاح مـاديـة لـتـطور عـمـلك نـتـيـجـة إلخالصك وعـملك
ستمر الدؤوب. ا

qL(«

إذا كـنت مــتـعـبــاً بـعض الـشيء حــاول اخلـروج أكـثـر
والترفيه مع األصدقاء .

Ê«eO*«

حتصل عـلى فرصـة عمل جـديد أو أن يكـون لك عمل
إضافى خاص بك.

—u¦ «

الــتــمــتع بــاجـــازة هي الــوســيــلــة الــفــضــلى لــلــراحــة
طك االعتيادي.رقم احلظ 2. واستعادة 

»dIF «

شاكل فال ـاضي قد يسـبب لك ا البـحث في دفاتر ا
تترك نفسك أسيراً له.

¡«“u'«

مــجـالك احلــسـاس يـســلّط الـضـوء عــلى شـخــصـيـتك
ويعرضك حلسد اآلخرين.رقم احلظ.2

”uI «

الـراحـة الـفـكـريـة مـهـمـة جـداً من أجل صـفـاء الـذهن
وهذا يساعدك على التطوّر.

ÊUÞd «

مـحـاولــة لـنـيـل مـنك من قـبـل زمـيل في الــعـمل  فـكن
حذراً .رقم احلظ.5

Íb'«

ـطـبّـات ويـخلـصك من الـتـحـرك الـسـريع يوفّـر عـلـيك ا
العوائق ويساعدك على تعزيز موقعك.

bÝô«

إذا طــلب مـــنك الـــشــريك مـــشــاركـــته في حـل بــعض
شاكل ال تتردد في ذلك. ا

Ë«b «

في حـال كنت تعيش مع شريك ,قـد تشهد عالقتك به
تغيرات تكون نحو األفضل .

¡«—cF «

جتـنـب كل مـا يــســبب األذى لــصــحــتك أو يــعـرضك
لإلصابة باألمراض.يوم السعد االحد.

 u(«
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رادفـات ومـعـاني الـكـلـمـات تتـصل مع ا
بــعـضــهــا بــعــضــا بـاخــر حــرف من كل
كلمة.اجمع حروف االرقام لتحصل على

طلوبة: الكلمة ا
 =19+35+3+7+26+68+18+12)

مدينة سورية)
1-9= دولة امريكية جنوبية

9-15= دولة اوربية
15-23= مطربة عربية

ثل كوميدي سوري  =32-23
32-34= شكل هندسي

34-43= فاحت القسطنطينية
صطفى 43-57= من اعمام الرسول ا

57-61= مجمع مائي
61-64= ضعيف اجلسم

64-67 = براق
سلم 67-76= من القادة ا

أبــا حـيـدر وزمــيـلـة مــهـدي  ســألـتـهم عن
وضـع األهوار فـي هـذه الفـتـره كـيف هي 
ـياه فـيـها وفـيره قـالـوا: األهوار بـخـير وا
واألسـمـاك كـثيـره وكـذلك الـطيـور واحلـمد
لـله  وامـا عن الـسـيـاحـة في األهـوار فهي
ســيـاحـة مـحـلـيــة نـحن أصـحـاب الـزوارق
نـقـوم بـهـا لـلسـيـاح الـقـادمـ لألهوار من
ـدن العراقية أو من خارج البالد  يومياً ا
عـشـرات الـزوارق تمـتـلئ بـالسـيـاح ونحن
نـــتـــولى مـــهـــمــة جـــوالت هـــؤالء الـــنــاس
والـعـوائل الـتي تصل لـقـضاء الـچـبايش 
ونــأخــذهم بــجــوالت فـي أعــمــاق الــهـور 
وبـــعض األحـــيـــان نـــأخــذهـم لــبـــيـــوتـــنــا
الــبــسـيــطـة في داخـل مـنــاطق األهـوار أو
عـلى ضفـاف الهور  ونـقوم بتـهيئـة طعام
الـــغـــداء ( شـــوي األســـمـــاك والـــطـــيــور )
واخلـبز احلار وشاي احلـطب نقدمة لهم 
وهـو أفـضل مـا لم تـقدم لـهم احلـكـومة أي

هم . شئ بهذا اجلانب السياحي ا
× مــعـــانــاة ســكــان األهــوار : عــدم وجــود
مــســتــوصف بــيــطــري لــعـالج اإلصــابـات
ـرضية التي تصيب اجلواميس واألبقار ا
 وكــذلك عـدم وجــود أعالف لــلـحــيـوانـات
ـــا يـــجـــعـــلـــهـم يـــشـــتـــرون األعالف من
مـحـافـظـة مـيـسـان أو الـبـصرة أو واسط 
كـــون األعالف أســـعـــارهـــا مـــرتـــفــعـــة في

