
www.azzaman-iraq.com
www.azzaman.com
www. azzaman.net
www. azzamanaljadeed.com
www. azzamansport.com
AZZAMAN ARABIC DAILY NEWSPAPER PUBLISHED
BY AZZAMAN Foundation
Email: azzaman_iraq.com
Emial:  postmaster@azzaman.com
Editer@ azzamansport.com (for Azzaman Sport)

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/23. Issue 6940 Tuesday 13/4/2021الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6940 الثالثاء 1 من رمضان 1442 هـ 13 من نيسان (ابريل) 2021م

طبعة العراق 

WM « nB½  U½U×² ≈ ¡«œ√ sŽ ÊuFM²1 „Ë—Ë√ w  ÊUMÝ_« VÞ W³KÞ

Êu−¹d)«Ë qLF « sŽ WO uO « —uł_« »«d{≈

5OF² UÐ W³ UDLK  Êu−²×¹
©ÊU e «® uKÝ«d   ≠  UE U;«

واصل حـمـلـة الـشـهـادات الـعـلـيا
ــعــاهـد وخــريــجــو الــكـلــيــات وا
ــطــالـبــة احلــكــومـة الــتــظــاهـر 
بـعـد مضي بـتـوفيـر فـرص عـمل 
أعــــــوام عـــــلـى الــــــتـــــخــــــرج من
خرج اجلـامـعــات . فـفي بـغـداد  
الـعـشـرات مـن حـمـلـة الـشـهـادات
العليا أمام مبنى وزارة التعلمي
الـــعـــالـي والـــبـــحث الــــعـــلـــمي 
للمـطالبـة بشمـولهم حق التـعاقد
. وفـي مــحــافـــظــة الــديـــوانــيــة 
تظـاهر خـريجو كـليـات الهـندسة
سـتودع النفطي في أمام مبنى ا

. وقـال  لــلــمـطــالــبـة بــالــتـعــيــ
شهـود عيـان أمس إن (العـشرات
من خريـجي الهنـدسة يـواصلون
ـسـتودع  احـتـجـاجـاتـهم أمـام ا
ـطــالـبـة الــنـفــطي بـالــديـوانـيــة 
وزارة الــــــنـــــفـط واحلـــــكــــــومـــــة
االحتـــاديـــة بـــتـــوفـــيـــر درجــات
وظيـفيـة لـهم او عقـود على مالك
ـثنى  الوزارة). وفي مـحـافظـة ا
أغـلق خـريـجـو كـلـيـات الـزراعة 
مـــبـــنـى مـــديـــريــــة الـــزراعـــة في
احملـافــظــة لــلــمــطــالــبــة بــفـرص
ــشــاركــ في عــمـل.وقــال أحــد ا
التـظـاهرة إن (مـطـالب احملتـج
تـتـركـز عــلى تـوفـيـر وظـائف في

ــؤسـســات الـزراعــيـة وتــنـفــيـذ ا
سـؤولـ احملـليـة بـشأن وعـود ا
شروعـة لهـذ الشرائح احلقـوق ا
) وأشـار إلى إن (االحـتـجـاجـات
مــســتــمـرة  حــتى االســتــجــابــة
ــطــالـبــهم وحتــقــيـقــهــا من قـبل
ـــعـــنـــيـــة). وأضــرب اجلـــهـــات ا
الـعـشـرات مـن الـعـامـلـ بـأجـور
يـــومــيــة في بــلـــديــة الــكــوت عن
العمل  للمطالبـة بتحويلهم إلى
عـــــــقـــــــود وزاريــــــــة وفق قـــــــرار
ـــتـــظـــاهـــرون امس ٣١٥.وأكـــد ا
(اســــتـــمــــرارهم بــــاإلضـــراب عن
لـلــضـغط عــلى أصـحـاب الـعــمل 
القرار التـخاذ اإلجراءات الالزمة

أســـوة بـــبـــاقي بـــهـــذا الـــشــــأن 
ــــؤســــســـات الــــعــــامــــلـــ فـي ا
احلــكـومــيــة األخـرى). وتــظــاهـر
هن العشرات من خريجي ذوي ا
الـصحـيـة والطـبـيـة في محـافـظة
ذي قــــار أمـــــام مـــــبــــنـى دائــــرة
. لــشـمـولـهم بـالـتـعـيـ الـصـحـة 
وأشــــار شــــهــــود عـــيــــان إلى إن
ـتـظـاهـرين طـالـبـوا  بـتـوفـيـر (ا
درجـــات وظـــيـــفـــيــــة لـــهم بـــعـــد
ــركـزي شــمــولــهـم بــالــتــعــيــ ا
وأنـهم سـيـواصـلـون الـتـصـعـيـد
االحتجاجي في حال عدم إصدار
أوامــر الــتــعــيــ اخلــاصــة بــهم
ــقـبـلــة). كـمـا جـدد خالل األيـام ا

أهـــالي قــضــاء ســـوق الــشــيــوخ
الـــتــابع إلـى احملــافـــظــة دعــوات
ــــقــــصـــــرين من مــــحــــاســـــبــــة ا
ـســؤولـ وإقـالـتــهم وحتـسـ ا

الـــواقع اخلـــدمـي في الـــقـــضــاء.
وقال احملـتجـون خالل التـظاهرة
(نطـالب احلـكومـة بإعـفاء جـميع
ـسؤولـ ومـدراء الـدوائـر على ا
خلـفـية تـردي واقع اخلـدمات في
اضـية). القـضاء خالل االعـوام ا
ومنع ذوو شهداء احلشد دخول
وخـــروج مـــوظـــفي شـــركــة نـــفط
الـــبـــصـــرة. وكـــان عـــدد من ذوي
شـــهــــداء احلــــشـــد مـن ســـكــــنـــة
احملــافــظـة  قــد تــظــاهــروا امـام
. الــشـركـة لــلـمـطـالــبـة بـالــتـعـيـ
وأغلق موظفون في شركة احلفر
ـؤدي إلى الــطــريق ا الــعـراقــيـة 
بـئر  20بـالبـرجـسـية  مـطـالـب
الـــوزارة بـــإنــــصـــاف الــــشـــركـــة
وجــعــلـهــا مــشـاركــة في اإلنــتـاج
وتــخــصــيص نــســبــة من ســعـر
أسوة ـستـخـرج  بـرميل الـنـفط ا
بــــــشـــــــركــــــات الــــــتــــــراخــــــيص
وظفون في وقفة النفطية.وأكـد ا
أحــــتــــجـــاجــــيــــة (االســــتــــمـــرار
حــتى حتـــقــيق بـــالــتـــظــاهـــرات 
وإنـقــاذ الـشــركـة من مــطـالــبـهـم 
اخلسارة وإعـطائهـا األولوية في
وان أعمـال احلـفر واالسـتـخراج 
تكـون مشـاركـة وليـست مقـاولة).
داعـــ الــوزارة إلـى (االهــتـــمــام
بـشـركـة احلفـر وتـفـضـيـلـهـا على
ا تملكه من الشركات األجنبية  
أسـطـول كـبــيـر من أبـراج احلـفـر
ـيا). نـافـسـة عـا واالسـتـصالح ا
فــيـــمــا أمــتــنع قــسم طــلــبــة طب
األســــنــــان فـي جــــامــــعـــة أوروك
األهـــلـــيـــة من أداء إمـــتـــحـــانــات
نــصف الــسـنــة لـلــعــام الـدراسي
احلالي . وأطـلـعت (الزمـان) على
وثيقة حتـمل توقيع العـميد لؤي
نــافع فــتح الــله  جــاء فــيــهـا إن
(مجـلس الكـليـة أجتـمع بجـلسته
الـرابـعــة اإلسـتـثـنـائـيـة  لـلـنـظـر
ـــوضـــوع عــدم دخـــول مـــعــظم
طلبـة الصف الرابع إلى أمـتحان
نـصف الــسـنــة في مـادة أمـراض
الـــفم أذ أمــــتـــحـن فـــقط  15من
وبــدون مــجـــمــوع  182طــالب  
عذر). وأضافت إن (الكـلية وفرت
تمثلة كل مستلزمات اإلمتـحان ا
بالـقاعـات وإجراءات الـوقاية من
كـــورونــا). مـــؤكــدة إن (مـــجــلس
الكلية يشـجب هذا التصرف غير
ـــســؤول مـن قــبل طـــلــبـــة هــذه ا
ــرحـــلــة  لـــعــدم الـــدخــول إلى ا
قاعات اإلمتحان  برغم وجودهم
في الــكـلـيــة). وأشـارت الـوثــيـقـة
إلى إن (اجملــلس قــرر بـاإلجــمـاع

ـفـعول  بـقاء اإلمـتـحـان ساري ا
حتسب ـمـتـحن  والـطالـب غيـر ا
له درجـة الـصـفـر  ويـسـري هـذا
راحل خالل القـرار علـى جمـيع ا
مـــدة اإلمـــتـــحـــانــات  إن هـــكــذا
). وحققت وزارة حاالت مستـقبالً
التـربية  نسب إجنـاز مـتقـدمة 
بـحـسب تــقـريـر األداء احلـكـومي
للـنـصف الـثـاني من عام ?2020
في ظل مواجـهـة جائـحة كـورونا
وانــعـــكـــاســاتـــهـــا عــلـى الــواقع
ـؤســسـات كـافـة. الـتــربـوي في ا
وقــــال بـــيــــان أمس إن (الـــوزارة
عــمــلـت عــلى تــكـــيــيف الـــنــظــام
الــتـدريــسي في الــعـراق جلــمـيع
ـــــراحـل االبـــــتـــــدائـــــيــــة طالب ا
ـــتـــوســـطـــة واإلعـــداديـــة مع وا
تـفـعيـل منـصـة نـيـوتن والـبرامج
التـلـفازيـة التـعلـيـميـة فضالً عن
نصات االخرى اخلاصة تفعيل ا
بــالـتــعـلــيم اإللــكـتــروني ومـنــهـا
مــنــصـتـي الـعــراق الــتـعــلــيـمــيـة
ـتمـيـزين بالـلـغة اإلنـكـليـزية). وا
وأشـار إلى إن (التـربـيـة حرصت
عــلى تــطــويـر عــمل الــتـلــفــزيـون
الـتــربـوي عـبــر إدخـال األجـهـزة
احلــديــثــة في الــدروس ومــنــهـا
افتـتـاح القـناة الـتربـوية الـثانـية
اخلـاصــة بـالـتـعــلـيم االبـتـدائي 
نـاهج الـدراسـيـة لـهذه لـعـرض ا
الفئة بـصورة مبـسطة عن طريق
ـتـحركـة). مـبيـنا أفالم الـرسوم ا
أطالق ــــدة شـــهـــدت  ان (هـــذه ا
مــشــروع الـتــلـفــزيــون الـتــربـوي
مدرستي  بغـية حتـقيق الـعدالة
الــعـــلـــمـــيــة وإيـــصـــال الــدروس
التـعلـيميـة عن طريق روابط بي.
دي .اف إلى الــطــالب في جــمـيع
الـــــبـالد أضــــــافـــــة إلـى إجـــــراء
التـدريـبات لـلهـيئـات التـدريسـية
ـناهج احلـديثـة والتـأليف على ا
اجلــديــد بــواقع  2081مــعـــلــمــاً
). وتـــابع إن (الـــوزارة ومـــدرســـاً
أجنـــــــــزت  25مــــــــــدرســــــــــة في
احملـــافـــظـــات اخملـــتـــلـــفــة و55
مـدرسـة ضـمن مـشـروع الـهـيـاكل
احلديـديـة والكـونكـريـتيـة وفتح
ثالث مدارس أهـلـية تـعـتمـد على
ــنــهـاج الــدولي في الــتــعــلـيم). ا
مــؤكـــداً إن (الــتــربــيــة كــانت قــد
أطلقت الـدفعة الـتاسعـة لبرنامج
محـو األمـية  وتخـريج أكـثر من
 47ألف مــتــقــدم بــهــدف  نــشــر
الــعـــلم والــقــضــاء عــلى ظــاهــرة
اجلــــــهل فـي مــــــنـــــاطـق الــــــبالد
اخملـتـلـفـة وكـذلك جـرى التـوسع
ــدرسـيـة في بــرنـامج الـتــغـذيـة ا
ليـشمل  11قضـاءً جديـداً لِما له
مـن أثـــر إيـــجـــابـي في حتـــســـ
البنية اجلسدية لدى األطفال).

واطن بالكهرباء مجانا خالل شهر رمضان. (عن مجموعة واتساب) œU³—…∫ صاحب مولدة يبادر بتزويد ا
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أصـدرت اللـجـنـة الـعـليـا لـلـصـحة
ــكــافــحــة والــسالمــة الــوطـــنــيــة 
جائـحة كـورونا  سـلسـلة قرارات
جديدة لـلحد مـن تفشي اجلـائحة
ـقــابل قـرر إقــلـيم كــردسـتـان في ا
تـخــفـيـف الـقــيـود عــلـيــهـا وفـتح
ـصل خالل شهر ساجد أمام ا ا
رمضـان. وقـالت الـلجـنـة في بـيان
تلـقـته (الـزمان) أمس إنـهـا (قررت
فرض احلظر اجلـزئي في رمضان
من الــســاعـة   8 مــسـاءً حــتى  5
صبـاحاً  وفرض حـظـر الـتـجوال
الـــشــامـل خالل يـــومي اجلـــمـــعــة
والـــســبـت). مــبـــيـــنـــا إنه (تـــقــرر
تـــــقــــــلـــــيص الــــــدوام في دوائـــــر
ومؤسسات الدولة ساعة واحدة).
مـؤكــداً (اســتـثــنـاء الــصــيـدلــيـات
ومــــــحـــــال بــــــيع الــــــغـــــذائــــــيـــــة
واخلضـروات واألفـران والـسـماح
ـمــارسـة عــمــلـهم خالل احلــظـر
الشـامل حـتى السـاعة  7 مساءً).
ـوافـقـة عـلى عـودة مـشـيـراً إلى (ا
ــدارس لـــلـــصـــفــوف االول دوام ا
والـــثــــاني والــــثـــالث االبــــتـــدائي
ـنـتـهـيـة حـضـورياً). والـصفـوف ا
وسجـلت وزارة الـصـحـة والـبـيـئة
أصــــابــــة أمس األثــنــ  7953 
مــؤكــدة بـــفــايـــروس كــورونــا في
عــــمـــــوم احملــــافـــــظــــات. واوضح

ـوقف الــبـوائي الــيـومي  الـذي ا
اطـلــعت عــلــيه (الــزمـان) أمس إن
(عدد الفحوصات اخملتبرية بلغت
 43 الف عــيـنــة حلــاالت مــشــتـبه

اصــابــتــهـــا بــالــفــايــروس  أذ 
تسجيل  7953 أصابة مؤكدة في
عــــــمــــــوم الــــــبالد). واضــــــاف إن
(الشفـاء بلغ  5679 حالة وبواقع
 44 وفاة جديدة). وتابع إن (أكثر
تــــلــــقـــوا من  12 ألف شــــخص  
ـضاد لـلـجائـحة جرعـات الـلقـاح ا
ـنــتـشـرة في في مـراكــز الـوزارة ا
احملافـظـات). وحدد الـوزيـر حسن
ستثناة محمد التميمي الفئات ا
من حظر التجـوال. وقال التميمي
في تصريح تابعته (الزمان) أمس
إن (هناك تـوصيـات خاصة بـشهر
رمضـان مـنهـا الـسمـاح للـمـطاعم
مزاولـة عمـلـها عـلى أساس خـدمة

أضــافــة إلى أعــطــاء الــتــوصــيـل 
فرصـة حملـال احلـلـويـات لـلـعمل).
مــبـيــنــاً إن (احلــاالت اإلنـســانــيـة
أسـتـوجــبت فـتح مــرافق احلـيـاة
لــلــحــصــول عــلى لــقــمــة الــعــيش
لـــلــــمـــواطـــنــــ حتت الـــشـــروط
الـصـحـيـة). مـشـدداً عـلى إن (عـدم
االلــتــزام بــاإلجــراءات الــصــحــيـة
الــوقـائــيــة سـيــدفــعـنــا لــلــمـضي
لفـرض اجـراءات حـظـر كـامل غـير
ـــكن ان اجلـــمـــعــة والـــســـبت و
يــــكــــون اخلــــمـــيـس واجلــــمــــعـــة
والـسـبـت وبـاقي االيـام ســيـكـون
من الـــســـابــعـــة مـــســاءً ولـــغـــايــة
اخلامسة صباحاً). وكان التميمي
قــد تــرأس أجــتــمــاع جلــنــة االمـر
ــــنـــــاقـــــشــــة الــــديـــــواني  217 
ــوقـف الــوبــائي  مــســتـــجــدات ا
والـــزيـــادة في اعـــداد االصـــابــات

وجـهــود الـوزارة في اســتـعــيـاب
تــلك االصــابــات وكــذلك مــتــابــعـة
وصول اللقاحات منها لقاح فايزر
االمـريـكي وسـيـنـوفـارم الصـيـني.
تـحدث باسم وزارة بدوره  أكد ا
األوقــاف والـشــؤون الــديــنــيـة في
اإلقـــلــــيم  نــــبـــز إســــمــــاعـــيل إن
ســتــفــتح (مــســاجـــد كــردســتــان 
ـــصــلـــ خالل أبـــوابــهـــا أمـــام ا
الـــشـــهـــر الـــفــــضـــيل). وتـــابع إن
(الـــــــوزارة وضــــــعـت شـــــــروطــــــاً
عـدم لـلـمـسـاجــد وروادهـا مـنـهـا 
تــقــد أي نـوع مـن األطــعـمــة في
ـصـلي ـسـاجـد  وإن يـتـوضــأ ا ا
سجد في بيته قبل التوجه إلى ا
وأن يــرتــدي الــكـــمــامــة الــواقــيــة
ويــحــمل مــعه ســجــادته  وكــذلك
تـشـديـد إجـراءات الــتـبـاعـد أثـنـاء

أداء صلوات اجلماعة).

.d  ÊUC —
تـتــقـدم (الـزمـان) بـالــتـهـاني والـتــبـريـكـات لألمـتــ الـعـربـيـة
ـبـارك وتـسـأل الـبـاري واالسالمـيـة بـحـلـول شــهـر رمـضـان ا
الـعـظـيم ان يـعـيـده وقـد طـوى الـعـراقـيـون فـصـول مـعانـاتـهم
وعززوا وحـدتهم الـوطـنيـة وواجهـوا التـحـديات ومـنهـا وباء

. ان قوي كورونا بارادة وا

سعدون جواد 
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ـوت امس االثـنـ  الـصـحـفي الـرياضي الـرائـد سـعـدون جـواد بـعد غـيب ا
اصابته بفايروس كورونا .