الچبايش والناصرية .
× و مـن أهم الـــــصـــــنـــــاعـــــات فـي أهــــوار
الچبايش  نرى باجلانب الغذائي صناعة
احلــلـيب ومـشـتــقـاته من الـقــيـمـر واجلـ
وكـذلك جـ ( الـظفـيـره ) التـي تشـتـهر به
ــديــنه ضــمن مــدن الــچــبــايش وقــضــاء ا
احلـدود اإلداريـة حملافـظـة البـصـرة وكذلك
صــنـاعـة ( اخلـريط ) الــذي يـسـتـخـرج من
ــائـيـة  وكـذلك ـســطـحـات ا الــبـردي في ا
صـنـاعـة الـزوارق بـأنواعـهـا وأحـجـامـها 
وصــنــاعـة ( الــبــاريــة ) وهي من الــقـصب
تــســتــعــمل بــبــنــاء الــبــيــوت الــقــصــبــيـة
ضايف العربية الكبيره  .   والطينية وا
فريق عمل برنامج( كالم الناس) :-األعداد
مـخـرج مـيداني والـتـقـد : عـلي اخلالـدي
الـتصوير ومـدير تصـوير : عمـر اجلابري 
: ســــــرمـــــد بــــــلـــــيــــــبل : Drone?عــــــلي
ـتـابـعـة اإلعالمـيـة : سـعدون ا الـطـرفي
مــونـتــاج : يــاســر هـاشم اجلــابــري

وتنفيذ : حسام الدين محمود.
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تركت الـشابـة ذات الشـعر الـبني
درسة وهي بعدُ الطويل مقاعد ا
في الثـانيـة عشـرة. تتـذكر قـائلة:
(كـنـا نعـيش فـي مأوى مـوقت ال
ـياه تـتـوافـر فـيه الـكـهـربـاء وال ا
اجلاريـة ولم أكن أستـطع إجناز
ـــدرســيـــة). ثم وُلِــد واجـــبــاتي ا
أطفـالهـا فـلم يعـد لديـها أي أمل
درسـة. وتتنهد في العودة إلى ا

إمــيـلــيــا الـتي لم تــشــأ ذكـر اسم
عائلـتها قـائلة (لـو ساعدني أحد
عــلى مــواصــلـة الــدراســة لــكـان
بـــإمـــكـــاني الـــيـــوم الـــبـــحث عن

وظيفة).
وهي تــركّــز الــيــوم عــلى تــعـلــيم
أطـفــالـهـا بــعـدمـا  انــفـصـلت عن
والـــدهم. وتـــضــيف “أريــد لـــهم
ـــســتـــقـــبل الـــذي لم أحظَ به.” ا

…uIÐ WDſU{ …d¼Uþ  «d UI «  UN _«

w½U Ëd « lL²:« w

{ بـلـغـراد (أ ف ب) -  طـرح
شارة الـقيـادة التي رمـاها قـائد
مـنتـخب البـرتـغال كـريسـتيـانو
رونـــالــو أرضًـــا تـــعـــبـــيـــرًا عن
غـضــبه لـعــدم احـتــسـاب هـدف
واضح لـبالده ضـد صـربـيـا في
الـــوقـت بـــدل الـــضــــائع ضـــمن

تـصفـيات مـونـديال قـطر 2022
ــــزاد الـــــثـالثـــــاء من أجل فـي ا
مـساعـدة طفـل مريض.وشـهدت
ـبــاراة الــتي انـتــهت الــسـبت ا
بـالــتـعـادل  2-2نــهـايـة جــدلـيـة
بعدما وصلت كـرة طويلة خلف
ـــدافــعــ مـن الــبــديـل نــونــو ا

مـــنـــديـش الى رونـــالـــدو داخل
ـنـطـقـة تـابــعـهـا في الـشـبـاك ا
دافع سـتيفان قبل أن ينـقذها ا
مــيــتـروفــيــتش في الــلــحــظـات
االخــــــــــــيـــــــــــرة (3+90) وسط
احـتـجـاج صـاخب من رونـالـدو
باجتـاه حـكم اخلط ما أدى الى

وتــــــواصل فــــــورًا مـع قــــــنـــــاة
ريـاضــيـة مـحــلـيــة وطـرح عـلى
زاد القيم فكرة عرضها في ا
لـقـضـيـة إنسـانـيـة.وقـال الرجل
الــذي طــلب عــدم اإلفــصـاح عن
اسمه لوكـالة فرانس برس إنه
ال من اقـتـرح جـمع مـبلغ مـن ا
أجل عـالج الــطـــفل غـــافــريـــلــو
ديــورديـيــفــيـتـش الـبــالغ ســتـة
أشهـر والـذي يعـاني من مرض
نادر.وروى عـبر اتصـال هاتفي
"رمـى (رونـالــدو) الــشــارة عـلى
بـعد ثالثـة أمتـار مـني والفـكرة
التي خطرت سريعًا على ذهني
ــزاد) قـد يــشـكل هي أن هــذا (ا
فرضة جيدة".وتابع "ارتأيت أن
االنـظـار شـاخـصــة عـلـيـنـا اآلن
وبإمكـاننا أن نقـوم بشيء جيد
لــغــافــريـلــو".وبــعــد أن تــأكـدت
الــقــنــاة الـريــاضــيــة "ســبـورت
كــلـوب" أن الـشــارة تـعـود فـعال
لرونالـدو من خالل التحقق من
الـصـور ومـقـاطع الفـيـديـو بـعد
ـبـاراة تــعـاونت مع مــنـظـمـة ا
خـيـريــة ونـشـرت الــشـارة عـلى
مـوقع خــاص لــلـمــزاد الـعــلـني
"لـــــيــــــمــــــونـــــدو.كــــــوم".وقـــــال
بـــرانــــيـــسـالف يـــوتـــشــــيـــتش
ـسـؤول عن مـواقع الـتـواصل ا
االجـتـمـاعي فـي الـقـنـاة لـوكـالة
فــرانس بــرس "آمل أن نــتــمـكن
مـن الــــوصــــول الى رونــــالــــدو
نفسه...كي نتـمكن من مساعدة
غـــــــــــافــــــــــــريـــــــــــلـــــــــــو قـــــــــــدر
ستطاع".ويعاني الرضيع من ا
ضـــمــور الـــعــضالت الـــشــوكي
والـــــذي يـــــصـــــيـب واحـــــد من
حـــــــوالي 10 آالف مـــــــولــــــود

مــعـــتــمــدين في الــتــصــفــيــات.
انـتـابت رونالـدو مـوجـة غضب
عـارمــة بـعــد صـافــرة الـنــهـايـة
ورمى شارة القـيادة على ارض
ــلــعب في طــريــقه الـى غــرفـة ا
البس.الـتـقطـها الحـقًا تـبديل ا
ـــلـــعب أحــد الـــعـــامـــلـــ في ا

تـلـقــيه بـطـاقــة صـفـراء.وطـالب
رونــالــدو بــاحــتــســاب الــهـدف
حــيث بــدا أن الــكــرة جتــاوزت
ـرمى إال أن احلـكم أبقى خط ا
على قراره علمًـا أن تكنولوجيا
ـــرمى وحــكـم الــفـــيــديــو خط ا
ــــســــاعــــد "في ايه آر" غــــيــــر ا

ويـؤدي الى الـوفـاة أو احلـاجة
الـــــدائـــــمــــــة الى الـــــتــــــنـــــفس
االصـطـناعي عـنـد بلـوغه الـعام
ـــئـــة من الــــثـــاني في  90فـي ا
احلـــاالت.ويـــبـــني آمـــاله عـــلى
الـعالج اجلـيــني "زولـغــنـسـمـا"
الـــذي يـــحـــتـــاجه مـــرة واحــدة
ــعـروف أيـضًــا بـاسم "أغـلى وا
عـقار في الـعـالم" والذي يـكلف
أكـثـر من مـلـيـوني يورو (2,35
مـــلــيـــون دوالر).والقت حــمالت
ـــســـاعــدة جــمـع الــتـــبـــرعــات 
األطـــفــال الـــذين يـــعـــانــون من
ضـــمــور الـــعــضالت الـــشــوكي
مـــؤخــــرًا رواجًـــا كــــبــــيـــرًا في
ـبـالغ صــربـيـا حـيث جُــمـعت ا
ـطــلـوبـة خلــمـســة أطـفـال في ا
ـــاضي وحـــده.وبـــعــد الـــعــام ا
ـزاد في وقت سـاعـات من بدأ ا
بـــاكـــر من الـــثالثـــاء  جـــمع
360 ألـف ديــــــــــنـــــــــار (3 آالف
كن للمتبرع أن ويور) كما 
يـتـبـرعـوا مــبـاشـرة لـلـجـمـعـيـة
اخلـيريـة.وقدّم الـهولـندي داني
ـبـاراة اإلثـنـ مــاكـيـلي حـكـم ا
اعـتـذاره لـعـدم احـتـسـاب هدف
رونالـدو حيث قـال في تصريح
لـصـحـيـفـة "أبـوال" الـبـرتـغـالـيـة
كنني قوله الرياضية "كل ما 
درب إني طـلبـت السـمـاح من ا
فــــرنــــانـــدو ســــانــــتــــوس ومن
ــنـــتــخب الـــبــرتـــغــالـي عــمــا ا
حــصـل".وأضــاف "كـــفـــريق من
احلـكــام نـعــمل دائـمــا التـخـاذ
الـــقـــرارات االفـــضـل وعـــنـــدمــا
نـــتـــصـــدر الــــعـــنـــاوين بـــهـــذه
الـطـريـقـة فـان ذلك ال يـرضـيـنـا

." أبداً
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{ بــومـــبــاي (أ ف ب)  –تــتــردد
أصـوات اجلـلـبـة الـتي يـصـدرهـا
عـمال يـثـقبـون قـطـعا جـلـدية في
مــشــغـل صــغــيــر في أكــبــر مــدن
الــصـفــيح الـهــنـديــة تـخــرج مـنه
حـقائب يـد فـاخـرة حتـمل تـوقيع
أنــاس مــهــمــشــ يــســعــون إلى