واصيب جـواد بهذا الفايـروس قبل عشرة ايام وبـعد تدهور حالـته الصحية
نقل الى مستشفى اليرموك وسرعان ما فارق احلياة.

وكان الـراحل قد عمل رئيس حتـرير لصحف ريـاضية عدة مـنذ السبـعينات
بـية الوطنية العب) التابعـة الى اللجنة االو واخر صحـيفة عمل فيـها هي (ا

العراقية .
ونـعت الـكـثـيـر من االوسـاط الـصـحـفـيـة والـريـاضـيـة الـراحل الـذي دأب في
االسابـيع االخيرة على كـتابة عمود في الـزمان الرياضي بـعنوان (عود على

بدء).
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أعـــلـن الــعـــراق والـــســـعـــوديــة
ومــــعــــظـم الــــدول الــــعــــربــــيـــة
غرة شـهـر رمـضان واإلسالمـيـة
اليـوم الثالثـاء. وأشارت مـعظم
الـهـيـئـات اإلسالمـيـة في الـدول
العـربيـة إلى تعـذر رؤية الهالل
أول امـس األحــد لــيــكــون امس
االثـنـ مـكـمـال لـشـهـر شـعـبان
عـلى أن يـكـون الـيـوم هـو صوم
الشهر الفضيل.ففي العراق أكد
ديـــــوان الــــــوقف الــــــســـــني إن
ـراقبة (اجتـماع الـهيئـة العـليا 
ثـبـوت الـرؤيـة الـشـرعـيـة لـهالل
شـهـر رمـضـان لـلـعـام الـهـجـري
 ?1442بــــــحـــــضــــــور رئــــــيس
الـديـوان سـعـد كـمـبش وصـفوة
من الــفــقــهــاء ونـخــبــة من أهل
الـــعـــلـم في الـــفـــلك بـــجـــامع أم
الـــــقـــــرى  أعـــــلـن إن الـــــيـــــوم
هـــو أول أيــام شـــهــر الـــثالثــاء
رمضان).  وهـنأ رئيس حـكومة
إقـــلــــيم كــــردســـتــــان مـــســـرور
سلم في العراق البارزاني ا
ناسـبة حلـول الشهر والعـالم 
ـــبــارك داعـــيــاً إلى االلـــتــزام ا
الـتام بـاإلجـراءات الوقـائـية في
ظل تـفـشي كـورونـا. فـيـمـا حدد
ـــــــــرجع الـــــــــديــــــــنـي عـــــــــلي ا
السـيستـاني يوم غـد االربعاء 
ـبـارك . كـمـا اول أيـام الـشـهـر ا
تـصـوم الـيـوم  كل الـسـعـوديـة

ولبنان ومصر وقطر واإلمارات
والبـحرين والـكويـت وفلـسط
وسلطنة عمان واألردن وتونس
والـيـمن وإنـدونـيـسـيـا وتـركـيـا
ـغـرب ومـوريـتـانـيـا بـسـبب وا
تـــعــذر رؤيــة الــهالل أول امس.
ـــــعـــــهـــــد اإلسالمي وأصـــــدر ا
ــسـجــد بـاريس الــكــبـيــر يـوم
أمس  بــيـانـا قـال فـيه إن (غـرة
رمـضـان سـيـكـون الـيـوم  وفـقا
للـمـعطـيـات العـلـميـة والـفلـكـية
الـصـادرة عن اجـتـمـاع الـلـجـنـة
الدينـية في فرنسـا). واكد مدير
ـسـجـد  شـمس الـدين مـحـمد ا
حـــــافـظ إن (ذلك  جــــــاء خالل
اجــتـمـاع عـقــده مع الـعـديـد من
ـــســـاجــد  بـــهــدف احتــادات ا
حتــــــديــــــد مـــــوعــــــد أول أيـــــام
أفـــــاد الــــــصــــــيــــــام). إلـى ذلك 

ـتـحدث بـاسم وزارة الـتـجارة ا
مـــحـــمـــد حـــنــون  بـــأن نـــسب
جتهيز حصـة شهر رمضان من
الـبـطـاقـة الــتـمـويـنـيـة مـتـقـدمـة
ـــادتـي الـــســـكـــر والســـيــــمـــا 
والـــــزيت. وقــــــال حـــــنـــــون في
تصريح امس إن (نسب جتهيز
حـصـة شـهـر رمــضـان مـتـقـدمـة
والســـيــمـــا الـــســـكـــر والـــزيت
بـاالضافـة الى الـطحـ الـعادي
والـــصـــفـــر). وأضـــاف (بـــدأنـــا
التوزيع من العوائل التي حتت
خط الـفـقـر اعـتـمـادا عـلى كـتاب
من قــــبـل وزارة الــــتــــخــــطــــيط
ــنــاطق الــفــقــيـرة). لــتــقــو ا
مـؤكــداً (نــحن عـلى مــقــربـة من
ـدن وخالل الـسـاعـات مـراكـز ا
سـيـتم جتـهـيـز جـمـيع ـقـبـلـة  ا
ـفـردات الـبـطـاقـة ـشـمـولـ  ا
الــتــمـــويــنــيــة) وأشــار إلى إن
(بـــاب الـــوزارة مـــفـــتـــوح أمــام
ـواطـنــ ويـسـتـطـيع جـمـيع ا
ن لم يــسـتـلم حـصـته االبالغ
عـن ذلــم مــن خـالل مــــــــــــــــواقـع
الــــــتـــــواصـل ومــــــكـــــتـب اعالم

الوزير).
وتــابع إن (الـوزارة مــسـتــنـفـرة
بــاجتـــاه اســتــكـــمــال جتـــهــيــز
مــفــردات الــبــطــاقــة  ولــديــهــا
تـعاقـدات تـضـمنت  50الف طن
من الــرز سـتـصل فـي مـنـتـصف

رمـــــــــضـــــــــان او
بعده). 
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مهنة احملام حسب الفئات :- 
الفـئة ( أ ) خـمسة ماليـ والفـئة ( ب ) سـتة ماليـ والفـئة ( ج ) سـبعة

مالي 
ويذكـر ان احملامي ال يتقاضى مرتبا او منحة حكومية من الدولة كما ان
هذه الـضريبـة ال تشـمل التـأم الـصحي او التـأم عـلى حيـاة احملام
سلحة التي أصبحت عبثًا لـ(كا الصوت) واخلطف والقتل والهجمات ا
بــ احلـ واالخــر كـمـا ان الــكـثـيــر من احملـامــ مـسـجــلـ في جـدول
الـنـقابـة لـكن يـعـمـلـون بـاعـمـال أخـرى بـسـبب انـعـدام الـعمـل باحملـاكم او
شحته. فهل يعقل يا هيئة الضرائب العامة ان تفرض هذه الضريبة بهذا

ر على بلدنا العزيز. الوقت العصيب الذي 

s Š rO¼«dÐ≈ ‚«“— ÂUÝË ≠ œ«bGÐ

يـواجه احملـامي خالل عـمـله في دوائـر الدولـة الـرسـمـية وشـبه الـرسـمـية
انعـدام احترام حـقوقه وواجبـاته حيث يعـترض طـريقه الكـثير من اجلـهلة
ـعـرفـة حـقـوق احملـامي الـتي نص عـلـيـهـا قـانـون احملـامـاة ـلـمـ  غـيـر ا
عدل رقم 173 لسنة 1965. ومع استمرار الوباء والكساد الذي القى ا
ـسـبـوق بـظالله عـلى كـل افـراد اجملـتـمع وارتـفـاع اعـداد احملـامـ غـيـر ا
بـسـبب كـثـرة الـكـلـيـات االهـلـيـة واحلـكـومـيـة وغـيـاب الـتـخطـيـط في حـاجة
هن واحلـرف جاء قـرار الهيـئة الـعامـة للـضرائب لـيثقل من اجملتـمع من ا
عبء وكاهل احملـام حيث حددت ضريبة سـنوية ال تتناسب مع ايرادات
ر به الـبلـد من ازمات ونـكبـات وجاء في احـتسـاب ضريـبة احملامي ومـا
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{ طهران) ,أ ف ب) - اتّهمت إيران
االثــنـ إسـرائــيل بـالــوقـوف خـلف
الــهـــجــوم الــذي اســـتــهــدف األحــد
مـصنـعاً لـتخـصيب الـيورانـيوم في
نـطـنـز مــتـوعـدة إيـاهــا بـ"االنـتـقـام"
وذلك في أوج اجلهود الدبلوماسية
ـبـرم ب إلحـيـاء االتـفاق الـنـووي ا
ايـــران والــقـــوى الــغـــربــيـــة الــعــام

.2015
وكــــان الـــرئــــيس اإليــــراني حــــسن
روحــــــانـي افــــــتــــــتـح فـي مــــــراسم
افتراضـية السبت مـصنعا لـتجميع
ـركـزي فـي نـطـنـز أجــهـزة الـطــرد ا
وأصــــدر فـي الــــوقت نــــفــــسه أمــــر
تــشــغــيل أو اخـتــبــار ثالث سالسل
جــــــديـــــدة مـن أجـــــهــــــزة الـــــطـــــرد
ـــركــزي.وتـــؤمـن أجــهـــزة الـــطــرد ا
ــــركــــزي اجلـــديــــدة هــــذه إليـــران ا
إمكانية تخصيب اليورانيوم بشكل
أســرع وبـــكــمـــيــات أكــبـــر بــحــجم
ـوجب ودرجــة تـكــريـر مــحـظــورة 

برم في فيينا. االتفاق النووي ا
وأعــلـنت مــنــظـمــة الــطـاقــة الــذريـة
اإليـرانــيـة األحــد أن مـجــمع نـطــنـز
الـــنــووي في وسـط إيــران تــعــرّض
صـــبـــاحـــاً لـ"حــــادث" وُصف بـــأنه
"إرهابي" وأدى إلى "انـقطـاع التـيار
الـكـهربـائي" ولم يـسـفـر عن "وفـيات

أو إصابات أو تلوث".
ـــــتــــحـــــدث بــــاسم وزارة وأعـــــلن ا
اخلـارجيـة اإليرانـيـة سعـيد خـطيب
زاده خالل مـــؤتـــمـــر صـــحـــافي في
" بـكر جداً طهـران االثنـ أنه "من ا
ـــاديــــة الـــتي حتــــديـــد "األضــــرار ا
تسـبب بها الـهجـوم" مضيـفاً "يجب
تــفـقـد كل جــهـاز من أجــهـزة الـطـرد

مــحـادثــات فــيـيــنــا "وسـنــنــتـقم من
ـارســاتـهم".من الــصـهــايـنـة عــلى 
انيا االثن من أن جهتها حذّرت أ
ــرتـــبـــطــة الـــتـــطــورات األخـــيـــرة ا
ــنــشــأة نــطـنــز "غــيــر إيــجــابــيـة"
بـالـنسـبـة حملـادثات فـيـيـنا الـرامـية

إلحياء االتفاق النووي.
ـتحـدة انسـحبت وكانت الـواليات ا

فـي ظل رئــــاســــة
دونـــالـــد تـــرامب
مـن االتـــــــــفــــــــاق
الــــــــنــــــــووي من
جـانـب واحـد في
2018 وأعــــــادت
فــرض عــقــوبــات
أمــيــركــيـة كــانت
ــــوجب رفــــعت 
هـذا االتــفـاق.ردا
عـــلـى ذلك بـــدأت
ايران منذ 2019
الــــــتـــــــراجـع عن
معظم التزاماتها
التي تعهدت بها
في فـييـنـا والتي
حتــــــــــــــــــــــــد مــن
انـــــشـــــطــــتـــــهــــا

النووية. 
وأكــــد الــــرئـــيس
األمــــيــــركي جـــو
بــــايـــــدن نـــــيــــته
الــــــــعـــــــــودة إلى
اتــفــاق فـــيــيــنــا.
ونفت ايران على
الـدوام أن تــكـون
تــســـعى المــتالك
قنـبلـة ذرية وأكد

الرئيس روحاني مـجددا السبت أن
جـمــيع األنــشـطــة الـنــوويــة لـبالده

كانت محض "سلمية".
وفـي بـدايــة تـمـوز/يــولـيــو أصـيب
مـــصـــنع جتـــمــيـع أجــهـــزة الـــطــرد
تـطور في نـطنـز بأضرار ركـزي ا ا
بــالـــغــة بــســبب انـــفــجــار غــامض.
وخــلـــصت الــســـلــطـــات إلى وقــوع

صدر لكنها لم "تخريب" "إرهابي" ا
تــــــنــــــشـــــــر حــــــتـى اآلن نــــــتـــــــائج
حتـقـيـقـاتـهـا.وحـذرت وكـالـة األنـباء
اإليـــرانـــيـــة الــرســـمـــيـــة إســرائـــيل
تـحـدة حـيـنذاك من أي والـواليـات ا
عــمل عـــدائي ضـــدهــا. لـــكن رئــيس
الـــوزراء اإلســـرائـــيـــلي بـــنـــيـــامــ
نتانـياهو الـذي يرى أن اجلمـهورية

{ رومــا. (أ ف ب) - أحـيــا الـبــابـا
فرنـسيس األحـد قداسـا في كنـيسة
مــجـاورة لــلـفــاتـيـكــان مع ســجـنـاء
والجــــئـــ وعــــامـــلــــ في اجملـــال
ـنـاســبـة عـيــد الـرحـمـة الـصــحي 

اإللهية.
وأُقـيم الـقــداس في كـنـيـسـة الـروح
الــقــدس في ســاسـيــا في رومــا مع
شارك بلغ حوالى عدد قليل من ا
80 شـــخــــصـــاً بـــســــبب الــــقـــيـــود
ـــفــــروضـــة الحــــتـــواء فــــيـــروس ا

كورونا.
وأحـــيـــــــا احلـــبـــر األعـــظم الـــعــام
ـــاضي قـــداســـاً بـــدون مـــصـــلــ ا
ـنـاسـبـة هـذا الـعـيـد الـذي أطـلـقه
عام 2000 الـبــابـا الـراحل يــوحـنـا

بولس الثاني.
وكـان من بـ احلـضـور هـذا الـعام

مــعــتـقــلــون من سـجــنَــ في رومـا
وكــــــــذلـك مـن ســــــــجـن لألحــــــــداث
بـاإلضـافـة إلـى الجـئـ قـادمـ من
سـوريـا ونـيـجـيـريـا ومـصر وطـاقم
مرض في مستشفى مجاور من ا

بينهم راهبات.
s¹dšü« Õ«dł

وأشار البـابا في عـظته إلى أهـمية
ــســيـحــيــون المــبــالـ أال يــبــقى ا
بـــاألشـــخـــاص الــذيـن يــحـــيـــطــون
بهم.وقال "أيـتهـا األخت وأيها األخ
س هل تريد دليـالً على أن الله قد 
حياتك? انظر إذا كنت تهتم بجراح

اآلخرين".
. وال وأضـاف "ال نقِـفَنَّ غـيـر مـبـال
ــان يــأخـذ وال نــعــيـشنَّ نــصفَ إ
يــعــطي يــقــبل الـعــطــيّــة ولــكـنّه ال

يُصبح عطيّة. 
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لقد نلنا الرحمة وبالتالي علينا أن
نـــصــبح رحـــمــاء بـــدورنــا".وأشــار
ـسـيـحـيـ األوائل الـبـابـا إلى أنّ ا
ـشـاركة وأن كـانـوا يـعـيـشـون في ا
لكـية اخلاصـة كانت غـريبة فكـرة ا

عليهم. 
وقــال "هــذه لـيــست شــيــوعــيـة بل
مسـيحـيـة خالـصة".ولم يـكن البـابا
البالغ 84 عامـاً الذي تـلـقى اللـقاح
ـضــاد لـكــورونـا قـبل رحــلـته إلى ا
الـعــراق مـطـلـع آذار/مـارس يـضع
كـمــامـة أثـنـاء الــقـداس عـلى غـرار
األشـخـاص الـذين قـرأوا نـصـوصـاً

من اإلجنيل. 
وكـان جــمــيع األشـخــاص اآلخـرين
ن فيهم احلاضرين في الـكنيـسة 
ون والكـهنة اآلخرون ر األوالد ا

يضعون كمامات.

ـــــركــــزي إلعـــــطــــاء حـــــصــــيـــــلــــة ا
األضــرار".وأضــاف "بــهـــذا الــعــمل
حاول الـكيـان الصـهيـوني بـالتـأكيد
االنــــتـــقــــام من الــــشـــعـب اإليـــراني
لـصـبـره وحـكـمـتـه اللـذيـن أثـبـتـهـما
(بـــانــــتـــظـــاره) رفـع الـــعــــقـــوبـــات"
األميركية.واتّـهم خطيب زاده بشكل
غـيــر مـبــاشـر إســرائــيل بـتــقـويض
احملـــادثـــات اجلــاريـــة في فـــيـــيـــنــا
تحدة إلى حملاولة إعادة الواليات ا
ـبـرم الـعام 2015 االتـفاق الـدولي ا
حــول الــبـرنــامج الــنــووي اإليـراني
ورفع الــعــقــوبــات الــتي تــفــرضــهـا
واشــــنــــطـن عــــلى طـــــهــــران مــــنــــذ
انـســحـابـهـا من هـذا االتـفـاق الـعـام

.2018
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وأكد "إذا كـان (الهـجوم) يـهدف إلى
احلــدّ من الــقــدرة الـنــوويــة إليـران
ـقـابـل إن كـافـة أجـهـزة فــأقـول في ا
ـركزي (الـتي تـضررت) هي الـطرد ا
من نــــوع آي ار- "1أي من اجلـــــيل
األول. وأضــاف "فـلــيـعـرف اجلــمـيع
أنها بالتأكيـد ستُستبدل بآالت أكثر
تقدماً" مؤكـداً أن "ردّ إيران سيكون
االنتـقـام من الكـيان الـصهـيوني في
".وذكـرت ـنـاسـبـ ــكـان ا الـوقت وا
وكــالـة األنـبـاء اإليـرانــيـة الـرسـمـيـة
"إرنـــا" أن نـــوابـــاً أفـــادوا أن وزيــر
اخلــارجـيــة اإليـرانـي مـحــمـد جـواد
ظريف "شـدّد (...) على ضـرورة عدم
الــــوقـــوع فـي الـــفـخّ الـــذي نــــصـــبه
الــصـهـايـنــة". وأضـاف وفق مـا قـال
الـنــواب أثـنــاء اجـتــمـاع مــغـلق في
ان مخصص للبحث في هجوم البر
نطنز "لن نسمح" إلسرائيل بإفشال
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اإلسالمـيـة تـشـكل تـهـديـدا وجـوديا
لـــبالده يــتـــهم طــهـــران بــالـــســعي
المــتالك أســلــحــة ذريــة ســرا.وقـال
نـتــانـيـاهـو األربـعـاء عن مـحـادثـات
فيينا إن "اتـفاقا مع إيران من شأنه
ــهـد الـطـريق ألســلـحـة نـوويـة أن 
(...) لن يـكـون مـلـزمـا لـنـا بـأي حال

من األحوال".
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رئيس الوزراء
االسرائيلي
بنيام نتنياهو
حلطة خروجة
من قاعة
احملكمة

{ دمـــــــــشق) ,أ ف ب) - فـي أحــــــــد
ـزدحـمـة يـردد بائع أسواق دمـشق ا
ـيد ـتـجـوّل إسـحـاق كـر الـعـصـيـر ا
أغـان شــعـبــيـة جلــلب الــزبـائن خالل
جـولـته الـيـومـيـة حامـالً عـلى ظـهره
إبريقاً نـحاسياً مـزخرفاً مأله بشراب
الــتــمــر الـهــنــدي اســتـعــداداً لــشــهـر
ــيـد أن الــطـلب رمــضـان. يــؤكّـد كــر
ـــشـــروبـــات يــــتـــزايـــد عـــادة عـــلـى ا
الشعبـية الباردة خالل شـهر رمضان
الذي يبدأ بعد بضعة أيام وال سيما
شراب التمر الهندي الذي اعتاد على
بيـعه في سـوق احلمـيـدية الـدمـشقيّ
سقـوف.يشـعرُ الرجلُ ذو الـشارب ا
همة فيمازح الطويل بأنه مكـلف 
الــنـــاس ويــحــاول إفـــراحــهم في ظل
األزمـــة االقــتـــصــاديــة الـــتي تـــشــتــدّ
وطـــأتـــهـــا عـــلـــيـــهم بـــعـــد عـــقـــد من
احلـرب.ويـقـول لـوكـالة فـرانـس برس
"عملي األساسي زرع االبـتسامة على
وجه الزبـون فأسـقيه الـتمـر الهـندي
ـيـد بـطــرق مـخـتـلــفـة".ويُـضــيف كـر
هم عروف بلقب "أبـو محمد" أن "ا ا
أن يـغـادر الـزبـون وهـو سـعـيـد فـمن
يـأتي إليّ غـاضـبـاً يـغـادر من عـنـدي
وهـو بـحالـة رضـا".يـجـول يـومـيا في
ـــة حـــيث يـــبـــادره األســـواق الـــقـــد
الــزبــائـن لــشــراء كــأس من الــشــراب
نعش والتقـاط صورة تذكارية معه ا
ــيـد في أحــيـان كــثــيـرة.يــرتــدي كـر
الـلبـاس الـشـعـبي الـتقـلـيـدي فـيضع
شرواال وقمـيصـا مزركشـا بالنـقشات
الـشـرقــيـة ويـعـتـمــر طـربـوشـا أحـمـر
يـخــزن فـيه األمــوال الـتي يــجـنــيـهـا
آمالً أن يـزدادوا الـزبائـن خالل شـهر

رمضان.
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واعتـاد البـائع أن يضع الـنقـود التي
يـتـقـاضـاهـا حتت طـربـوشه بـطـريـقة
اســتـعــراضــيـة فــيــقـلـب الـطــربـوش
ليصـبح بيـده أشبه بوعـاء يودع فيه
الـــعــمالت الـــورقــيـــة. أمــا الـــعــمالت
ـعـدنـيـة فـيــجـمـعـهـا في زنـار يـلـفّه ا
حـول خـصـره.في مـنـزله الـذي حتوّل
جزء مـنه إلى ورشة لـتحـضيـر التـمر
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 مثلما فـعل بي كتاب جبـران خليل جبران ( اجلـائزة) التي قدمهـا لي االستاذ موحان ..
ــسـعـودي االبـتـدائـيـة في الـكـرخ .. فـعـلت الـكـامـيـرا مـعـلم  الـلـغـة الـعـربـيـة في مـدرسـة ا

االوكرانية ( كيف ) فعلتها لكي تمنحني .. بطاقة مرور الى بالط صاحبة اجلاللة .
كان صديق صباي .. في محلة العطيفية االولى  ناهض عبد الوهاب الدباس .. هو الذي
مـهد لي  طريق  فن الـتصوير / هـواية وفنـا  فطنة  وجـماال .. المتالكه ارقى الـكاميرات
اليـابانـيـة  ومعـرفته بـاسـرار  التـحمـيض والـتكـبيـر .. وكـانت والدته  االنـسـانة الـفاضـلة
ـنافسـة الودية .. وكـأننا دلل .. كـثيرا مـا تشجـعنا بـتوفيـر اجواء من ا رحومـة منيـرة ا ا

درسة التي كانت تديرها انذاك .  داخل صف من ا
كانت محلة الـعطيفية االولى .. مـحلة جديدة   ونـاشئة  هادئة  وعذبـة .. انتقل اهلها من
سـاحتـها  كـبيـرة باهـلهـا وبيـئتـها ة والـقريـبة  .. كـانت صـغيـرة  منـاطق الكـرخ  القـد
ة ..كل مافـيها  من مشاهد  يوحي  برغد احليـاة وجمالها  مثل اي مصيف مترع احلا
 باجلـمال والهـدوء .. منطـقة احتـضنهـا  نهر دجـلة بحب و رقـة  واحيطت بـبهاء بـسات

رحوم ( مهدي وطعمة ) .  االخوين ا
كدت اغرق اكثـر من مرة  في نهر دجلة.. الى ان  جاءنا  مدرب لـلسباحة .. وهو  السيد
ياسـ الصدر .. حـامال مجمـوعة من ( كرب النـخيل )  ..متـبرعا بـتعلـيم اوالد العطـيفية
وت برهة من الزمن .. لكن فن السباحـة واصولها .. فابتعد عنا اخلوف وشبح الغرق وا
هذا  االطمئنان لم يدم طويال .. بعد ان حلت علينا الفاجعة  بغرق  صديق عزيز علينا 
رحوم فاضل عـنكز   الذي غـرق ليال  محشـورا  حتت (دوبة) كبيرة وجار لنا  .. هـو ا
كان الـذي كان يسبح فيه .. وعـندما تمت عـملية انـتشال جثته كـانت راسية بالـقرب من ا

ا . صباح اليوم التالي .. كانت العطيفية باسرها تبكيه حزنا وا
وفي مــثل هــذه االحـزان والــشـدائـد  وحــوادث الـغــرق .. نـتــرك عـادة الــنـهــر واهـواله ..

ونستأنس  ببسات العطيفية وجمالها واجوائها .
كـثـيـرا مـا كــنت اجـد نـفـسي ..اســرح وامـرح وسط هـذه الـبـســاتـ اخلـضـراء .. حـامال
مصـيـدتي الـصـغـيـرة الصـطاد  الـطـيـور والـعـصـافـيـر ..او  مصـوبـا  كـامـرتي  لـتـصـوير

ناظر اجلميلة . ا
ذات مـرة انتبهت الى وجـود  ( نخلة بـرأس ) فقمت بـتصويرهـا .. وكتبت  تعـليقا خلف
الصـورة ( االخوة الـعربـية الكـوردية ) تـاركا اثرا  وفـرحا .. عـلى وجه صديـقي سيروان
..الذي شـجـعـني  بـعد ثالثـة ايـام   المـضي  راكـبـا دراجتي الـهـوائـيـة  مجـتـازا جـسر

الصرافية .. متوجها نحو جريدة( التآخي ) في منطقة العيواضية .
وبـعـد ايـام مـعـدودة  .. ارى  الصـورة مـنـشـورة مع الـتـعلـيق عـلى الـصـفـحـة االخـيرة من
اجلريدة .. كان يوم نشر صورة  النخلة برأس .. يوما عظيما في حياتي .. كنت احمل
اجلـريـدة   وانــا اطـوف ازقـة الــعـطـيــفـيـة  مــنـتـشـيــا  جـذال  مـتــبـاهـيــا  بـهـذا االجنـاز

الصحفي الصغير .
لم افـكر  يومـا بالسفـر الى خارج العـراق .. والحتى خارج بغـداد .. لكن وجود الـكاميرا
ثـابة بـطاقة سـفر  .. وهـكذا سـافرت بـعيدا نـحو مـدينـة البـصرة.. وكانت بـيدي  كـانت 
ـفارقـة ان اقف وراء رسـام  ال اعـرفه اللـتـقط له صـورة .. كان مـنـهـمـكا  بـرسم سـفـيـنة ا
ـوعد راسـيـة  عـلى سـاحل شـط  الـعـرب عام 1968.. بـعـدهـا عـدت الى  بـغـداد وجـاء ا
صـور سامي الذي اقـدم به مجـموعـة من صوري الـفنـية الى مـجلـة ( الشـباب )  وكـان ا
فـاجأة النـصراوي يـشـرف ويخـتـار وينـشر مـا يـشاء  لـتـنمـية مـواهب الـشبـاب .. لـكن ا
صور جاسم ـرة نحو مجلـة ( الف باء ) .. وكان ا االكبر  ح تـسارعت خطاي  هذه ا
الـزبـيـدي مـهـتـمـا بـنـشـر الـصـور الـفـنـية .. دخـلـت علـيـه من غـيـر موعـد  وكـان من حـوله
ح  صـورته مـجـمـوعـة من احملـرريـن والـرسـامـ .. بـيـنـهم الـفـنـان صالح جـيـاد ..الـذي 
بـسرعة .. وهي ذات الـصورة التي التـقطتـها  في البصـرة من خلفه .. وكـان ال يعرفني 
وانـــا ال اعــرفه.. مـــات صالح جــيـــاد مــنــذ اكـــثــر من عـــام في بــاريـس  وغــاب عن حي
الـرسام في مونـتمارت.. وتـرك صديقه الرسـام الكبـير فيصل لـعيبي في لـندن .. مثقال

باحزان الفراق . 
ال اتذكر  من تاريخ الـصورة في العراق .. سوى تلك التي تـلتقط لنا  ونحن جنلس على
ــصـور وهـو يـخـفي  راسه داخل خـرطـوم من ( تـنــكـة) فـارغـة لـدهن الـراعي .. لـنـراقب ا
ـعـامالت الطـابـو  وشـهادة القـمـاشـة السـوداء ..كـانت مـثل هـذه الصـور تـكـون صاحلـة 
ـصور اجلـوال الذي ـدارس .. ثم ظهـر  ا دنـية  والـتـسجـيل في ا اجلـنـسيـة واالحـوال ا
يلتـقط لنـا  الصـور  .. ويعود عـليـنا  في االسـبوع الـتالي لنـحصل عـلى صورنـا باالسود
صـورين البـارع في شـارع الرشـيد وشارع واالبـيض .. الى ان ظهـرت مجـموعـة من ا
ـلوك الـسعـدون.. ارشـاك  وحـازم بـاك وحـافظ الـقـبانـي .. واستـوديـو بـابل / مـصـور  ا

والرؤوساء .
لم يـكن وصول التـلفزيـون ..الذي اطلـق عليه ( الـع  الكـونية ) سـهال   لوال وجود اداة
عتمة ) التصوير التي فـتحت له الطريق ثبـاتا ومكانة ومسـتقبال .. كانت فكرة ( الـغرفة ا
في فرنـسـا ثم في بـريطـانـيـا  اداة فنـيـة تغـلـغـلت لقـرون خـلت .. وكـان اجملرب الـفـرنسي
جـوزيف نـيـبـس  اول من اجـرى مـا سـمـاه ( هــيـلـيـوغـرافــيـا ) اي صـورة احلـيـاة .. امـا
شريـكه االصغـر لويس داغيـر فهو اول مـن طور صورة  فـوتغرافـية دقـيقة  في مـنتصف
ارسون القرن التـاسع عشر .. وفي مثل هذا التاريخ كان اكثر من عشرة االف مصور 

فن التصوير في امريكا الشمالية يتقدمهم مخترع التصوير  والكهرباء  اديسون .
لم  تكن غـواية  الـتصويـر  مقـتصـرة  على الـعلـماء واخملـترعـ في اوربا وامـريكا   بل
ـلكـة فـكـتـوريـا  واالمـير الـبـرت  بـشـرائـهـمـا اول جهـاز لـلـتـصـويـر .. لكن وصـلت الى ا
تحركة ) وبروز  ظاهرة التصوير احلدث االبرز في تاريخ الـتصوير اختراع ( الصورة ا
صرفي االمريكي جورج ابستمان  الذي  حتول بسرعة من البورصة الشعبي عـلى يد ا
 الى صـانع آلالت التصـوير  بعـد  جناحه باخـتراع آلة ( كوداك ) الـشهيـرة .. رخيصة
الثمن  وسهـلة االستخدام .. كان الشعار الـذي اتخذه إبستمان في اعالناته عن كوداك
( اضـغط على الـزر .. ونحن نقـوم بالبـاقي ) وهكـذا جنح في فكرته جلـعل كوداك .. على

لسان اجلميع وفي مختلف لغات العالم .
 وفي طوكـيو  .. حاول الـيابـانيون صـناعـة آالت تصويـر  دقيـقة   تظـاهي دقة الـساعات
الـسويـسـرية .. لـكن كـاميـراتـهم هذه  لم تـظل  صـامتـة .. وهي تـسجـل اخطـر  احلوادث
التي جتري حـول الكرة االرضيـة .. وابشع اجلرائم واجملـاعات في مدن الـعالم الثالث ..
ـصور االمـريكي كارتـر .. الذي صـور  حلظة وهـذا ماسـجلته عـدسة  ا
انـقـضـاض نسـر جـارح  عـلى طـفل اتـعبـته اجملـاعـة من الـلـحاق
بامه .. كـانت الـتقـاطـته البـشـعة  هـذه  وصـمة عـار  في جـب
ـال .. لـكنـه عاش  مـنـزويا االنـسـانـية .. لـقـد ربح  الـشهـرة وا
ومـنــهـارا .. فـقـرر  االنــتـحـار  ولم تــعـد عـدسـته تــسـجل تـلك

االفكار  ..

ة بـكل خلفيـاتها  ومخـاطرها على اجملـتمع اال ان اجلديد فـيها انها رغم ان العادة  قد
جتاوزت كـل احلدود واخالقـيات اجملـتمع الـعربي بـوجه الـعمـوم واجملتـمع العـراقي على
اخلـصــوص ووصل االمـر الى حــاالت من الـنـصـب واالحـتـيــال عـلى الــنـاس الـبــسـطـاء
هدد بـالفـصل اقاربه واهله وتـهديدهم واخـذ ما يسـمونه (عـطوة) وهدنـة الى ان يجـمع ا
من اجل الوصول لصـاحب االمر  حقا ام باطال وتكليف احـد اعمدة القوم الخذ العطوة
وحتديـد زمـنهـا  والغـريب في االمـر ان مثل هـذه احلالت اخـذت اشكل مـتـعددة وبـاتوا

يتفننون بها.
درس علم وا علم الـذي يؤنب طالب ويحاسـبه مهدد وح يرسب احـد الطلبة يـهدد ا فا
شـرف يهدد بحياته النه واسـتاذ اجلامعة   ,وعندما تـفشل عملية مـريض فات الطبيب ا
بـاعتـقـادهم قـاتل وهـكذا الـذي يـقـتل بقـرة خـطـا وكـلب مسـعـور في الـريف ومن عـجائب
ـغـفـل ـال الـعـام من ا االمـور ان عـصـابـات مـعـيـنـة اتـخـذت من ذلك وسـيـلـة في جـمع ا

ساك على حد سواء. وا
وعندما تـكون صاحب مصلحة ولديك دخل مقنع فإنك مبتلى  وحياتك مهددة على طول
اخلط وتعـيش في بيـتك بحـالة من الـرعب  فمـثل هذه الـعصـابات تـفنـنت بطـرق النصب
واالحـتيـال  تـارة تنـسب نفـسـها الى جـهـات حكـوميـة وفي اخـرى الى جهـات عـشائـرية
.وعنـد تعـداد احلالت التي تتم فـيهـا الدكـات  العشـائريـة جتدها عـلى اتفه االمـور فح
(ال يسلم او يلقي بـالتحية) عـلى شاب اخر من ابناء عـشيرة اخرى باسـتطاعته ان يكيل
له اسـخف الـتـهم حـتى لو كـان ذلك بـدون قـصـد  وعـنـدما تـرعى بـقـرة في ارض الـغـير
خـطا ودون قـصـد كـذلك تقـوم الـقـائمـة عـلى صاحـب البـقـرة وحاالت اخـرى نـتـرفع على
ـهم واحلقيقـي والذي يؤرق الناس ذكرها كونهـا تافهة وغـير اخالقية . ويـبقى السؤال ا
ـمــارســات ولـيــتـخــذ  كل جـزاءه مـتى يــحل الــقـانــون مـحل هــذه ا
ــوجب الـقــانـون ونــخـلص الــنـاس من بــلـطــجـة فالن وحـقــوقه  
واستهتار فـلتان انها عادات بعيدة كل البـعد عنديكم مجتمعنا
واخالقـيــاته والبـد من وضـع حـد لـهــا وحـمـايــة ارواح الـنـاس
ـشـعـوذين وفـاقـدي الـضـمـير وعـوائـلـهم من اخـطـاء وتـطـفل ا

والله من وراء القصد 
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البابا فرنسيس
يصل كنيسة

الروح القدس في
روما

احلــــرب أزمــــة اقـــتــــصـــاديــــة حـــادة
فـاقـمــتـهـا مـؤخـراً تــدابـيـر الـتـصـدي
لـوبـاء كـوفـيـد-.19. وما زاد الـوضع
ـتسارع سوءا االنهـيار االقـتصادي ا
فـي لـــبـــنــــان اجملـــاور حــــيث يـــودع
سوريـون كثـر أمـوالهم بـينـهم رجال
اعــمــال.ويـزيــد ارتــفــاع األســعـار من
مـعـانـاة الـسـوريـ الـذين يـنـتـظرون
في طـوابـيـر طـويـلـة لـلـحـصـول عـلى
دعـوم ويشـكون من الغالء البنـزين ا
ــتــزايـــد.ويــخــشى أبــو مــحــمــد أن ا
يتـراجع عدد مـعجـبيه وزبـائنه جراء

تـداعـيــات األزمـة االقـتــصـاديـة وشحّ
احملروقـات وصـعـوبة وسـائل الـنقل
فــــضال عن مــــضـــاعـــفــــات فـــيـــروس

كورونا.
”UM « ÂuL¼

ويقول قبل أيام قليلة من بدء الصوم
"شــهـر رمــضـان مــخـتــلف مــنـذ ثالث
سنـوات وحتى الـيوم نـتيـجة هـموم
ــعــيــشــيـة الــنــاس االقــتــصـاديــة وا
وفـــــيــــروس كــــورونـــــا (..) الــــنــــاس
يــرتــطــمــون بــبــعـضــهـم في الــسـوق
وكـأنـهم مـصـابـون بـالـدوار".وأعلـنت

اضي احلكومـة السـورية األسـبوع ا
تــــــقــــــلــــــيـص الــــــعــــــمـل في وزارات
ومؤسـسات عـامـة لعـشرة أيـام جراء
ـتسـارع لـفيـروس كـورونا التـفـشي ا
واألزمــة االقـتــصــاديــة وفق مــا ذكـر
اإلعالم الــرســمـي.كــذلك أنــهت وزارة
ــــــراحل الــــــتــــــربـــــيــــــة دوام طالب ا
ـــقت الـــدروس في األســـاســـيـــة وعـــلّ

اجلامعات.
ورغم اإلجراءات احلكـومية الـقاضية
بــتـــقــلــيص الـــعــمل في الـــعــديــد من
ـؤسـسـات الـعـامـة بـقـيت األسـواق ا

مفتـوحة أمـام حركـة الزبائن في ظل
ــزيـد مـخــاوف من أن يــؤدي فـرض ا
من تدابيـر اإلغالق إلى زيادة األعباء
االقــتــصــاديــة.وفي ظل هــذا الــوضع
تأزم ال يُخفي أبو محمد قلقه على ا
هنة التي يـتم تناقلهـا عبر األجيال ا
هنة في عائلته ويقـول "ورثتُ هذه ا
عن أجــدادي مــنــذ أكــثــر من أربــعـ
".ويُـضـيف أنه فـي ظل األوضاع عـاماً
االقتصادية "أخشى أن يعطي الناس
األولــويــة لــلــطــعــام والــشــراب عــلى

حساب عصير التمر الهندي".