استعادة موقعهم في اجملتمع.
شـامـار وعالمــتـهــا الــتـجــاريـة “
اسـتـوديو ”مـنـسـوبـة إلى عـمال
اجلـلــود الـهـنـدوس مـن مـجـتـمع
ـنــبـوذ والــذي يـتـذيل الـدالــيت ا
الــتــســلــسل الــهـرمـي لـلــطــائــفـة
الـــهــــنـــدوســـيــــة. أمـــا اســــمـــهم
“شـــامــار ”فــــيـــعـــني بـــالـــلـــغـــة
الـسـنـسـكـريـتـيـة “جـلد ”وكانت

تستخدم كإهانة في الهند.
ا كـانت حـياة هـؤالء األفراد لطـا
قــــاســـــيــــة. وأدى قـــــرار رئــــيس
الـــوزراء الـــهـــنــدوسـي الــقـــومي
نـاريـنــدرا مـودي األخـيـر بـإعالن
احلـــرب عـــلى اســـتـــهـالك حلــوم

البقر إلى تفاقم أوضاعهم. 
كــمـا ازداد خــطــر اإلعــدام خـارج
نــــطـــاق الـــقــــانـــون من قــــبل من
يـسـمون ب”حـراس الـبـقر ”وهم
مــتــشــددون هـنــدوس يــقــاتــلـون
حلـــمــايـــة هـــذا احلــيـــوان الــذي
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وتعـتبر رئـيسـة الفـرع الروماني
جلــمـــعـــيـــة (أنـــقـــذوا األطـــفــال)
غــابـريــيال ألـكــسـانــدريـســكـو أن
(الطـفلـة التي تـصبح أمـاً  تشكّل
مأساة وحياة مـحطمة) إذ يؤدي
ــدرســة ذلك إلى الـــتــســرب من ا
والـوقوع في بـراثن الـفـقـر فضالً
عن خطر والدة أطفال مبتسرين.
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تـخـفـيض سـعـر الدوالر إزاء الـديـنـار الـعـراقي كـمـا كان
ال تـتـوافـر له من الـعـوامل سوى عـلـيه قـبل شـهـور قـليـلـة
ـكن أن تـدخل في اطـار االنـتـخـابات دعـوات سـيـاسيـة 
واطـنـ للـحد من غالء ـقبـلة اذ أنـهـا تالمس حاجـة ا ا
واد االساسـية والـغذائيـة التي  ال تـتناسب مع أسعـار ا

عيشي للناس . الدخل ا
مــا يـقـال عن احلــاجـة الى هـذا الــتـغـيــيـر اجلـوهـري في
سعر صـرف الدينـار إزاء العمالت االجنـبية كـلها وليس
الـدوالر فـقط من اجل زيـادة االحـتيـاطي الـنـقـدي لـلـبنك
ـركــزي  الـعـراقي يـوحي بـقـوة الـى عـقم مـا قـيل انـهـا ا
ـالي لـلـبـلـد في اجـراءات اصالحــيـة  لـتـعـزيـز الـوضع ا
حـ يـعـلم الـعراقـيـون كم هي نـسـبـة الفـسـاد وصـفـقات
ـنـافـذ ــوارد االسـاسـيـة حــتى في ا االســتـحـواذ عـلى ا
رحـلة مـا لبـثت ان انتهت احلدوديـة التي كـانت عنـواناً 
من دون أن تـكــون هـنــاك نــتـائج حــاسـمــة في حتــصـيل
وازنـة وتعزيـز االحتياطي اموال منـهوبة بـإمكانهـا رفد ا

النقدي .
وازنة مبالغ فيها وال يوجد أي طرف في الضجة حول ا
البـلد قادر عـلى اعاقـة إقرارها أو راغب في ذلك أصالً
لـكنـهـا منـاورات ذات أهـداف معـروفة يـحـاول كل طرف
ظـهر دستـوري في مناقـشة قوت الـناس الذي الظـهور 
ـوازنات التـي سبقـتها ال تبـدو حصيـلته اكـثر نفـعاً من ا

. في السنوات العجاف من حياة العراقي
العـراقيون الـذين قدموا الـدماء الغـالية  وعـانوا التـهجير
والنزوح والفقر  وانواع القهر ليسوا مجبرين ان يرثوا
ــا جـعل ـال الــعــام وبــدّدته  ويالت حــكـومــات نــهــبت ا
االحزاب تثـرى اكثـر والشعب يـجوع الى ما النـهاية. لن
يـقــبل الــعــراقي اي كالم يــتـفــلــسف حــول االصالحـات
ـوظفون الـية والـبنك الـدولي وسعـر صرف الـدوالر فا ا
ال يــقـبـضـون رواتـبــهم بـالـدوالر وكـذلـك الـكـاسـبـون في
عالوي اخلضار والدكاك الصغيرة ال يفكرون بتحويل
مـحـصـول دنـانـيـرهم الـيـومــيـة أو الـشـهـريـة الى الـعـمـلـة
اخلضراء. االغلبيـة تريد كسب قوتها الـيومي وتفكيرها
ـنـطـقـة اخلـضـراء ال عـالقـة له بـطـبـقـة الـسـيـاسـيـ في ا
واالحزاب الـتي تعـيش أساسـاً في امالك عـامة مـتجاوز

عليها.
ـوازنـة تـمـر كـمـا مـرت سـواهـا والـفـشل االقـتـصادي ا
ـعـاجلــات هي رؤى فـرديـة مـحـدودة ألنّ أفـضل ا يـتــسع

تصطدم بجدار الفاسدين العالي 
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العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

لـو أن دوالــيب الـهــواء تُـفــرز مـثــقـفــاً كـلــمـا دارت. لــكـان عـدد
ـثــقـفــ في الــوطن الــعـربي أكــثـر مـن عـدد ســكـان الــصـ ا
الـشعـبيـة. أعـوام السـتيـنات كـان الـعصـفور األحـدب واحلزين
زّة) في دمشق. اغوط نزيل سـجن (ا في ضـوء القمـرمحمـد ا
كـان يُـلـمــلم خـواطـره ويـقــول بـسـخـريـتـه الالذعـة: إنـني لـست
.. لو كنت كذلك لكتبت شعراً من طالسم مثل أدونيس!. مثقفاً
تـعة. سلـيم اللـوزي ناشر مـجلة مع ذلك تـبقى الكـتابـة مهنـة 
(احلـوادث) اللبنانيـة لم يكن مثقفاً.  كان عـلى موعد مع قاتليه
في ولـيـمة عـامرة. جـرى اخـتطـافه وهـو في الطـريق إلى مـطار
بـيـروت. وبعـد أيـام اكـتـشـفت جـثته. قـتـلـوه في غـابـة أحراش
وقـد »هُــرست «أصـابـع يـده الـيــمـنـى بـاحلــجـارة. وكــالـعـادة

فاحلادث ضد مجهول!.
مـنذ عصر جلجامش إلى عصرنـا هنالك كذبة اسمها احلرية.
يـعـيش الـكـاتب عـلى الـفــتـات لـيـدفع حـيـاته ثـمن حـريـته. كـتب
الـشيخ عـلي عـبد الـرازق (اإلسالم وأصـول احلكم) فـاستـقال
ـظـاهـرات تهـتف بـسـقوط أربـعـة وزراء في عـصره. وخـرجت ا
ـلـحـد) ألنه ألـف كـتـاب (في الـشــعـر اجلـاهـلي) طه حـســ (ا
وعـندما قال عباس محمود العقاد إن قلمي يستطيع أن يحطم
أكـبر رأسٍ في مصر دخل السـجن مع باشا الصحـافة محمد

َلِك!. التابعي فأضرب الطالب وتظاهروا يطالبون بإسقاط ا
أعـظم الـكـتــابـات في الـدنـيـا هي الــتي كـتـبـهـا الــسـجـنـاء عـلى
جـدران سـجـونـهم. في ســنـوات الـسـجن الـطـويـلـة كـتب نـهـرو
(حملـات من تـاريخ العـالم (وفي سـجن الـباسـتـيل كـتب فولـتـير
مـلـحـمـته الـشـعـرية وفـي ظالم الـسـجن أيـضاً: كـتب الـروائي
اإلسـباني سرفـانتس رائعـته الباقـية مع الزمن) دون كـيشوت.
ومن سـجن بريكستون خرج فيلسوف بريطانيا برتراند راسل
ــفـارقـات الـعـجــيـبـة. اقـتـرب بـأعـظم مــقـاالته.. الـزمن صـانع ا
مــحــمــد حـســنــ هـيــكل من الــرئــيس عــبـد الــنــاصــر فـوضع
مـصطفى أمـ في السجن. كان مـصطفى يـقول: إن العـبقرية
ال تـولد في الـظالم. لـكنه غـادر هذا الـظالم بـسنـة أولى وثانـية
وثـالثة ورابعـة وخامسة سـجن. كانت من أجمل مـؤلفاته. مرّت
الـسـنـون ثـقـاالً وانصـرف عـبـد الـنـاصـر بـاكـراً دون اسـتـئذان
فـانتحـرت العروبـة. خاب أمل هـيكل بسـياسات من جـاء بعده.
اسـتـقـال من (األهـرام) فـصـرفه الـرئـيس الـسـادات هـو اآلخـر
إلى الــســجن. عــنــدمــا غـــادر (األســتــاذ) الــســجن اســتــدعى