ـيد السـتـقـبال الـهنـدي يـسـتعـد كـر
شــهــر رمــضــان فــيــحــضــر كــمــيـات
إضافية من الشـراب الشعبي الطازج
الـــذي يــعـــدّ أســاســيـــاً عــلـى مــوائــد

اإلفطار في سوريا.
ويــقــول "الـــتــمــر الــهــنــدي مــشــروب
صــيــفي ورمــضــاني بــشــكـل خـاص
يـســاعـد عـلـى تـرطـيـب اجلـسم ومـدّه
بــالـطــاقــة والـفــيـتــامــيـنــات (..) لـكن
أســعـار مــكـوّنــاته األولــيـة ارتــفـعت
وبالـتالي زاد سـعره".وتـشهـد سوريا
بـــعــد أكـــثـــر من عــشـــر ســـنــوات من
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وصل ا

مدفع رمضان
الــلـه بــكــر واجلــامع الــنــوري وجــامع
ـــصـــفي "هل هاللـك شــهـــر مـــبــارك " ا
يـهنـيئ الـناس بـعضـهم بعـضا فـرح

مستبشرين .
ـوصل وايـامه نــعم كـان رمـضـان في ا
اجلــمـيــلـة  شـهــرا لـلــطـاعــات وتـسـود
االجــواء الــروحــانـيــة ايــامه ولــيــالـيه
فـالـرجال والـنـساء واالطـفـال يفـرحون
ــبــارك ويـــســتـــعــدون له بـــرمــضـــان ا
ـسـاجـد وخـاصة وتـمـتأل اجلـوامـع وا
دينة وفي القرى واالرياف في احياء ا
صـل ويـبدأ النـاس بقـراءة القرآن بـا
الكر ويحرصون على ختمه اكثر من
مــرة ســواء في اجلــامع او في الــبـيت
ـسـاجـد واجلوامع دورات كـمـا تـقـيم ا

لـتحفيظ القرآن
لـالطفـال وتـقيم
ـسابقات فيما ا
بـيـنهـم  ضمـانا
التــــقـــان قـــراءة
الــقـرآن الــكـر
وحــــفظ بـــعض
مــن آيـــــــــــــــــاتـه
وسـوره وكثيرا
مـــــا نــــشــــاهــــد
ـوصل اطـفـال ا
وهـم يــــرتــــدون
الـــــــدشــــــاديش
الــبـضـاء وعـلى
رؤوســـــــــــــــــــهـم
الـــــعــــرقــــجــــ
ويــذهــبـون الى
ـــــــســـــــاجـــــــد ا
واجلـوامع ومن
الـــــــطــــــريف ان
الــــــــشـــــــيـــــــوخ
والــــــــــرجــــــــــال

يـفـسـحـون لـهم وحـتى لـلـنـسـاء امـاكن
خـاصة تـشجيـعا لهم الرتـياد اجلوامع
ــســـاجــد ودراســة الــقــرآن الــكــر وا
ويـــتـــحــدثـــون امـــامـــهم عن ان شـــهــر
ــبــارك هـــو شــهــر الــقــرآن رمـــضــان ا
الــشــهــر الــذي نــزل فــيه الــقــرآن عــلى
الـنـبي الـكـر محـمـد صـلى الـله عـليه

وسلم . 
الـذي يـهـمـنـا هـنـا ان نـؤكـد بـأن شـهـر
ـبارك هـو شـهر الـطـاعات .. رمـضـان ا

وشــهــر الـغــفــران .. وشــهـر الــتــوبـة..
وشــهــر الــبــركـة . ولـه قـدســيــة في كل
الــــعــــالم االسالمـي وله قــــدســـيــــة في
ـديـنة ـوصل ا مـديـنـتـنـا هذه مـديـنـة ا
الـعريـقة الـتي عرفت وعـلى مدى قرون
ـــانــيــة بـــتــديــنـــهــا وبـــنــزعــتـــهــا اال
حافظتها على العراقة واالصالة .. و
فـي صغـري وشـبـابـي كنـت اشـعـر بأن
من يــفـطــر في رمـضـان لــيس مـســلـمـا
وهـــو نــفـــسه كـــان يــشـــعــر بـــاخلــجل
ويــتـواري من الـنــاس وغـالـبــا مـا كـان
الــصــائــمــون من االطـفــال يــســمــعـون
ُــفـطــرين عــبـارات قــاسـيــة من قــبـيل ا
ـفــطغ كــديـشي " "الــصــا شـيــشي وا
ــفــطغ يـأكل و"الــصـا عــالــبـنــاغـة وا

فاغة" ...
االطــفــال الـصــغــار كــانـوا يــصــومـون

رمــــــضــــــان وكـــــان
االهـالي يـتحـايلون
عـــــلى اطــــفـــــالــــهم
الـصـغـار فـيـقـولون
لــهم عــبــارة التـزال
تـرن في اذني وهي
"شـــــــلـــــــلـــــــوا " أي
صـومـوا من الفـجر
حـــتـى الـــظـــهـــر ثم
افـــطــروا أي كـــلــوا
شـــيـــئــا وبـــعـــدهــا
واصـــلــوا الـــصــوم
ــغـرب حــتى اذان ا
وهـــم بـــــــــــــــــــــــذلــك
يـحـسـبـون لـتـكوين
الــــطــــفل الــــبــــدني
والــنـفـسي حـسـابـا
...ومـع هـــــذا كـــــان

االطـفـال يصـرون عـلى الصـوم والـيوم
أرى احــــفــــادي وقــــسم مــــنـــهـم من لم
يـتــجـاوز الـسـابـعـة من الـعـمـر يـصـوم
ويــصــر عــلى الــصــوم مع انــني اوجه
بــضـرورة مــراعـاة تــكـويــنـهم الــبـدني
وحــفـاظــا عـلـى صـحــتـهم فــضال انـهم
اليــزالــون خــارج الــتــكــلـيـف الـشــرعي
فــيـأتـيـنـي الـرد من ابـائـهـم وامـهـاتـهم
"خــلي يــتـعــودون عـلى الــصـوم " . اذا
ــوصـلــيـة تـصــوم بـجــمـيع الــعـائــلـة ا
افــــرادهـــا االب واالم واجلــــد واجلـــدة

واالوالد.
وصل طـقوس محـببة ولـرمضـان في ا
يـحرص اجلميع عـلى مراعاتـها ومنها
ا الـتزود قبل حلـول الشهر الـفضيل 

ؤونة يـحتـاجه الصائم مـن الطعـام وا
والـعصائر ومنـها شربت الزبيب الذي
يــــحــــرص الـــصــــائم عــــلى الــــوقـــوف
بــالـطــابـور امـام مــحالت بـيع عــصـيـر
الـــزبــيب –الـــشــربت واليـــحــلى شــراء
الـشـربت اال من اولئك الـذين اشتـهروا
بـــتــحــضــيـــره من الــطــحـــلك وبــطــرق
كن ان يـقال الـشيئ نـفسه مـعروفـة و
على محالت بيع الطرشي واخملالالت.
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وقــبل ســنــوات اصــبــحـت الــعــصــائـر
االخرى تصطف مع الشربت في مائدة
رمــضــان ولــكل عــصــيــر لــون فــهــنـاك
عـصيـر البـرتقـال وعصـير الـتفـاح هذا
كـــله الى جـــانب الـــلــ الـــرائب الــذي
ــوصــلــيــون "الــشــنــيــنــة " يــســمــيـه ا
ا لذ وطاب ..وتـزدحم مائدة رمضان 
ــــائـــــدة غــــنــــيــــة ــــأكــــوالت ..وا مـن ا
...وعـــنـــدمــا تـــقــول الحـــدهم مـــا هــذا
االسـراف يقول لك "رمـضان ابو اخلير
ــا كــنت احلــظه " رمــضــان كــر " و
ــــا لــــديــــهم من تــــبــــادل اجلــــيــــران 
ـأكـوالت بـعـضـهم مع الـبـعـض االخر ا
.قــــرأت مــــرة لـــعــــالم ديــــني قــــوله ان
االنـسـان في رمضـان يجب ان يـقتـصد
ومـتى قل مصـروفه متى قبـلت طاعاته
فـــاذا كــان يـــصـــرف في الــشـــهـــر قــبل
رمــضــان 500 الـف ديــنــار فــعــلــيه ان
يــــقــــلص مــــصــــروفه الى ال250 الف
ديــنــار واحلـال هــو غـيــر مــا قـاله ذلك
الــرجل وهـذه اظـنــهـا سـلــبـيـة البـد ان
نـتخـلص منهـا فاللـه سبحـانه وتعالى
ــسـرفــ والــتـدبــيــر نـصف ال يــحب ا

عيشة واالعتدال واجب . ا
يـنتظر الصبية االذان الذي يترافق مع
دفع ينصب في دفع وكان ا ضـربات ا
اجلـانب االيـسـر قـرب حـديـقـة الـشـعب
وعــلى احلـافــة الـيــسـرى لــنـهــر دجـلـة
اخلــالـــد ..يــتــهــيـــئــا اجلــنــدي إلطالق
ـدفع ما ان يـسمع الـطـلقـة االولى من ا
مــؤذن جـامع االغــوات يـلــهج بــعـبـارة
الـله اكبـر وغالـبا ما كـنا نـسعـد برؤية
ـا ــدفع وهـو يــعـلن بـدء االفــطـار و ا
اتـذكـره انـني بقـيت مـرة وانـا طفل في
االبـتـدائـيـة مع عـدد من اصـدقائي الى
ــدفـع لــنــسـمــعـه وهــو يـدوي جــانب ا
وسط أهــازيـجــنـا وفــرحـنــا بـرمــضـان

وبطقوسه اجلميلة ..
وعـنـدمـا نكـون في الـبـيت وكـان بيـتـنا
فـي رأس الـكـور في اخلــمـســيـنـات من
ـاضي نصـعد الى سـطح الدار الـقرن ا

ـغــرب ونـصـرخ لــنـســمع االذان اذان ا
لـنـسمع اهـلنـا في الداخل "دق الـطوب
.... أذن افـــطـــغـــوا " وعـــنـــدئـــذ نـــنــزل
لـنشارك اهلـنا االفطار الذي يـبتدأ كما
يـقول االستاذ ازهر سعد الله العبيدي
ــوصل ايــام زمــان " بـأن فـي كـتــابـه "ا
يـتـنـاول كل صـائـم تـمـرة ..وهـذه سـنة
درج عــلـيــهـا الــرسـول الــكـر مــحـمـد
صـلى الـله علـيه وسـلم وتـتألف مـائدة
ـرق والـشـوربة رمـضـان من الـتـمـن وا
ال "الـسوب " وغالبا ما تكون الشوربة
امــا من الــعــدس وامــا من "اجلــريش "
والنــنــسى الــكــبـاب والــســنــبـوسك او
الــســنـبــوسه الى جــانب اخلــضـروات
واحلـلويات والفواكه ..كـانوا يضعون
في الـشـوربـة قـطـعـا من الـلـحم تـسمى
ــوصل الــعـــصــافــيــر واليــزالــون في ا

يلتزمون بهذه العادة .

شــهـور الــله كــلـهــا مـبــاركـة ..... اال ان
بارك له نكـهة خاصة  شـهر رمضـان ا
ـوصل وحــسب بل لــيس في مــديــنــة ا
ــدن االسالمــيــة ...فــالــنــاس وفـي كل ا
يــحــتــفــون بــقــدوم رمــضــان  ويـهــنئ
بـعـضـهم بعـضـا  ويـبدأون فـي تهـيـئة
ـسـتـلزمـات اسـتـعـدادا للـصـيـام لذلك ا
تــزدهـر االســواق  ويــتـزاحم اجلــمـيع
ـشـروبـات  ـأكـوالت  وا عــلى شـراء ا
والـعـصـائـر واحلـلـويـات ..وغـالـبـا مـا
يـأتي رمـضـان في الـصـيف احلـار ومن
هـنا جـاء اسمه فرمـضان من الـرمضاء

والرمضاء احلر .
شــهـر رمـضـان الـذي أنــزل فـيه الـقـرآن
هـــدى لــلـــنــاس وبـــيـــنــات من الـــهــدى

والفرقان) (البقرة) -185.
ــوصل ولـــشــهــر رمــضــان عـــنــد أهل ا
انية قـدسية ومكانة مرموقة وسـمه إ
مــتـمــيـزة امـتــثـاالً ألمــر الـله ســبـحـانه
تـعالى بسم الله الـرحمن الرحيم : ( يا
أيـها الـذين آمنـوا كتب عـليـكم الـصيام
كـمـا كـتب على الـذين من قـبـلكم لـعـلكم
تــتـقــون) (الـبــقـرة /183). وابــتـهــاجـاً
بــقــوله صـلـى الـله عــلــيه وسـلم : ( إذا
دخـل رمـضـان فــتـحـت أبـواب الــسـمـاء
وغـــلـــقت أبـــواب جـــهـــنم وســـلـــســـلت
الـشـيـاط ) (رواه أبـو هـريرة /رض)
واحلــديث الــقــدسي (الــصــوم لي وأنـا
أجـزى به) .هو شهـر الصيـام  والقيام
 والــتـهـلــيل  والـتــكـبـيــر والـتــسـبـيح
والــتـحـمـيــد واالسـتـغــفـار والـتـراويح
والــقــرآن  ونـوال اجلــنــة والـعــتق من

النار.
ولـــهــذا الـــشـــهــر الـــفــضـــيل طـــقــوسه
ـوصـليـة من عادات وتـقالـيد اعـتادوا ا

ـارسـتـهـا والـتـمـسك بـهـا خالل عـلى 
هـذا الـشـهـر الـكر وتـعـظـيم شـعـائره
(ذلك ومـن يعظم شـعائـر الله فـأنها من
ألـوف الشـعبي تـقوى الـقلـوب). وفي ا
ــوصـلي طـعــمـا خـاصـا مـن تـقـديـسه ا
واالحـــتــفـــال به ســــواء من الــشـــيــوخ
والـــشــبـــاب وحــتـى األطــفـــال  فــقــراء
وأغــنــيــاء مــتــوارثــ ذلك األبــنــاء عن

اآلباء واألجداد .
يـبدأ استقبال رمضان من شهر رجب 
ـوصل فــقــد أعــتـاد الــكــثـيــر من أهـل ا
صــيــام أيــام عــديـدة مـن شـهــري رجب
وشـــعـــبــان  خـــاصــة يـــومي االثـــنــ
ا واخلـمـيس منـهمـا تـطوعـاً أو إيفـاءَ 
ـاضـيـة أفـطــروه من رمـضـان الـسـنـة ا

بعذر شرعي.
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في رمـضـان يتـبادل الـنـاس التـهنـئة ..
وفـي وقـتـنــا احلـاضـر أصــبح الـهـاتف
ـوبايل) يـرن ب الـفيـنة اجلـوال اي (ا
واالخـرى وعندمـا تفتحه جتـد التهاني
بـرمضان تتـرى من االصدقاء واالقرباء
ــا يـــنــبـــغي هـــنــا ان واحملـــبـــ .. و
نـالحـــظه هــــو الـــعـــبــــارات اجلـــاهـــزة
ا ينـبغي ان نذكـر بضرورة لـلتـهنئـة 
ان تــكـون الـتـهــنـئـة بـعــبـارات صـادقـة
يـكـتبـهـا احملب بنـفسـه حملبه وصـديقه
حـتى تأخـذ طريـقهـا الى القـلب هذا ما
اشـعـر به انا نـفسي فـقـد احتمس لـلرد
عـلى تـهنـئـة صادقـة بـلغـة من يـرسلـها
ـا أحتـمس لـتهـنـئة وبـأسـلـوبه اكثـر 
تـعـتمـد " الكـليـشهـات" اجلاهـزة والتي
غـالبـا ما تـرسل بالـصيـغة نـفسـها لكل

االصدقاء واحملب .
ـهم يـبـدأ رمـضـان بعـد اقـرار الـهـيـئة ا
ــوصل ثــبـوت الــشــرعــيــة أو قــاضي ا

رؤيــة دخــول الــشـهــر الــفــضــيل ..كـان
الـناس ينتظرون ان يعلن القاضي ذلك
ــذيـــاع او الــتـــلــفـــزيــون .. مـن خالل ا
وغــالــبـــا مــا يــتم االخــتالف فــيــصــوم
الـبـعض اعـتمـادا عـلى مـا اعلـنه مـفتي
ا الـسعودية في ح يـلتزم االخرون 
يـــعـــلــنه قـــاضي الـــعـــراق .. وكــان في
الــسـتـيـنـات ومــا بـعـدهـا الــسـيـد عـبـد
الـرزاق ابـراهـيم .. ومـنـذ اكـثر من الف
سلمون هنا واربـعمائة سنة يخـتلف ا
وهــنـاك بــشـأن بــدء الـصــوم ونـهــايـته
وحـجـتـهم لـيـست احلـسابـات الـفـلـكـية
الـدقــيـقـة  ونـتـائج االجـهـزة الـعـلـمـيـة
ــا البـد ان يــروا الـهالل بــأعـيــنـهم وا
اجملـردة أو أن يرى احـدهم او بعـضهم
الـــهالل "فـــمن شـــهـــد مـــنـــكم الـــشـــهــر
فـــلــيـــصــمـه " .. وقــد جـــاء في االثــر :"
صـومـوا لـرؤيته ..وأفـطـروا لـرؤيته " .
ــنــصــوص ومـن الــواضح ان رؤيــتـه ا
عـلـيـهـا في االثـر غـيـر مـشـروطـة بـعـدم
اســتــعــمــال االجــهــزة الــعــلــمــيــة ومن
الـبـديـهي ان صـيامـنـا سـوف لن يـكون
باطال اذا رأينا هالل رمضان من خالل
الـتـلسـكوب.. ومـهمـا يكن من امـر فهي
- كــمـا قـال احـد الـكــتـاب - مـعـركـة كل
عـام واحلـمـد لـله فـأن اجلـميـع في هذه
الـسنـة قد اتفق عـلى بدء الـصوم وكان
بــــالــــضـــبـط يـــوم الــــثالثــــاء االول من
وافق لـلـيوم رمـضان 1434 هـجـريـة ا
الــتــاسع من شـهــر تــمـوز ســنـة 2013

ميالدية ..
كـمـا هو مـعروف ومن خالل الـسجالت
الـــتـــاريـــخـــيـــة فـــأن الـــقـــاضي ســـواء
اجلـلوس علـيها عنـد استطالع الهالل.
وبـعـد رؤية الـهالل تـقام االحـتـفاالت ..