الصواعق كلها ليكتب ديوان هجاء في (خريف الغضب).
نـصــر أبــو زيــد نـغّــصــوا عــلـيه حــيــاته. طــردوه من جــامــعـته
فـانـسحـب على أطـراف أصـابـعه. طـلّقـوه من زوجـته فـاخـتجل
من نــفـسـه. أجــبـروه عــلى مــغــادرة مــصــر فــغــادرهــا بـكــامل
فـجيعـته. شتـموه فصـمت عن الشكـوى. وعنـدما غالـبه احلن
اخـترع ألف عذر ليـعود. عاد من منـفاه يحمل خيـبته في قلبه
مـتسلالً بفيروس قـاتل لم ينجح األطباء في الـعثور على ترياق
لـعالجه. مـات بعـد عـودته بـأيام. وعـنـدمـا كتب جنـيب مـحـفوظ
روايــته (أوالد حـارتــنـا) طـعــنـوه بــسـكـ فـي عـنـقـه وهـو عـلى
مـشارف الـتسـع من الـعمـر. أجرى مـحفـوظ عمـليـة جراحـية
ـتهم بـالسؤال: هل (إلزالـة آثار الـعدوان .)تـوجه احملقق إلى ا
قرأتَ الرواية? ابتسم قائالً: إنه ال يقرأ وال يكتب من األصل!.
مـرة حــكى لي أســتــاذنـا عــلي الــوردي عن مــحـاولــتــ جـرت
الغـتــيـاله احــتــجـاجــاً عـلى آرائـه وكـتــابـاته. ونــقـلـت إلى عـالم
اإلجـتــمــاع أن بــعض الــنــاس يــقــولــون: إنك خــســرت دنــيـاك

وآخرتك معاً فما جوابك عليهم?.
رفع الـوردي كـفـيه بالـدعـاء: أسـأل اللـه أن يجـعل الـذين قـالوا
هــذا الـقــول هم الــذين خـســروا دنــيـاهم

.! وآخرتهم. آم يا ربّ العا
عـتزلي ـأمون الـعـالم ا سـأل اخللـيـفة ا
ثــمــامــة بن األشــرس: مــا شــرّ الــبالء?
قـال: عـالِم يجـري علـيه حـكم جاهل!.  
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يـشــهـد إقـبــال الـفـرنـســيـ عـلى
ـــطــالـــعـــة تــراجـــعــا إذ إن 14 ا
ئـة مـنهـم لم يقـرأوا أي كـتاب بـا
ئة لم يشتروا في 2020 و25 با
أي كـــتـب جـــديـــدة وفق دراســـة
ـركـز الفـرنسي لـلكـتاب نشـرها ا
الــثـالثــاء. وقــالت رئــيــســة هــذه
الهيئة العامة ريج هاتشوندو
في بـــيــان “رغم الـــديـــنـــامـــيــات
ــطـمــئـنـة فـي األسـواق لــقـطـاع ا
الكـتب نالحظ تـراجعـا إجـمالـيا
ــركـز في عـدد الــقـراء .وتـوقف ا
ـــطــالــعــة عــنــد “الــتـــراجع في ا
ـــرتــــبط بـال شك بــــالـــقــــواعـــد ا
ــــــفـــــــروضــــــة جــــــراء األزمــــــة ا
الصحية .”وجترى هذه الدراسة

تـأتيـة جـراء جائـحة اخلسـائـر ا
كـوفــيـد-19 وفق أرقــام رسـمــيـة
نُـشرت الـثالثـاء. وفي احملـصـلة
حـصل 239 فـيــلـمـا ســيـنـمــائـيـا
ـركـز طـويـال عـلى تــصـريح مـن ا
الــوطــنـي لــلــســيــنــمــا والــصـور
ـــاضي في ـــتـــحــركـــة الـــعــام ا ا
ئة فرنسا بتراجع بنسبة 20 با
مــقـارنــة مع الـعــام الــسـابق في
مــســتـوى هــو األدنى مــنــذ مـا ال
يـــقل عـن عـــقـــد. وبــفـــعـل األزمــة
الصـحـية تـراجـعت اسـتثـمارات
القـنـوات التـلـفزيـونـية في قـطاع
السينما بصورة كبيرة تقرب من
الــــربع مــــســـجــــلـــة 205 مالي
يــورو. وال تــزال أكــثــريــة األفالم
الـتي انـتـهى تـصـويـرهـا تـنـتـظر

ـر بـهـا: وقـد زادت لديـهم الـتي 
مـعدالت قـراءة كـتب الـتحـقـيـقات
قاالت والسير واألخبار (بينها ا
الـذاتـيـة) فــيـمـا تـراجـعت قـراءة
ئـة أقل الـروايـات (بـنـسـبة 7 بـا
من  (2018والــكــتـب الــعــمــلــيــة
ـئـة). وقـد (تـراجع بـنـسـبـة 7 بـا
ئة من األشخاص اشترى 75 با
سـتطلـعة آراؤهم كـتابـا جديدا ا
ــئـة واحـدا عــلى األقل و 34 بـا
ئة) اشـتروا كتابا (بتراجع 7 با
ئة بتراجع 9 مستعمال و68 با
ـــئـــة اســـتـــعـــاروا أو أهـــدوا بـــا
كـتـبـا  .”و تـراجع إنـتـاج األفالم
ـئة في في فرنـسا بـنسـبة 20 با
2020 فــيـــمــا ســمــحت تــدابــيــر
الـــدعم احلـــكــومـــيــة بـــاحلــد من

كـل ســنـــتــ من جـــانب مـــعــهــد
“إيــــبــــســـوس ”لإلحــــصــــاءات
وتُــنـشــر تـقــلـيــديـا قــبل افـتــتـاح
معرض باريس للـكتاب. لكن هذا
احلـدث ألـغي هـذا الـعـام لـلـسـنـة
الـثانـيـة بسـبب جـائـحة كـوفـيد-
19. وبــــيّـن االســــتــــطالع الــــذي
أجـري في كـانـون الـثـاني/يـنـاير
وشـمل ألـف شـخص في سن 15
ـئة من عامـا وما فوق أن 86 با
الـفـرنـسـيـ قـرأوا كـتـابـا واحدا
عــــــــــلـى األقـل فـي 2020 أي أقل
بثـماني نـقاط مـئويـة مقـارنة مع
ـــركـــز الــوطـــني 2018. ولـــفت ا
لــلــكــتــاب إلى أن “الــفـرنــســيـ
أرادوا عـــــلـى األرجح حتـــــســـــ
فـهــمـهم لــلـعـالم وحتــلـيل األزمـة

إعــادة فـــتح صــاالت الــســيــنــمــا
لــطـرحـهــا فـيـمــا قـرر مـنــتـجـون
قالئل االســتـغــنـاء عن الــصـاالت
الـكــبـرى وإطالق أعــمـالــهم عـبـر

خدمات الفيديو اإللكترونية.
وقـد تـراجع عـدد أيـام الـتـصـوير
ـئة لكن في 2020 بنـسبة 30 با
االنــحـــســار كــان أقـل حــدة عــلى
صوّرة صعيد األعـمال احمللـية ا
على األراضي الـفرنـسيـة مقـارنة
ـــصـــوّرة في اخلــارج. مع تـــلك ا
وقـد خصـصت مـسـاعـدات تـفوق
قـيـمتـهـا مـئة مـلـيـون يـورو لدعم
العـاملـ في قطـاع السـينـما في
ظل الضـغوط الـتي يتـعرض لـها
كافحة ـفروضة  بسبب القيود ا

فيروس كورونا.
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{ لــوس اجنــلــيس (أ ف ب) –
وقّع جورج ر. ر. مارتن مـبتكر
عالم (غا أوف ثـرونز) اتـفاقا
ــدة خـمـس ســنـوات مـع قــنـاة
الــتــلـــفــزيــونــيــة (إتش بي أو) 
لتطوير “محتويات جديدة ”قد
تـشمل مـغـامرات جـديـدة ضمن
هــذه الـســلــسـلــة الــتي حــقـقت

يا كاسحا. جناحا عا
ويـــعــــمل مـــارتـن وهـــو مـــؤلف
روايـات “إيه سـونغ أوف أيس
أنــد فــايــر) ”أغــنــيـــة اجلــلــيــد
والــنــار) الــتي اقــتُــبـس مــنــهـا
مـــســلـــسل (صــراع الـــعــروش)
حــالــيــا عــلى اقــتــبــاس جــديـد
ـقــدمــة لــلــســلـســلــة بــعــنـوان

“هــــــاوس أوف ذي دراغـــــون”
تدور أحـداثهـا قبل ثالثـة قرون
مـن الـــــعـــــمل األســـــاسـي. ومن
قـرر طرح الـسلـسلـة اجلديدة ا
في 2022. وأعـلــنت مـجـمـوعـة
ـالـكة لـ(اتش (وورنـر مـيـديـا) ا
بي أو) االثن في بيـان لوكالة
ـــؤلف وقع فـــرانس بـــرس أن ا
ــــدة خــــمس (عــــقــــدا شــــامـال 
سنوات بهدف تـطوير مـحتوى
حلساب +اتش بي أو+ و+اتش
بـي او مـاكس خــدمـة الـفــيـديـو

على الطلب التابعة للقناة).
غير أن البيان لم يوضح ما إذا
كان هذا العقـد يتناول مشاريع
أخــرى ضـمن عــالم (غـا أوف

ثرونـز).إال أن السـلسـلة حـققت
جنـاحـا كـبـيـرا في هـذا الـعـالم
ي) إذ حـصـدت 59 جـائـزة (إ
خالل مـواسـمـهـا الـثـمـانـيـة ما
يــرجح االســتــمــرار في إنــتــاج
مــســلــسالت مــشــتــقــة مــنــهــا.
وذكــرت مـجــلـة (ذي هــولـيـوود
تخصصة أن العقد ريبورتر) ا
قـدرة قيمـته بعـشرات مالي ا
ـلـكة الـدوالرات يـشـمل قـصـة ا
احملاربـة نيميـريا التي هـيمنت
أللف عـــام قـــبل أحـــداث (غــا
أوف ثرونـز) وستـحمل عـنوانا
غــــيــــر نـــــهــــائي هــــو  10000
شـيبس .وثـمـة مـشـاريع أخرى
قــيـد الــدرس حـالــيـا بــيـنــهـا 9