وثـمـة روايات كـثـيرة عن مـراسـيم هذه
ــوصل وغـيــرهـا من االحــتـفــاالت في ا
ـدن االسالمية وغـالبا ما يـحضر تلك ا
االحــتـفـاالت الـوالة والـقــضـاة وفـقـهـاء
ـــدن ومـــشــايـخ االصــنـــاف واحلــرف ا
والــنـقـبـاء واالهـالـي وكـان لـسـان حـال
اجلـــمــيع يــردد " يـــا أمــة خــيــر االنــام
وصل ..صـيـام ..صـيام في بـغـداد أو ا
ـــدن او الــــقــــاهـــرة او غــــيــــرهـــا مـن ا
االسـالمـيـة كــان هـو من يـخــرج لـرؤيـة
الـهالل او ان يجلـس ليأتيـه الشهود ..
ــمـلــوكي وفـي مـصــر وخالل الــعــهــد ا
اعـدت للـقضاة دكـة بأسم "دكة الـقضاة
قطم في الـقاهرة وهذه الدكة " بـجبل ا

ساجد من اجل " . كانت ترتفع عن ا
ولـــقــد ادركت في صـــبــاي جـــانــبــا من
وصل االحـتفـاالت بقدوم رمـضان في ا
ـسـيـرات في الـشـوارع حــيث تـطـوف ا
ويــــشــــارك الـــــنــــاس في احــــتــــفــــاالت
شاعل فولكلورية رافع الفوانيس وا
ـواكب االطـفـال فـرحـ ويــرافق هـذه ا
مـــبـــتــهـــجـــ ويـــدورون عــلـى ابــواب
ـيسورين مـرددين "ماجيـنا يامـاجينا ا
حـل اجليس وانـطـينـا " ويـتم ذلك بـعد
ذكــر اسـمــاء االعـزاء من اطــفـال اولـئك
الـناس "الـله يخلي احـمد " "الـله يخلي

حس " وهكذا ..
كـنت اسمـع بخـروج اناس الى الـبادية
عـصـر الـيوم الـسـابق لرمـضـان او قبل
ذلك حـيث يـصـفـو اجلو خـاصـة لـرؤية
الـهالل اجلديد هالل رمـضان ..ويتوزع
ديـنـة ليـسمـعوا الـنـاس على جـوامع ا
(الـــــوعظ)  وخــــطـب اجلــــمـع ..جــــامع
الـشيخ عـبدال وجـامع النـبي جرجيس
وجــامـع الــنــبي شــيت وجــامع الــنــبي
يـونس وجـامع اخلـضـر وجـامـعـة عـبد

وقـــــــــــد
دأبــــــــت
الـعـائـلـة

ـغـرب قبل ـوصـلـية ان تـؤدي صالة ا ا
االفــطـار الــذي يــبـتــدأ بـتــنــاول الـتــمـر
اء او " الـشنينـة " وبعدها وقـليال من ا
تـتجه العـائلة الى الـصالة ويؤمهم رب
الـبيت هذا اذا كان يصلي في البيت او
ـسجد الـقريب ان الـبعض يـذهب الى ا
او اجلــامـع الــقــريب لــيــؤدي فــريــضــة
ـناسـبـة فقـد كان من ـغـرب وبا صالة ا
وصلي التبـرع للجامع بالتمر عـادة ا
والــشـربت الـذي يــقـدم لـلـمــصـلـ قـبل
ادائـــهم لـــلــصـالة . ومــا انت تـــنـــتــهي
الــصالة حـتى يــتـحـلـق افـراد الـعــائـلـة

حول سفرة رمضان ويبدأون االفطار .
من طـقوس رمضان ان يبدأ الناس قبل
الـفطـور بقـراءة آيات من الـذكر احلـكيم
فـهم يـحـرصـون على خـتـمـة الـقران في
ــبـارك وهــذا مـا دأبت عــلـيه رمــضـان ا
مــحـطـات الـتــلـفـزيــون من قـبل وبـعض
الــقــنـوات الــفــضـائــيــة من انـهــا تــقـدم
تـالوات من الـقـران الــكـر قــبل سـاعـة
تـــقـــريــبـــا من بـــدء االفــطـــار .. ومــا ان
يـنتهي االفطار اال وتبدأ العائلة بشرب
الـشـاي وتـنـاول احلـلـويـات وغـالـبـا ما
كــان الـشــاي يـخــدر عــلى الـفــحم الـذي
يـظل متـقدا بـعد شواء الـكبـاب ليوضع
اء ويخدر انـاء الشاي الكـتلي فيغـلي ا
الـشـاي في الـقـوري وغـالـبـا مـا يـوضع
الهيل او عطر النعناع وبقدر ما يتعلق
االمــــر بـي فــــأنــــني احـب الــــشــــاي من
الـسـماور الـذي نخـرجه لـنسـتعـمله في
رمـضان والـعيد وشـاي السمـاور يخدر
بـشـكل جـيـد وماألـذ واطـيب من رائـحة
الـشاي الـزكية وقـد تخـدر ...وقد ارتبط
تـخـديـر الشـاي بـتلك االغـنـيـة التـراثـية
ــعــروفــة "خــدري اجلــاي الــشــعــبــيــة ا

ن اخدره " . خدري ..عيوني ا
وحتـــ صالة الـــتــراويح فـــيــذهب رب
االســـــــرة وتـــــــذهـب اجلـــــــدة واالم الى
اجلـامع وغـالـبا مـا يـصـطحـبـون مـعهم
االبـناء واالحفـاد واحلفيـدات ..وتنتهي
صالة الـتـراويح لـتبـدأ السـهـرة اما من
ـتـبــادلـة والـسـمـر او خالل الــزيـارات ا
الــتــحـلق حــول جــهـاز الــتــلـفــزيـون او
ــقــهى الــقــريب الـذي ذهــاب االب الى ا
قهى كـان موجـودا في كل محلـة وفي ا
او " الـقـهـوي " تـبـدأ فـعـالـيـات من نوع
اخــر فــهـنــاك لــعـبــة الــصـيــنــيـة (الــفـر
بـاللـهجـة الشعـبيـة) وتقـوم بأن يوضع
خـا او مـحـبس او خـرزة حتـت واحد
من عـــشــرة فــنـــاجــ مــعـــدنــيــة داخل
صـــيـــنــيـــة ويـــحــاول كـل فــريـق كــشف
ـقـصـود فــتـسـجل له نـقـاط الــفـنـجـان ا
بـعـدد الـفنـاجـ الـباقـيـة في الـصيـنـية
وقد يعثر الالعب على الفنجان من اول
مـــحـــاولــة وبـــذلك يـــصـــيح الالعـــبــون
تـسع..............ا اي تسـجل تسـع نقاط
وهي اعـلى نتـيجـة وبعدهـا ينـفذ شرط
الـلعب وهو تناول الفـريق صينية من
الـبقالة او الزالبية على حساب الفريق
اخلــاسـر . وقـد ادركت في صـبـاي وفي
مـقـهى حـيـاوي في الكـوازين اي مـحـلة
رأس الــكـور قــراءة الــعـنــتـريــات حـيث
يـجلس القـار ليحـكي قصة عـنترة بن
شــــداد وبـــطـــوالته
طـيلة ليلي رمضان
..كـــــــمـــــــا رأيت ان
بـعضـا من مرتادي
اجلــامع يــقــيــمـون
نــــشــــاطـــات لــــرفع
االثـقـال او لـصـراع
الـديـكـة ومـا شـاكل
ذلـك وكــــــان لـي عم
اســمه غــا واحـد
ـن يـرفع االثــقـال
ـــقـــهى الـــذي فـي ا
يـــســتــمــر في فــتح
ابـــــــــوابـه حــــــــــتى
السحور وغالبا ما
يـــعــود الــرجل الى
بـــيــــته عـــائـــدا من
ـــقــهى عــنــد بــدء ا
فـترة السحور .كما
كــــانت هـــنـــاك دور
لـــــــــــلـــــــــــعـــــــــــرض
الـــســيــنـــمــائي في
ـــوصـل صـــيـــفـــيـــة ا
وكــانت تــأتي بــاالفالم الـتي تــتــنـاسب
وشـهـر رمـضـان ودون ان تـثـيـر عـلـيـها
ــا اذكــره ان ـــتــديـــنــيـــ و غـــضب ا
الـزواج يـتـوقف في رمـضـان ونـادرا ما
كـنــا نـسـمع بـزواج احـدهم خالل شـهـر

رمضان .
ـــوصل اعـــتـــادت الـــكـــثـــيـــر من وفـي ا
الـــعــوائل عــلـى الــســهــر حـــتى مــوعــد
الـسـحـور وهم يـحـرصـون عـلـى تـنـفـيذ
مـقولة الرسول الكر محمد صلى الله
عـلـيه وسـلم :" تسـحـروا ففي الـسـحور
ـــســــحـــر او بــــركــــة " . كـــان هــــنــــاك ا
ـسـحـراتي كـما كـان يـسـمى في مـصر ا
وبــعض الـبـلــدان االسالمـيــة ..مـسـحـر
ـــوصـل كـــان يـــجـــول في الـــطـــرقـــات ا
والـعوجات "اقعـدوا على السحور " اي
ا ينبغي ان اسـتيقظـوا لتتسحـروا و
سحراتي كانت نالحـظه ان شخصيـة ا

شـخـصيـة فـولـكلـوريـة يحـتـشد حـولـها
االطـــفــــال والـــصـــبـــيــــة ويـــلـــفـــون مع
ـسحراتي الـدروب واالزقة التي كانت ا
تـموج باحلركة طوال الليل .. ويتسحر
غرب ـا بقي لـهم من طعـام ا اجلـميع 
او يـكتـفوا بـتنـاول اللـ او اكل اجل
واالشـيـاء اخلفـيفـة ويـبقـون حتى اذان
الـفجـر ليـصلوا الـفجـر "ان قران الـفجر
كــان مـــشــهــودا " .. قــبل االذان يــوجــد
االمــســاك وكــان صــوت مـؤذن اجلــامع
يــصـدح بــعـبــارة "احـتــرام امـة مــحـمـد
احـترام " وهنا البد من الكف عن تناول
اي شـيئ والـبـدء بـالصـيـام ..في وقـتـنا
كــان احلـال هــكـذا واالن ثــمـة اذان اول
واذان ثــانـي ..وتـؤدي الــعــائــلــة صالة
الـفجر وعادة ما يـذهب رب العائلة الى

اجلامع ليؤدي الصالة جماعة .
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في االربــعـيــنـات واخلــمـســيـنــات وانـا
احتــدث عن نــفـسي كــان ثــمـة وعظ في
اجلــامع عــصـرا وكــنت احـضــر الـوعظ
امـــا في جــامـع الــشــيـخ عــبــدال او في
ن يــعظ بـيـنـنـا جــامع الـبـاشـا وكـان 
الـشـيخ عـمـر الـنـعمـة او الـشـيخ بـشـير
الــصــقــال رحــمــهــمـا الــلـه ونـعــود الى
الـبيت بـعد انتـهاء الوعظ ..كـنت اتمتع
بـــســمـــاع كــلـــمــات الـــوعظ تـــلك وكــان
ـرتـاديه وكـان الـشيخ ـتـلئ  اجلـامع 
يــجـلـس عـلى كــرسي خــاص ونـتــحـلق
حـوله وغـالـبـا مـا كـان مـوضـوع الوعظ
يـدور حول قضية اجتمـاعية او تفسير

الية قرانية .
ـوصل تـعـرف به اجملـالس ـا كـانت ا
او مــا تـسـمـى بـالـنــدوة ولـعل من ابـرز
الـندوات التي ادركتها الندوة الغالمية
والـنـدوة الـعـمـريـة ..كـان مـديـر الـنـدوة
االولـى االستـاذ مـحـمـد رؤوف الغالمي
ومـديـر الـنـدوة الـثـانـيـة االسـتـاذ نـاظم
الـــعــمــري وقــبل االحـــتالل كــنت ارتــاد
ـــرحــوم الـــنـــدوة اخلـــالـــديـــة في دار ا
الــشــيخ طالل اخلـالــدي وكــانت لـديــنـا
نــدوة اسـسـنــاهـا سـنـة 1996 والتـزال
ــوفــقـيــة او نـدوة نــسـمــيــهـا الــنـدوة ا
مــصــابــيح الـهــدى وكل هــذه الــنـدوات
كـانت تـهـتم بـرمـضان وتـضع لـنـفـسـها
مـنـهاجـا يـقـوم على الـقـاء القـصـائد او
اخلــــطـب وفي الــــســــنــــوات االخــــيـــرة
ــسـاجــد واجلـوامع اصــبـحـت بـعض ا
تـنـظم منـهـاجا خـاصـا لهـا في رمـضان
وانــا عن نـفـسي اقـول بــأنـني اسـهـمت
فـي بـعض مــنــاهج جــامع ذو الــنـورين
فـــألـــقــــيت احملـــاضـــرات حـــول بـــعض
ــوضـوعـات الــتـاريــخـيـة والــثـقــافـيـة ا
وصــارت هـنـاك مـفــردات لـلـمــسـابـقـات
الرمضانية واسئلة واجوبة في قضايا
الـفـقه ومـا شـكـاكل كمـا كـانت مـنـاسـبة
ـنح االجازات ـبـارك فـرصـة  رمـضـان ا
ـوائـد اجلـمـاعـيـة الـعــلـمـيـة او القـمـة ا
ـربي الكـبير ـا اتذكـره ان االستاذ ا و
غـام حمـودات كان يـحرص فـي رمضان
عـندما كنا طالبا في االعدادية الشرقية
عـلى اقـامـة مـوائد رمـضـانـية جـمـاعـية
لـالفــطـــار في قـــاعــة االعـــداديـــة ولــدي

صورا توثق لذلك .
ـا ادركته ان اجلـمعيـات واالصناف و
احلــرفـيـة كــانت تـقـيـم مـوائـد لــلـفـقـراء
ولاليـتـام كـمـا كانت تـتـبـرع ب"صواني
"الــبــقالوة والــزالبـيــة الى دور االيــتـام
ــسـنـ ويــجب ان اذكـر جـهـود ودور ا
ـرحوم الصحـفي الكبيـر احمد سامي ا
اجلـــلـــبي رئــيـس جــمـــعـــيــة الـــشـــبــان
ـسـلـم واراه وهـو يـوصي اصـحاب ا
احلـلـويـات عـلى كمـيـات من احلـلـويات
لـيقـدمهـا بنـفسه خالل زيـارة يقـوم بها

سن . هدية لدور االيتام وا
كـان شهـر رمضـان شهر الـصبـر وشهر
الـكـلمـة الـطيـبة وشـهـر الطـاعات اال ان
الـــبـــعـض من االبـــاء كـــان يـــعـــاني في
ـفـرطـة فـيـبدأ رمـضـان من الـعـصـبـيـة ا
ـشاكل لـزوجـته ويـسألـهـا ب بـإثـارة ا

الــفــيــنــة واالخــرى عن مــاذا طــبــخت ?
شاكل وعندما ويـبدأ بالزعيق واثـارة ا
تـسـأل عن السـبب تـراه كان يـدخن قبل
رمــضـان وقــد امـتــنع عن الـتــدخـ في
رمـضـان لـهـذا فـهـو كمـا يـقـول اخـوتـنا
الـلـبـنـانـيـ " يـفش خـلـقه " في زوجـته

واحيانا اوالده ...
ويـجب ان نـسـتـذكر مـا يـدفـعه الـصائم
فـي رمــــضـــــان من زكـــــاة تــــســـــمى في
ـوصل "الـفـطـرة " .. وغـالـبـا مـا حتدد ا
من احــد الـعـلـمـاء اجملــتـهـدين وحـسب
الـظـرف االقـتـصادي فـيـقـولـون ان زكاة
الـفـطـر لهـذه الـسـنـة كذا مـبـلغ لـكل فرد
ـاضـيـة كـذا بــيـنـمـا كـانت في الــسـنـة ا
مـــبـــلغ وهـــكـــذا .. ويـــحـــرص عـــدد من
ــوصــلــيــ عــلى ان يــرتــبــوا اداءهم ا
لـلـعـمرة فـي رمضـان تـبـركا واسـتـقـباال
لــهـذا الـشــهـر الـفــضـيل وتـأكــيـدا عـلى

ناسك . التمسك بالفروض وا
ــا يـجب ان نــشـيــر الـيه فـي مـجـال و
ــــوصل ورمــــضــــان انـــنـي قـــرأت في ا
ــوصـلـي االرمـني مــذكــرات الـطــبــيب ا
االصل الــدكـتـور كـريـكـور اسـتـارجـيـان
انه كــان يـصـوم رمـضــان تـضـامـنـا مع
ـسـلمـ وغالـبا مـا يـفطـر على مـائدة ا
الـوجيـة االستـاذ أحمـد ناظم الـعمري..
ويـضـيف انه كـان يـتـمـنى ان تـكون كل
ـا لـهـذا الـشـهـر من ايـام الــله رمـضـان 
فـــوائــد صـــحــيـــة ..وســمـــعت ان رجال
مـسـيحـيا طـلب من زوجـته ان تكف عن
ـسلـم في الـطبخ ظـهرا الن جـيرانه ا
مـــحـــلـــة االوس –الـــســاعــة صـــائــمــ
والـتـمس مـنـها ان تـطـبخ مـسـاءا حتى
التـظهر رائـحة االكل وجيـرانه صائم
ـوصـل تـشـهـد االجواء ..هـكـذا  كـانت ا
ـبارك  الـروحـانيـة في شهـر رمـضان ا
ــديــنــة ــوصل هــذه ا وهــكـــذا  كــانت ا
ـــؤمـــنــــة الـــصـــابـــرة  وهـــكـــذا كـــان ا
الـتـعايـش ب ابـنـاءها وغـالـبا مـاتـبرز
هـكـذا حاالت في الـشـهر الـفـضيـل فلـقد
ــوصل عـلى ــسـيـحــيـون في ا اعــتـاد ا
ـسـلـمـ تــقـد الـتـهـنــئـة إلخـوانـهـم ا
ــنـاســبـة مــقـدم رمــضـان  كل رمــضـان

وانتم بخير .

{ مؤرخ وكاتب عراقي الصالة في اجلامع
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-1-
اخلـدمـات الــبـريــديـة ضـروريــة لـكل مـجــتـمع بــشـري  وهي الــتي تـسـهل
عملـيات الـتواصل بـ مخـتلف األطراف فـي مختـلف القـضايـا والشؤون

ستندات والعقود . ابتداءً برسائل األخوة واحملبة وانتهاءً بالوثائق وا
-2-

وفي نيسان عام  1923 شهد العراق بداية ظهور اخلدمة البريدية فيه .
وقد عُيّن الراحل (حكمت سليمان) مديراً له .

ـناصب لقـد أبتـدأ عـمله مـديراً لـلـبريـد ولكـنه فـيمـا بعـد تـدرج في اعتالء ا
حتى انيطت به رئاسة مجلس الوزراء .
-3-

والفاصل الزمني بَيْنَنَا وبَيْنَ تأسيس اخلدمة البريدية يقترب من القرن 
ولـكـنـنـا الـيوم  –ولالسف الـشـديد  –قـد تـراجـعـنا الـى احلَـد الـذي تـكاد

تكون فيه اخلدمات البريدية معطلةً بالكامل ..!!
-4-

ولسـنـا نعـلم مـا هي االسـباب الـكـامنـة وراء إبـقـاء هذه الـثـغرة قـائـمةً دون
نـاسب ? السيمـا والعراق الـيوم ينفض عن ـعاجلتـها بالـشكل ا التصدي 
نفسه غبار العزلة مع االشقاء الـعرب ويتطلع الى التواصل مع غيرهم في

مختلف القارات ?
-5-

انـنـا نـدعـو الـى أنْ تُـولي احلـكـومـةُ الــعـراقـيـة هـذا
اجلـانب مـا يــسـتــحق من أهـمـيــةٍ فـائـقــة  وتُـبـادر
ســريــعـاً الـى اجــراء مــا يـلــزم لــلــخــروج من عــنق

الزجاجة .

ـنـصرم (اتـفـاقـية الـتـعاون وقعت الـص و إيران في 27 اذار- مارس ا
االقتـصـادي االسـتراتـيـجي) الـتي تضـمـنت قـضـايا دفـاعـيـة و ثقـافـية و
تحدث باسم اخلارجية اإليرانية سياسية و اقتصادية كما كـشف ذلك ا
سعـيد خـطـيب زادة وحددت مـدة االتـفاقـية ب 25 عامـاً ومقـدارها 400

مليار دوالر.
ـرفـقة بـهـا الـتي لـم يـعـلن رسـمـياً الحق الـسـريـة) ا هـذه االتـفـاقـيـة و ( ا
عنها لم حتظ بـرضا الرأي العـام بل عبّر عن رفضه الـواسع لها األمر
الـذي ادى الى انـدالع تــظـاهـرات شــعـبـيـة مــطـالـبــةً بـألـغــائـهـا اذ رفـعت
الـتــظــاهـرات شــعــارات مــثل (ال لـبــيع الــوطن) و (ايــران لـيــست لــلــبـيع)

وت و نستعيد ايران).. وغيرها من الشعارات. و(نناضل و 
متظـاهرون و محـللون وصـفوا هذه االتـفاقيـة بأنهـا تشبه اتـفاقيـة (تركما
جناري) الـتي عـقدت بـ ايـران القـاجـاريه و اإلمبـراطـورية الـروسـية في
عام 1828 والتي انهت احلـرب التي وقـعت ب الـبلدين خالل (-1826

وجبها عن اقليمي (أيروان) و (أنخجوان) 1828) إذ تنازلت إيران 
لصالح روسـيا و الـزام إيران بدفع 20 مليـون روبل و تعويـضات اخرى

لروسيا.
هذا االعتراض الـشديد و الـرفض الشعـبي على االتفـاقية والـتي وصفها
متحدث بـأسم احلكومة بـأنها (حرب دعـائية و نفـسية تقـوم بها نخب من
الـنـشــطـاء الـســيـاسـيـ ال تــريـد تـوصـل إلى اتـفـاق خــارج نـطـاق الـرأي

العام)!!
غير ان ذلـك لم يقلـل من تصاعـد االحتـجاجـات و التـظاهـرات التي كانت
متـواصـله أسـاسـاً ألسبـاب مـعـيشـيه و اقـتـصاديـة و سـيـاسيـة فـزادتـها

االتفاقية اجلديدة غضباً و إصراراً.
ـتـظـاهـرين االتـفـاقـية مـع الصـ بـاتـفـاقـيـة (تـركـما وبـينـمـا شـبه بـعض ا
جناري) اجملـحـفه مع روسـيـا اعتـبـرهـا اخـرون انهـا انـتـفـاضة تـسـتـلهم
وهج ثورة الـتـنبـاك (التـبغ) الـتي انـدلعت الـعام 1890 في اعقـاب تـوقيع
حكومة الـشاه آنذاك اتـفاقية مع شـركة بريـطانية تـقضي باحـتكار زراعة

ذكورة.  التبغ و بيعه و أرباحه للشركة ا
ـا االمـر الــذي ادى الى انـدالع تــظـاهــرات عـارمــة ضـد حــكم الـشــاه 
ـرجـع االسالمي الـشـيـعي في زادهـا بـعـد ذلك قـوة و تــأجـجـا فـأصـدر ا
مدينة النجف بالعراق حسن شيـرازي فتوى حتر تدخ التنباك والتي
لـقــيت الـتــزامـاً واســتـجــابـة تـامــة حـتـى من افـراد عــائـلــة الـشـاه نــفـسه
فـتـصـاعـدت الـتـظـاهـرات واقــــــدمت الـسـلـطـات األمـنــــــــيـة ألطــــــــالق
ـتـظــاهـرين وقـتل7 مـنـهم بــعـدهــا ارغم الـشـاه عــلى إلـغـاء الـنـار عــلى ا

االتفــــــاقية. 
باشـر بذلك فإنها مهـدت إلجراء تغييرات واذ حققت التظاهـرات هدفها ا
شروطة) عام سياسية بـعد نحو عقـد ونصف بقيام الـثورة الدستوريـة (ا

(1907-1906) وفـرضت عــلى حــكم الــشـاه تــشـريع
دستـور يـتسم بـتـظـمه مواد دسـتـورية(مـشـروطة)..
فالى اين ستؤدي االعتراضـات والتظاهرات ضد
االتفـاقـيـة مع الـصـ التـي اصبـحت أكـثـر كـرهاً

من الشعب االيراني?

ـــدان واحملـــامي ـــا ذهـب ا ذهب اطـــراف اجلــــلـــســـة- لـــيـس كـــلـــهم- ا
والقاضي- بقي مدانون و قضاة وادعاء عام ومحامون-.

ـوت صــدام شُــنِقَ في 2006 مــحــمـد ومع الــفــارق الـزمــني و ســبـب ا
بكـورونا في  2 نيـسان ورامـزي او رامـسي بالـشيـخـوخة اال ان واقـعا
من واقعات احلياة تفوق اخليال والتخـطيط فكيف تهيأ لصدام ان يكون
خامس رئـيس للـعراق اجلـمهـوري ثامـن حاكم مـنذ االسـتقالل ثم لـيوقع
يـوما عـلى مـرسـوم جـمـهـوري بـتـعيـ قـاض بـعـمـر اوالده لـيـحاكـمه وفق
قـانــونه وكـيـف تـتـداخـل الـتــفـاصــيل لـيــكـون رامــسي احملـامـي والـوزيـر
نـاهض حلـرب ڤـيـتنـام ضـمن فـريق الـدفاع عن ـقـراطي االمـريـكي ا الد

الرئيس االسبق ويطرد من اجللسة اكثر من مرة.
قد تـكون الـضمـائر االنـسانـية مـنصـفة لـتؤمن ان ثـمة مـحكـمة اكـثر عدال
واشــمل دفــوعــا وابـــعــد مــا تــكــون عن االســتـــثــمــار االعالمي والــغــرور
السـيـاسي هي حكـمـة الضـميـر االلـهي وليس مـحـكمـة الـذاكرة احملـشوة
بـحـسب سـيـطرة الـسـلـطـان فـلـقـد تـعـودت مـجـتـمـعاتـنـا في االغـلب عـلى
مـصـادرة الـله بـقـصــد او بـجـهل لـتـرسل من تــرسل لـلـجـنـة و تـرسل من

ترسل لعذاب احلريق.
ا ان مُنتِجات وت ظالم طا ناسينة او جرى تنسيتها ان الظلم ال ينقطع 
وارد الـتجـهـيل القـتل و التـغـييب تـزوير الظـلم باقـيـة السـيطـرة عـلى ا
وتـزيـيف احلـدث الـقـسـوة... والـكـثـيـر الـكثـيـر مـن تـفصـيـالت مـاجرى و

يجري من بعد نيسان قبل 18 عام.
ن هم ـا اجليل الذي تالنـا يحضرون مـحكمة  ا نحـضر يوما او ر لر
اليوم خط احمر ومن يدري من سيكون مدعيا ضدهم و ال من هو قاض

حـكـمـتـهم و ال من هـو محـامـيـهم وال من سـيـكون
ـدان الذي سـيـجـلس ليـخـبر الـنـاس كيف تـهم ا ا

كلف باخلطف و كيف قتل وسرق و احرق..
وسيردد العراقيون وهم الضحية التي ليس كلها
ابـريـاء.. فالن الــهـدام الـثـاني.. وقــد يـحـضـر من

كانة رامسي. يكون 

يلعبون الفر

بائع احللويات

بائع اخلضار
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وازنـة االحتادية جلـمهوريـة العراق لـسنة واقع الرسـمية قـانون ا نشرت بـعض ا
 2021وفرحـنا بعد طـول انتظار. لـكن وقع نص القانون ازدانَ بـعدد من األخطاء
اإلمالئـيـة والـنـحـويـة عـلى الـرغم مـن فـسـحـة الـوقت الـطـويل وكـثـرة خـبـراء الـلـغة
ُعطَّل عن أية استشارة. وفيما يأتي عدد من هذه األخطاء: العربية في العراق ا
1- االستـغناء التَّام عن عالمات الترقـيم فال وجود ألي نوع منها ورحمَ الله أبو

األسود حتى اللغة عدنا بها إلى جاهليتها! 
ـوازنـة الـعـامـة ... ـادة ( (1الـفـقـرة (أوالً- أ) نــصت عـلى (تـقـدر إيــرادات ا 2- ا
وثالثمائـة وعشرون ملـيار وواحد وأربعون مـليون وتسـعمائة وأربـعة وثمانون ألف
ديـنـار) الـثالثـمائـة ثالثـمـئـة وكذلـك البـقـيـة. ألنَّ مجـامع الـلـغـة العـربـيـة في بـغداد
ودمـشق والـقاهـرة اتفـقت علـى حذف األلف فـتصـير ثالثـمـئة. اسـتنـاداً إلى قرار
مجـمع اللـغة الـعربيـة في القـاهرة الدورة  29لـسنة  ..1963تـكتب "مـئة" بدال من
"مـائـة" وتـكـتب "ثالث مـئـة" ـ وأخـواتـهـا (حتـى تـسع مـئـة) ـ بدال مـن "ثالثـمـائة" أو
"ثالث مائـة" أو "ثالثمئة". وبسـبب شيوع الصـور اإلمالئية اخملالـفة لقرار اجملمع
فـتُـعـد صـورا جـائـزة طــبـقـا لـقـاعـدة اخلـطـأ شـائع قـد يـكـون أمـراً جـائـزا. وسـبب

شيوعها الرسم العثماني للقرآن العظيم.
. الـعدد يـكون 3- الـعدد الـعشـرون عـشرين واألربـعون أربـع والـثـمانـون ثمـان

معطوفاً على ما قبله. 
). يخوَّل: فعل مضارع ادة ( (2الفقرة (د- (2نصت عـلى (يُخوَّل احملافظ 4- ا
: نـائب فـعل مـرفوع وعالمـة رفـعه الـواو لـكنَّ مُـحرر مـبنـي للـمـجـهـول. احملافـظـ

النص نصب لنا احملافظ بالياء. 
5- عدم التـمييـز عند اسـتخدام الـهمزة بـ همزتي القـطع والوصل فـمثالً (عند
ـدن) الصـواب (صندوق أرسالـها) والصـواب (عنـد إرسالهـا). (صنـدوق اعمار ا
ـدن). (تـمـويل اخـر دفـعـة) والصـواب (تـمـويل آخـر دفـعة) (األسـتـثـمـارية إعـمار ا
اجلديدة) والـصواب (االستثماريـة اجلديدة). (أقليم كردسـتان) والصواب (إقليم)

وغيرها الكثير.
الـية واألدارية ألي ـسؤولـية الـقانـونيـة وا 6- نـص (على أنْ تـتحـمل تلك الـدوائر ا
ديـرية والهيئات بيانـات تقدمها). الصـواب (على أنْ تتحمل مـؤسسات الدولة أو ا
ـسـؤوليـة الـقـانونـيـة تـتـضمن سـؤولـيـة الـقانـونـيـة أليَّة بـيـانـات تـقدمـهـا). ا كـافـة ا
كن أنْ يعـتبر اليـة وذكرهـما ال يعـتبر تـأكيـداً بقدر مـا  ـسؤولـيت اإلداريـة وا ا
سوء فـهم لـلـمسـؤولـية الـقـانـونيـة. ال وجـود لـلدوائـر وال لـلمـثـلـثات وال أليـة أشـكال

هندسية أخرى في الوظيفة العامة.
كررة). في ا ـكرره) والصواب (ا ربوطة والهاء (ا 7- عدم التـمييز ب التـاء ا

(مصـرفي الرشـيد والرافـدين) وهو الـصواب لـكن في اجلدول األول صـفحة رقم
 6مصرف الرافدين والرشيد!

8-أغـلب األرقام والـتـخصـيـصات بـالديـنـار العـراقي وفـجأةً تـظـهر تـخـصيـصات
أخرى بالدوالر ما عدا القروض.

ادة  19الفـقرة خامساً (واستثـناءً من كافة القوان 9- ا
النـافذة) الصواب (واستـثناءً من جميع الـقوان النافذة).

أو (واستثناءً من القوان النافذة كافة).
ــادة  50الـــفــقـــرة ج (زيــادة أســـعــار احلـــالــيــة) 10- ا

الصواب (زيادة األسعار احلالية).

ZLN « W× UJ  …u  …uDš

بغداد

‚öF « ÊuMŠ ÍbN

W½“«u*« Êu½U  w  ¡UDš√

wŽu « W “√Ë ‚«dF «

تابـع للعـمليـة السيـاسيـة في العراق مـنذ انطالقـها عام   2003والى ال شك ان ا
اضيـة بل كان ديدنها توالد يومنـا هذا  يجدها لم تشهـد استقرارا طيلـة الفترة ا
ـناسـبة لـها حـتى كادت في تـشرين األزمـات والعـبور عـليـها دون ايـجاد احلـلول ا
من عـام 2019 ان تـؤدي الى انـفـجـار شـعـبي يـطـيح بـاألخـضـر والـيـابس... لـكن
تالحـقة? وما هي اسـبابهـا? وكيف نـتجنـبها? او جنـد احللول اذا هذه األزمـات ا
ـناسـبة لـها? وكـيف لم ينـتبـه السـاسة او صـناع الـقرار ان الـعبـور فوق األزمات ا

دون حلها هو خطأ ستراتيجي يضر باجلميع!!!.
توالـية التي عـصفت بالـبالد كانت مضـرة بشكل كـبير  ال اختالف ان األزمـات ا

ومنها:
ان واروقة احلكومة - االزمات السياسية: وطابعها الصراع واخلالف داخل البر
ـكاسب واقـتـسام الـنفـوذ  وكـان هذا الـنوع صـالح وا وبـ قـادة االحزاب عـلى ا
باكورة انـطالق األزمات واخطـرها الن العبيه كـانوا وما زالوا يـشكلون قـمة الهرم

السياسي احلاكم في العراق.
ـتـنوع في ـتـعـايش وا - االزمـة االجتـمـاعـيـة: وهـذه االزمـة دخـيلـة عـلى اجملـتـمع ا
الـعراق مـنـذ االف السـن  لـكنـهـا دخلت مع احملـتل االمريـكي الـذي طبـقهـا على
قاعدة "فـرق تسد" حتى يتـمكن من السيطرة عـلى البالد واستعبـاد سكانها بزرع
ذهبـية طيلة فترة الفتـنة ب صفوفهم  ولألسف اسـتمرت هذه االزمة الطـائفية وا
وجــود احملــتل ولـم تــنــتــهي بــخــروجه بـل جتــذرت بــعــده دون عالج الى خالفــات
مناطـقية ونزاعات عشـائرية اغمضت الـدولة عينهـا عنها وال يسـتبعد تدخل ايادي

خارجية معادية للعراق في تأجيجها.
عاصر  حـينما - ازمة الهـوية: وهذه االزمـة هي األخطر على مـر تأريخ العـراق ا
تـربصـون به مسخ الهـوية الوطـنية بـإدخال تـنظيم الـقاعدة ومن ثم داعش حاول ا
فـكرا مـشوهـا وتنـظيـما ارهابـيا تـكفـيريـا ووجودا عـلى االرض  ورغم جتاوز هذه
االزمة - احملنـة بتضـحيات األبـطال ودماء الـشهداء  اال انـنا لم نسـتطع ان نر

ـا احلقه الـنظام الـبائد الـهويـة الوطنـية لـلفرد والـوالء واالنتمـاء للـعراق حلد االن 
واالرهاب من أضرار جسيمة حلقت بها.