ــبـتــكــري مــســلـسل فــويــدجـز 
(روم) التـاريخي وقـصة قـاتمة
تــدور أحــداثــهــا في حي ســيئ

السمعة في كينغز الندينغ.
وتـــســــري أنــــبــــاء أيـــضــــا عن
ـسلـسل تـلفـزيوني الـتحـضـير 
مــقـتـبس من (تــايـلـز أوف دانك
أنــد إيغ) وهــو ديـوان كــتب من
جلـورج ر. ر. مــارتن عن فـارس

تائه ومرافقه.
ــــقـــــابل أكـــــدت (وورنــــر فـي ا
مـيـديـا) في بـيـانـهـا أن الـكـاتب
سـيـكون جـزءا من فـريق إنـتاج
ـشروعـ تـعد لـهـما (إتش بي
أو) مــســـتــوحــيـــ من أعــمــال
لـــكـــاتـــبـــ آخـــرين لـــروايـــات

خـيـالـيـة وهـمـا (هـو فـيرز أوف
ديث لـــــنــــيـــــدي أوكــــورافــــور)
و(رودمـــــــــاركـس) لـــــــــروجـــــــــر

زيالزني.
كذلك يشارك مارتن في مشروع
حلـسـاب (نـتـفـلـيـكس) مـقـتـبس
مـن إحــــــــــدى أولـى روايــــــــــاته

بعنوان (ساندكينغز).
ــكـثف ويــثـيــر هــذا الــنـشــاط ا
لـــلـــكــــاتب الـــبـــالغ  72عـــامـــا
مـخـاوف لـدى عـشــاق سـلـسـلـة
كـتب (إيه سـونغ أوف أيس أند
فاير) من تأخر إجناز السلسلة
األدبــيـة الـتي بــدأت قـبل ثالثـة
عــقــود بــعــدمـا طــغى عــلــيــهـا

سلسل التلفزيوني. جناح ا

صمم يعـتبـرونه مقـدسا. وقـال ا
ومـــؤسس الــعـالمــة الــتـــجــاريــة
سـوديـر راجـبــار لـوكـالـة فـرانس
برس إن “الـظـلم الالحق بـأفـراد

الشامار استمر طويال.”
صمـم وهو ليس ويعـتزم هـذا ا
من الشامار لـكنه فرد من الـطبقة
الدنيا أن يقدم لهم بداية جديدة
بــفــضل صــنــاعــة حــقــائـب الــيـد
ـطاط صـنـوعة من ا البـسـيطـة ا
ـــعــــاد تــــدويــــره وهـــو بــــديل ا

مستدام للجلد. كذلك أراد أيضا
جتـاوز نـظـام الــطـبـقـات بـإطالق
اسم “شـــامــار ”عـــلى الـــعـالمــة

التجارية.
لـــكن أوال كـــان عـــلـــيـه تـــقـــيـــيم
األخـطــار الـقــانـونـيــة إذ حـظـرت
احملكمة الهنديـة العليا في العام
 2008اســتـخــدام كـلــمـة شــامـار
باعتبارها “كلمة مهيـنة للغاية”
والـــتي تــســتــخـــدم عــلى نــطــاق

واسع كإهانة في البالد.

{ بوخارست (أ ف ب)  –إميليا
 شـابـة رومـانــيـة حـمـلت في سن
اخلـامــسـة عـشـرة وبــعـد خـمس
ســنــوات أصــبــحت أمــاً لـثـالثـة
أوالد وتشـعر بـأن شبـابهـا ضاع
في بلد يولد فيه أكثر من  10في
ـــئـــة مـن األطـــفـــال لــــفـــتـــيـــات ا
مـراهـقات. فـي الشـقـة الـصـغـيرة
التي تدفع البلـدية بدل إيجارها
وتــقع في الــطـبــقــة الـثــانــيـة من
مـــبــــنى شـــعــــبي مــــتـــهــــالك في
بوخارست قالت إمـيليا “عندما
عـلـمت بــحـمـلي األول أدركت أن

مستقبلي انتهى.”
ومع أن والـدتـها الـتي كـانت هي
أيـضاً فـي الثـالـثـة عشـرة عـنـدما
أجنبت طـفلـها األول نـبهـتها إال
أنها لم تأتِ على ذكر اية حماية.
أمـــا اإلجـــهــاض فـــمـــســـألــة (لم
تُــطــرح إطالقـاً) عــلى مــا تــشـرح
إميليا محاطـة بأبنائها الثالثة.
إميليا هي الصـغرى في عائلتها
ـنـتـمـيـة ـكـوّنـة من 11 ولـداً وا ا
إلى فــئــة اجـتــمـاعــيـة غــالـبــاً مـا
يؤدي فـيـها عـدم اسـتقـرار األسر
وصعوبة احلصـول على التعليم

راهقات. إلى حمل ا
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