 - ازمة القـيم: وهي االزمة التي يتنازل الفرد فيـها عن قيمه األخالقية والدينية او
يـكـيفـهـا دون ضـوابط وفق مـصاحلـه واهواءه  وهـذه االزمـة نـخرت جـسـد الـدولة

ال العام واستشراء الفساد والسرقات في السر والعلن. الوليدة بتحليل نهب ا
- ازمـة الـوعي: وهـذه االزمـة جتمع كل األزمـات في بـوتـقـة واحـدة فلـو كـان هـناك
صـالح وفضلـوا مصالهـم اخلاصة على ا اختـلف الساسـة على ا وعي سيـاسي 
مـصلـحة اجملـمـوع  ولو كـان هنـاك وعي اجتـماعـي لعـرف اجلمـيع بان هـذا البـلد
متد الى االف السن لن تهزه رياح التطرف والعنف بل يجب بعمقه احلضاري ا
ان تسـوده اجواء الوئام االجتمـاعي والتعايش ولو بعـد ح  ولو كان هناك وعي
قــيــمي حلــكم الــفــرد في تـصــرفــاته ضــوابط الــدين والســتــقـاهــا من مــصــادرهـا
ال احلرام ولصان الدولة ومؤسساتها مثلما الصحـيحة والبعد هوى النفس عن ا

عنوي الذي نعيش داخله ويجمعنا حتت ظالله. يصون االب بيته النها اإلطار ا
ان ازمـات العـراق بـعد 2003 لـيـست تـركة الـنظـام الـسابـق الثـقيـلـة وال االحتالل
البغـيض واالرهاب اللعـ وال الفساد واخلالفـات السياسـية واالجتمـاعية فحسب
ــثـقـفـ عن دورهم في كل وال االزمــة االقـتـصـاديـة والـصـحــيـة وغـيـرهـا وتـنـازل ا
اجملـاالت  بل ان ازمـته احلقـيقـية واالسـاسيـة تتـمثل في ازمـة الوعي وغـيابه عـند
ـسـتـويـات اعاله ... لـذلك فـان قـمـة مـا نـحـتـاجه الـضـرورة ووقت احلل عـلى كل ا
الـيـوم هــو الـوعي بـكل شيء وحتـصــ الـفـرد من الـوقـوع في
حـبـائـل الـفـسـاد او االرهـاب او هـوى الــنـفس او مـجـامـيع
اخملــربـ  وهـذه مـســؤولـيـة يـتــحـمـلـهــا اجلـمـيع بـدءا من
ـنـبـر واجلـامـعـة ونـحـتـاج الى سـنـوات طـويـلة ـدرسـة وا ا
ـتراكـمة عـلى العراق قادمـة الصالح ما خـلفـته األزمات ا

من أضرار في كافة اجملاالت.
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تنوعة ( السيما في زمن ناسبات واألحداث ا ظاهرة الـرمي العشوائي تتجدد في ا
كورونا التي لـم  جند تفسيراً أو نهايـة لها ! ) فبعض الناس تسـيطر عليهم األفكار
الهمجـية األنانية بعيداً عن التفكير بتبعات األذى لآلخرين  فالشخص الهمجي هو
ما أجد له تـعريفاً مـناسباً حـسب وجهي نظـري ( إنسان عشـوائي التفـكير و أناني
ـصلـحة الـعامـة بكل تـصـرفاته الـوحشـية ) فـكيف تـقنع جداً يـقدم مـصلـحتـه على ا
إنـسانـاً عشوائـياً فـقير األخالق إليـقاف إطالق الـعيارات الـنارية احلـية الـتي تسبب
ضرراً كـبيراً لـألشياء واألشـخاص كـما حـصل في اآلونة االخـيرة مع الـطفل (  ذو
ـسـافـة 5 سم الـفـقـار حــيـدر ) حـيث أصـيب بــرصـاصـة طـائـشـة إخــتـرقت رأسه 
وكـانت سـبـبـاً لـوفـاته وإدخـال احلـزن واأللم في قـلب أبـويه  وأيـضـاً حـاالت أخرى
مـشابـهة ألطـفال آخـرين  في احلقـيقـة لم أجد رب أسـرة ذي أخالق عالـية وسـمعة
ـتوارثـة من أسرته جتـده يحـتفـل ويحزن طـيبـة يقـبل هذه األفـعال  فـغني األخالق ا
بطريـقة حضاريـة مهذبـة تعكس أصـالة تربـيته وأخالقه وأخالق عـشيرته مـهما كان
نـاسبة ( زفـاف / تشيـيع / طهور / احلج ) أم مـناسبـات أخرى كالـنزاعات نوع ا
ـنـتـخب أم اإلفـراج عن مـعـتـقل أم شـفاء مـريض !!! ورغم أن الـعـشائـريـة أم  فـوز ا
ـنوع قانونـاً  فهو موضـوع غير حضـاري يجري بشكل األمر غيـر جائز شرعاً و
شبه يومي عـلى أرض األنبياء واإلئمة األطـهار وال يعكس أصالة عـشائرنا احملترمة
ـناشـدات الكـثيرة  إذ الزال الـكثـير من ( الـهمج ) مسـتمـرون بضـغط الزناد رغم ا
ــؤذيـة والـزاهـقــة ألرواح األبـريـاء. خــتـامـاً وألن الـرمي ـمــنـوعـة ا عــلى أسـلـحــتـهم ا
ا قـال اإلمام الشافعى ة واضحـة دون عقاب واضح أضم صوتي  العـشوائي جر
كافحة الـهمج" ! وبالتنسيق "من أمن العقـاب أساء األدب" لذا أقترح تشكـيل " قوة 
تـابعـة حاالت إطالق الـعيـارات النـارية مع جـهاز األمن الـوطني تـنحـصر مـهـامهـا 
ـتـورطــ وبـالــتـنــسـيق ايــضـاً مع قـوة والـتـدخـل بـالـقــبض عـلـى ا
عسكـرية كبـيرة لفرض غـرامات ماليـة كبيـرة تصل إلى ( أكثر
ـتضررين من الرمي في من خمـسة مالي دينـار ) ومتابعة ا
تسبب  وختاماً عرفة ا حدود منـطقة اإلطالقات العشوائية 

نقول " األخالق كاألرزاق الناس فيها ب غني وفقير " !! .
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ـؤهل وذوي اخلبرة لـتقد عطاءاتـهم للعمل اخلاص بـ (تـقد خدمة تأجـير باصات مخـتلفة االنواع ١- يسر (شركـة احلفر العـراقية/ شركة عـامة) باعادة دعوة مـقدمي العطاءات ا
وظف من كافة مناطق البصرة واالقضية والنواحي التابعة لها الى مـواقع العمل في البرجسية والرملية الشمالية طيلة فترة العقد واالحجام عدد (٣٥) خمسة وثالثـون باص لنقل ا

البالغة (٣٦٥ يوم)). 
وازنـة التشغيلية وتـنوي استخدام جزء منـها لتنفيذ اخلدمـات (االنواع واالحجام عدد (٣٥) خمسة الية ضمن ا ٢- تتوفر لدى (شـركة احلفر العراقية  –شـركة عامة) التخصيـصات ا

وظف من كافة مناطق البصرة واالقضية والنواحي التابعة لها الى مواقع العمل في البرجسية والرميلة الشمالية). وثالثون باص لنقل ا
٣- بإمكـان مقـدمي العـطاء الراغـب في شـراء وثائق لـلعطـاء بالـلغـات (باللـغة الـعربـية) بعـد تقـد طلب حتـريري الى (شـركة احلفـر العـراقية  –شركـة عامـة في محافـظة الـبصرة  –
علومات زيد من ا ستردة البالـغة (٢٠٠٫٠٠٠) مائتان الف دينار عـراقي بامكان مقدمي العـطاء الراغب في احلصول عـلى ا الزبير- البـرجسية) وبعد دفع قيـمة البيع للوثائق غـير ا

ب في اعاله..  على العنوان ا
ـوعد احملـدد (يوم الـثالثاء ٤- اخر مـوعـد لتـسلـيم العـطـاءات الى العـنوان االتي (مـقر شـركـة احلفـر العـراقيـة في الـبصـرة -  الزبـير  –الـبـرجسـية  –مقـرر جلـنة فـتح العـطاءات) في ا
ثليهم الراغب باحلضور في العنوان تأخرة وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او  صادف ٢٠٢١/٤/٢٧ الساعة احلادية عشر صباحا) (وسوف ترفض العطاءات ا ا
صادف ٢٠٢١/٤/٢٧) االتي (البصرة  –الزبير - البرجسية  –مقر شركة احلفر العـراقية - جلنة فتح العطاءات) في الـزمان والتاريخ (الساعة احلادية عـشر صباحا من يوم الثالثاء ا
ائة ـبلغ (١٢٫٥٩٢٫٨٠٠) اثنا عـشر مليون وخـمسمائـة واثنان وتسعـون الف وثما يجب ان تتـضمن العطاءات ضـمان للعـطاء (خطاب ضمـان مصرفي او صك مصـدق او سفتجة) و

دينار عراقي).
صادف ٢٠٢١/٤/٢٥ . ناقصة يوم (االحد) ا ٥- اخر موعد لشراء وثائق ا

٦- في حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التالي موعد الغلق الذي يكون فيه دوام رسمي ويكون موعدا لفتح العطاء.
دة (٣٦٥) يوم تبلغ (٦٢٩٫٦٤٠٫٠٠٠) ستمائة وتسعة وعشرون مليون وستمائة واربعون الف دينار عراقي. ٧- الكلفة التخمينية لتنفيذ االعمال 
. ا يقتضي مراعاة ذلك عند التقد ا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها فانه يتم استبعاد عطاءه  ٨- في حالة عدم التزام مقدم العطاء 

ـوجب وثائق ـقدمي الـعطـاء (ورقة بـيانـات العـطاء)  ـمثـالة) الـواردة بتـعلـيـمات  ـطلـوبة (الـسيـولة الـنقـدية االعـمال ا ٩- يتم اسـتـبعـاد العـطاء الـذي لم ترفق به مـعايـير الـتأهـيل ا
ناقصة. ا
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الى االخ رئيس الوزراء احملترم.
السالم عليكم  وبعد

 فعليك ان تعلن للرأي العام ما إذا كانت محافظة البرتقال واخلوخ
والرمان عراقية ام هي خارج حدودنا وخارج مسؤوليتنا.

واال فـمـن واجـبك الــوطــني وانت رجل ال تــعــاني من عــقــد طـائــفــيـة
وقـومـيـة ان تــقـيم حتت خـيـمــة في ديـالى وحتل مـشــاكل مـحـافـظـة
ـساواة الوطـنية الليـمون والـتفاح وتـفرض مبـدأ (مونـتسكـيو) في ا
ركزية واال فابناء ديـالى قادرون على تسيير بقوة القانون والدولـة ا

تهرب من مسؤوليته. امورهم بدون احلاجة للمركز ا
انني اخاطب الضميـر الوطني العراقي بالـتحرك.وحل لغز العطش
الذي يعـاني منه الـبشـر والبقـر في محـافظة شـوارعهـا انهار وحل

اشكاالت االستبداد االجتماعي فيها.
اء من السواقي ما هو عمل احلـكومة اذا هي عـاجزة عن ايصـال ا

الى البيوت?.
اذن قوموا بحملة عربية السقاء العطاش.
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خــــرج لإلطــــاحــــة بـه  ويــــقف ذاته
ـشـهـد االنـتخـابي الـيـوم مـتـصـدرا ا
الـــقـــادم  رافـــعـــاً ســـقف مـــطـــالـــبه
لالنـضمـام الى هـذا الكـيان او ذاك 
مـدعـيـاً أن طـوابـيـر قـوائم الـراغـب
فـي االنـضــمـام الــيـهــا راحت تـؤرقه
وترهقه وتالحقه في حله وترحاله 
حـتى راح يـسـتـبـدل ارقـام هـواتفه 
مـــتــنـــقالً بـــ األمـــاكن مـــتــجـــنـــبــاً
إحراجات االنـضمام لـهذا واالعتذار
لـذاك  واألمر ال يـعـدو مجـرد سراب
ريض وتصـورات من وحي خيـاله ا
 وعــقـــدته في مـــجــالـــســة الـــكــبــار
واالصــطـــفــاف في طــوابـــيــر الــذين
حــــمــــلــــوا رايــــة الــــوطن وشــــعــــار
الــتــصـــحــيـح  ويــقـــيــنـــاً لــيس من
مـــــيــــادين الـــــنــــصـــــرة وســــاحــــات
الـــتـــصـــويـب ولـــكن عــــبـــر وســـائل
الـتـواصي االجـتـمـاعي  وهـو يحث
ويــحـــرض ويــحــشـــد ويــراقب عــدد
ـــتـــابـــعــ ومن أبـــدى اهـــتـــمــامه ا

نشوره التصحيحي . 
UO «“ ¡U œ

لـقـد قـّدمت الـسـاحـات دمـاء زاكـيـات
ــرحـلـة جـديــدة عـنـوانـهـا فـأسـست 
الـــوطن وشـــعـــارهـــا الـــتـــصـــحـــيح
ومبدئها البناء والوقوف الى جانب
الـكــبــار  ويـقــيـنــاً أن خط الــشـروع
ـشـوار األلف مـيل عـلى طـريق بـناء
الـــوطـن ســيـــبـــدأ فـي الــعـــاشـــر من
تشـرين أول من العـام اجلاري  وقد
بــدأ احلــراك وحُــبــست األنــفــاس  
وشُــدت األحـــزمــة عـــلى الـــبــطــون 
ــظـلـوم ـقــهـور وا وعـزم الــفـقــيـر وا
الـسيـر في طـريق التـصـحيح  فـإما
شـروع بـتـصـويب وتـقـو اعـوجاج

قبل أن يصوت مـجلس النواب على
قـــرار حـل نـــفـــسه فـي الـــســـابع من
تـشريـن أول من هذا الـعـام  انـطلق
مــزاد الــتـرشــيح األعـلـى من نـوعه 
قراطية في العالم االقل تطـوراً ود
 حـــتى راح الــراغب في الــتــرشــيح
يُعلن عن سـعر ترشـحه  وما قُدمت
له من عروض وأسـعار وضـمانات 
وهو يفتح خط الـهاتف على متصل
ويــتـجـاهل اتـصــاالت  ويـحـدثـونك
صـلـح  والالفت عن االصالح وا
أن هذه السُنة السيئة لم تنتشر في
ن تــمــســكــوا ــعــتــقــ  أوســاط ا
ــا يــزالــون بــأســتــار وتــشــبــثــوا و
السـلطة فـكانـوا سببـاً في هالك بلد
وبـشر  لـكـنهـا راحت تـتفـشى حتى
ن في بـعض من طـرح نـفـسه بـديل 
افـسـد واهـلك وفـشل  بل راح سـعر
ـطـروح اجلـديــد أعـلى بـكــثـيـر من ا
عتق  معـتقداً أنه سيكتسح سعر ا
ويــتـصـدر ويُـجـالس الـكـبـار ويـقـود
مرحلـة  ويقيـناً أنه سوف لن يصل
حتى لعتبة حـديقة اجمللس النيابي

ـــســـار  أو مـــزيــد من والـــعــودة 
الـفوضى وتـعـميق االزمـة  وذهاب
الـى مـجــهــول  وســوق من افــتـرى
وادعـى وغــــــالى فـي رفـع شــــــعـــــار
رة التصحيح  رائـجة ولكن هذه ا
رحلة  من بوابة الـترشح لقيـادة ا
رة أيـضاً ويـقيـنـاً أن نافـذته هـذه ا
إلـكــتـرونــيـة كــمـا كـانـت يـوم خـرج
شــبــاب الــتــصـــحــيح الى مــيــادين
الـتـصـويب  فـسـالت دمـاء سـتـبقى
ارث وذكــر وشــرف وتــاريخ  وهــو
يُــجـالـس مـنــصـات الــتـواصل رافع
الشعارات مدعي قـيادة الساحات 
مُــحــرض عــلى اخلــروج عن طــاعـة
الـــطــغــات  والـــيــوم يــرفـع شــعــار
الـتـرشـيح لالنـتـخـابـات  وبـورصة
ــــدفـــــوعــــات  عـــــسى أن يـــــوهم ا
ويــوحي ويــوقع بــشـركه مـن تـوهم
ــتـطــلع لـلــتـصــحـيح أن الـنــاخب ا
سـيـخــرج خـلـفـه هـاتـفــاً ومـنـاصـراً
وداعـمـاً ومـنــتـخـبـاً  فــقـد انـكـشف
ـســتـور  وسـقط الـقـنـاع  وظـهـر ا
الوجه القـبيح  يوم ادعى اخلروج
ـظــلـوم  عـلى احلــاكم  ونــصــرة ا
ـلـهـوف واالنـتـفاض عـلى وإغـاثـة ا
مـن اهــلك احلــرث والــنــسل  وهــو
يُـــجــــالس صـــفــــحـــات الــــتـــواصل
االجـتـمـاعـي ويـتـشـبث بــاسـتـارهـا
وغــيـره ذهب فـاحتـاً صــدره لـتـلـقي
النـيران وقـد تشبـعت رئتـاه بدخان
مـســيل الـدمــوع  فــألـتف الــوطـني
حــول الــوطن  وتــظــافــرت جــهـود
ـصـحـحـ الـبــاحـثـ عن خـيـمـة ا
حتــوي  وســـقف يـــحـــمي  ووطن
يـأوي  ومــائــدة تــمـتــد . لــقـد دقت
ســاعــة الـــتــصــحــيح وأزف مــوعــد
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ال قاعـته أو الـكرسي ذاته  بـعد أن
تصور أن من شايعه وتعاطف معه
وصـــــفق له مـن عــــلى صــــفــــحــــات
الــتــواصل االجــتــمـاعـي ســيـدعــمه
ويـســنــده ويــصـطـف الى جــانـبه 
ويقينـاً أن سيُفجع قـريباً بالواقع 
وسـيــفــيق عــلى  حــلم صــور له أن
اجلماهير مصطفة تنتظر ترشيحه
ليقـودها الى بر األمان الـغائب منذ
عــقـود خـلت  ويـوفـر لـهـا مـا عـجـز
ن تصـدوا عن توفيره  اآلخرون 
من بيئة وحاضنـة صحية وتربوية
وثقافـية وأمنـية وحتى إنـسانية  
ويقـينـاً أنه سيُـصدم بـحقـيقة وزنه
الـشـعــبي واالنــتـخـابـي  واذا بـهـا
أصــوات مـعــدودات قـلــيالت تـذهب

مادة للتندر . 
ليس اجـمل من الـواقع  وأقبح من
ــبـني عـلى سـراب  احلـلم واألمل ا
وأكاذيب وتخيالت وسقف توقعات
مرفوضـة عند الـعقالء ويزداد قُبح
هــذا الـســراب إذا مـا تـعــلق بـحـمل
أمـــانــــة  وحـــلم شـــعـب  وتـــطـــلع

مــحـروم  وأمل بــاحث عن خالص 
ولـيـس اإلشـكـال كـلـه فـيـمن ذهب به
اخلـيال بـعيـداً واعـتقـد أنه اخمللص
ـنـقذ عـلى طـريـقة اإلمـام اخلـمـيني ا
أو الـشـهـيـد مـحـمـد بـاقـر الـصدر أو
أبـو الـتـمن أو غـانـدي أو جـيـفـرا أو
مـاوتسي تـونغ أو مـانديال  فـاحللم
بـقيـادة تصـحيح  وتـصويب مـسار
ـظـلوم وإغـاثة مـلـهوف واالنـتـصار 
حلم وامل وتطـلع ليس أسمى منه 
ظلوم يـنتظر  فالشـعب يتطـلع  وا
ـقـهـور يـتـرقب والـتـاريخ يـخـلد  وا
واألمــة تـؤرشف  واألسـرة تــفـخـر 
لــكـن اإلشــكـــال كــلـه فــيـــمن ذهب به
اخلـيـال بــعـيـداً فــتـصــور في نـفـسه
القائد وفي حركـاته امل اجلماهير 
وفي ســكــنـاته هــدوء احلـراك  وفي
تـفـاوضـاتـه بـزوغ الـعــهـد اجلـديـد 
وهـو يـستـجـدي مـجالـسـة من افـسد
وظـلم وأفـشل واهـلك  ويـتطـلع الى
رضـا من خـرج عــلـيه هـاتــفـاً مـنـدداً
رافـــضـــاً  حـــتى راح يـــنـــتـــظـــر من
يهاتفه للقـاء من اوحى للمظلوم أنه

االصالح  وبـــدأ الـــعـــد الـــتـــنـــازلي
ـرحـلـة طـال انـتـظـارها  لـلـشـروع 
من أجـلـهـا سـالـت الـدمـاء الـزاكـيات
وتــرمـلت الــنــسـاء وتــيــتم الــبـراعم
وأعــــقـــيـت االجـــســــاد وتــــقـــطــــعت
األطــراف  واســتــقـــالت احلــكــومــة
وسـيُحل مـجلس الـنواب  بـانتـظار
أن يـــكــون الـــقـــادم أفـــضل  واآلتي
ــسـتـقــبل يـحـمل بــشـائـر أحـسن وا
األمل بــوطن ســالم مــعـافـى وشـعب
سـعيـد  فإمـا الـشروع أو مـزيداً من
الـتدحـرج والـتهـاوي  ويـقيـناً أن ال
تــــصـــحــــيح إال بــــيــــد من آمن أن ال
حصن أكثر أمناً من حصن الوطن 
وال جــنــســيــة أنــفس مـن جــنــســيـة
الـعـراق  وال خـــــــــــيـمـة أوسع من
خـــيـــمـــة وطن  آوت وأحـــتـــضـــنت
وأمـتـدت وتـعــرضت لـلـعــاتـيـات من
الـريـاح وظـلت قويـة أبـيـة صـامدة 
أمـــا من أســـتـــظـل بـــشــــــــــــعــارات
الــوطــــــــن  وهــو األبـــعــد عــنــهــا 
وركب مـوجـــــــــة الـتصـحـيح ظـلـماً
وعــدوانـاً  وادعى االنـتــمـاء حلـراك
خــرج وقــدم وتـــــــــــصــدى وأنـتج 
فـــأمـــثـــال هــــــــــؤالء جتـــار ســـحت
حرام  تراهم في كـل مكان يـهيمون
ويـقــولــون مـا ال يــفـعــلــون والـوطن
مـنـهم بـرآء  فـالعــــــــــراق وطن من
حرر  وأعـاد  وانتــــــــصـر ونصر 
وتـــــــصـــــــدى وصـــــــان  وأتـــــــــــمن
ن سيتصدى وحـــــــفظ  والعاقبـة 
ولــــــــــــيس له غـــــيــــر الـــــوطن هم 
ــــان  ومن فــــاتـــــخــــذ مـن حــــبـه إ
نصـرتـــــــه عقـيده  ومن حـفـــــــظه
رســالــة  وأنــصـــار الــوطن بــاقــون
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تضم الـدارجة الشـعبـية ولـهجاتـها احملـليـة مفردات ومـصطـلحـات في غاية
ــا يـعــجـز الـفــصـيح من الــلـغـة في الـدقــة وهي تـعــبـر عن حــالـة مـعــيـنـة ر
ـصـريـة والـعـراقـيـة الـتي تـميـزت في تـوصـيـفهـا وخـاصـة في الـلـهـجـتـ ا
الشـعر الـشـعبي واألهـازيج وكـثيـر من االغـاني حـتى غدت الـلـغة الـدارجة
اكثـر مساحـة لدى االهالي من فـصيح الـلسان ولـيس غريبـا بأن اللـهجات
احملـلـية خـيـر مـا يـعـبـر عن ثـقـافـة الشـعـوب وتـراثـهـا بل وفـلـكـلـورهـا حتى
ـطــلق تـقــريـبـا نــاهـيك عـن كـونـهــا اي الـدارجـة اصــبـحت لــغـة االغـانـي بـا
الشعـبيـة خيـر ما يُعـبر فـيهـا االنسان عـن مشاعـره وتهـكمـاته وارهاصاته
ـعروفة في بالغتها وخيـر دليل تلك االمثلة الـرائعة واحلسجـات العراقية ا
ـفـردات الـفصـيـحـة لـلتـعـبـيـر عن بعض وقـد عـجـزت في بحـثي عن بـعض ا
الظـواهر التي ترافق االنظمة الشـمولية وتصويرهـا او نقدها فاستعرت من
ـــصـــري وبـــعض من دارج بـالد الـــشـــام مـــفـــردتــ الـــدارج الـــعـــراقي وا
مـتـشـابـهـتـاين كــثـيـرا وهـمـا الـكالوات من الـدارج الــعـراقي ويـقـابـلـهـا في
ـصري الفهلـوة وقد بحثت عن مـفردة في فصيح الـلسان العربي الدارج ا
ـفردتـ الدارجـت بـدقة بالغـتهـما فـلم أجد تعـبر عن مـعنى مـا جاء في ا
فـردات األخرى تـقتـرب في بـعض التـوصيـفات لكـنني وجـدت العـديـد من ا
ـلـعّب ومـسّـاح اجلوخ مـن الكـلـمـتـ وهي الهـكـاص واخلـبـاص واألزعر وا
ـفردتـ في توصيف وفي جمـيعهـا لم أجد مـا يعـبر بـدقة كمـا عبـرت عنه ا
سـلـوك بـعض األشـخـاص في اجملـالـ الـسـيـاسي واإلعالمي نـاهـيك عـما
كن مقاربته مع يُعـرف  بالنفاق االجتـماعي ومجامالته الكاذبـة وأبرز ما 
فـردت (أي الـفـهلـوة والكـالوات) هو الـتحـايل والـنفـاق والـغش والتـمويه ا
صلحة ومنفـعة معينة تقع ضمن تعريف االرتزاق أو لغـرض تمرير أمر ما 
النفـعية الـبغـيضة وبـالتأكـيد ال يـنقص صاحـبهمـا الذكـاء الشيـطاني الذي
يطـلق عليه هـنا بـ"الـشطـارة" حتى أن السـابقـ من سلـفنا كـانوا يـصفون
ـا بالـشجاعـة أيضاً ومـا أشبه الـيوم بالـبارحة اللـصوص بالـشطارة أو ر
ـال الـعـام فـقـد أصـبــحت عـمـلـيــات الـفـسـاد وجــمع الـسـحت احلــرام من ا

شطارة وفهلوة.
لــقـد انــتـشــر هــذا الـوبــاء الـنــفــسي والـســلــوكي بـشــكل مــريع في أوسـاط
السـياسـي والصـحفـي واإلعالميـ رغم وجوده أصالً لـكن بشـكل غير
وبائي حـيث توفرت له بيئة جعـلته ينمو بشكل مـضطرد أقرب ما يكون في
وه وانـتشـاره إلى االنشـطار الـيوغـلينـي في هذه األوسـاط التي انـتعشت
جداً في هذه البيئة الشمولية التي تعبد األشخاص أو األحزاب أو األعراق
ــذاهب واألديـان وجتـعل مــنـهم أنـداداً مـن غـيـر الــله بل تـصل درجـة أو ا
الـفـهـلــوة أو الـكالوات في صـيــغـة الـنـفــاق والـتـدلـيـس إلى درجـة أن يـقـول
أحـدهم لـرئـيسـه أنك الوحـيـد األوحـد ونعـمـة الـسـماء عـلى األرض ويـنـفرد
آخـر بـطـلب عـاجل الســتـنـسـاخ رئـيـسه قـبل فـوات األوان وهـكـذا يـتـمـادى
ـشــعـوذون حـتى يــحـولــوا رؤسـائـهم إلـى آلـهـة صــغـيـرة أو أنــبـيـاء هــؤالء ا
ورسل وإذا تواضـعوا اعتـبروهم في مصـافي الصـحابة واألولـياء واألئمة
ــديح أو الـتـدلـيـس أو كـمـا يـســمـونه هم أصـحــاب الـفـهـلـوة وفي كل هـذا ا
والكالوات بـأنها شـطارة لتـحقـيق هدف ذاتي ال يتـجاوز السـلطة من خالل
منـصب مـا أو مال بـدون اسـتحـقـاق أو جهـد نـبيل وفي كـل احلاالت تـبدو
عـادلة ب الـطرف مـتساويـة أي ب الفهـلوي والكالوجـي من جهة وب ا

من يتقبلها ويشجعها من جهة أخرى!
بعـد احتجاجـات ما سمي بالـربيع العـربي في معظم الدول الـتي استشرى
فـيـهــا هـذا الـنـمط من االنــقالب األحـمـر وخـاصـة فـي الـعـراق الـذي سـبق
اجلمـيع بهذا الـتغـيير وبـدون االكسـسوارات التي اسـتخـدمت مع غيره من
ــعــنـى أن عــرابي الــتــغــيــيــر في الــعــراق دخــلــوا مــبــاشـرة الــبـلــدان أي 
بـبـصاطـيلـهم وأزاحـوا هيـكل الـنظـام وأنـشأوا نـظـاماً عـلى قيـاسـهم وحقالً
ـارسـاتـهـم دون أي اعـتـبـار لـتـركـيـبـة اجملـتـمـعـات مـخــتـبـريـاً لـتـجـاربـهم و
الـشرقـيـة ووالءاتهـا وتقـاليـدها وعـاداتـها الـسيـئة مـنـها واحلـسنـة واكتـفوا
عارضة) أقنعوها بأن االنتخابات األمريكية جموعة أطلقوا عليها اسم (ا
وذجـاً لسلـمهم في الـوصول إلى السـلطة في بـيئة أو البريـطانـية ستـكون 
ذهب ورجـالهـمـا أكثـر من حتكم تـتـحكم فـيهـا الـقريـة والعـشيـرة والـدين وا
الـوطن الـبريـطاني أو األمـريـكي وحاجـات مواطـنـيهـما في عـمـليـة االنتـخاب
ـوروث عـبر لـلـنـائب أو الوزيـر نـاسـ أو مـتنـاسـ هـذا الكم الـهـائل من ا
ـتـكلـسات ـاط السـلـوك والثـقاف االجـتـماعـية وا ـخـتلف أ مـئات الـسـن 
ـلونـة مهـما ـذهـبيـة والقـبـليـة التي ال تـسـمح بتـجـاوز خطـوطهـا ا الـدينـية وا
ـها الـتي انـتعـشت فـيهـا وعـليـهـا أفواج من كـانت صـناديـق االقتـراع وسال
الـفـهلـويـة والـكالوجيـة حـتى غدت الـظـاهـرة األكثـر وضـوحاً ومـبـاشرة في
الـعملية السياسية منذ  2003وحتى يـومنا هذا!وبغياب العدالة االجتماعية
وضـبـابيـة مـفهـوم جـامع لـلمـواطـنـة في بيـئـة مشـتـتـة الوالءات واالنـتـماءات
وهـيــمـنـة بـرامج مــتـخـلـفــة في الـتـربـيــة والـتـعـلـيـم نـحن إزاء قـراءة جـديـدة
قراطية وتطبيـقاتها ومدى مواكبتها لـطبيعة التكوين النفسي للنـظريات الد
والتـربوي واالجـتماعي ومـوروثاته الـسلوكـية من أجل الـوصول الى صـيغة

تتالءم وطبيعة هذه اجملتمعات وثوابتها.
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موسكو

اخلارج للـتداوي لم يرويـها احد بل
هو من سـال وهو من تـلقـى االجابة
ويروي العراقيي والعرب ان االف
ـهـجـر مـن خـيـرة االطـبــاء في دول ا
ومنها بريطانيا واالمارات  واالردن
 هجروا طـائفيـا وسياسيـا وقوميا
اذ لـــيس هــنــاك اهــتـــمــام حــكــومي
بـالــكـادر الــصـحي والــعـلــمي وهـذا
كـاسـتـروا الـرئـيس الـكـوبي الـراحل
ركــز عــلى الــتــعــلــيم وبــنــاء نــظــام
صـــحي مـــتــكـــامل ســـاهم وفي دول
عـديـدة بـعشـرات االطـبـاء الكـوبـي
لــلـمــسـاهــمــة في مـحــاربـة االوبــئـة
ومـنهـا وباء كـورونـا حيث سـاهمت
كـــــوبـــــا بـــــارســــــال االطـــــبـــــاء الى
ايطالياهذه كوبا التي  ال يكاد يذكر
أحد اسم دولة كـوبا إال فيمـا يتعلق
بتناول السيكار الكوبي الشهيرلكن
ــســتــجـد أزمــة فــيــروس كــورونــا ا
أظـهـرت الــنـقـيض تــمـامًـا; وهـو أنّ
كــوبـــا تـــمـــلك أفـــضل األطـــبـــاء في

العالم; 
إذ انـتـقل بـعضـهم لـدول كـبـرى مثل
إيـطـالـيـا لـلــمـسـاهـمـة في مـواجـهـة
جـائـحـة (كـوفـيـد 19) الـتي أصابت
الي في الـعالم  ًو شاهـد العالم ا
مـوقفًـا بـطولـيًا ألطـبـاء كوبـا عنـدما
وصل 52 من األطبـاء الكـوبي إلى
إيطاليـا ح كانت البالد تئنّ حتت
جــــــائـــــحـــــة فــــــيـــــروس كـــــورونـــــا
ـساعـدة الـتي بخل ـستـجـدوهي ا ا
بــــهــــا عـــلــــيــــهم حــــتى أشــــقـــاؤهم
األوروبـيـون  امـا الــرئـيس الـهـنـدي
عــبـــد الــكالم لـــيس هـــو حــكـــايــات
الــــصـــــواريخ الـــــتي أطـــــلـــــقت إلى
الـفـضـاء وال هـو حــكـايـات الـقـنـابل
الـنــوويـة الـتـي  تـطـويــرهـا حتت
إشـــرافــهــبـل هــو حــكـــايــات رئــيس
الـشعب الـذي امـتلك الـقـلوب وتـبوأ
واطـن مـقعـدا مبـاركـا في أرواح ا
رئــيس احب شــعــبه بــكل االطــيـاف
وشجع الشباب  والطالب على اكما
ل مــشـــوارهم  مــهــمـــا كــانت كــانت
صـاعب  رغم انه لم يقـصر مع كل ا
شـعبه وكـان يجـوب بالده الواسـعة
شـــرقـــا وغـــربــا شـــمـــاال وجـــنـــوبــا

احلـيــاة رحـلــة ولـكن هــذه الـرحــلـة
مهـما طـالت هي قصـيرة وقـد تكون
قصيـرة للبـعض او طويلة   نـسبيا
لـلــبـعض االخـر ولـكن كال  هـمـا من
حـيث  قصـيرة او طـويلـة ليس كـما
يــعـتــقـد الــبـعـض  فـمــتـوسط عــمـر
االنـــســـان يـــخـــتـــلف من دولـــة الى
اخـرى  ولـكنه كـمـتوسط مـحـسوب
ـيا 67 عـامـا واطـول  عـمـر على عـا
ـــتـــوسط مـــســـتـــوى الـــدول كـــان ا
احملــســوب 87 عــامــا في الــيــابــان
وادنى مـتـوسط لـعـمـر االنـسـان في
دولــة  ســوازيـالنــد  كـان 40 عــامـا
حـسب الـدراسـات الـتي اعـدت لـعام
2014 وفـي دراسـات اعــدت لــســنـة
ي الى ــتـــوسط الـــعـــا 2019 زاد ا
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وكان لـلحروب واالمـراض واالوبئة
دور واضح فـي قـصــر مـديــات هـذه
الرحـلـة الـقـصـيرة والـتي نـهـايـتـها

رحلة ابدية . 
ولـكـن مـاذا عـلى االنـسـان ان يـفـعل
لذات هل يغض الطـرف ويتمـتع با
ســواء كـان مــصـدرهــا شـرعي او ال
ـستوى شرعي فـقد جتـد انسـا نا 
عـال من الثـراء ولكـنه يـعيش حـياة
الــتـعــاســة واخــر يــجـاهــد من اجل
تـوفـيـر لقـمـة الـعـيش لكـنه رغم ذلك
يـعـيش بـسـعـادة حـيث مـااطـيـب ما
يـجنـيه االنسـان ان كان من جـهوده
ــضــنـــيــة دون ان يــغــمط حــقــوق ا
االخـر ويـتــحـول بـ لــيـلـة واخـرى

وحـــرص عــلى ان يـــكــون رئـــيــســا
للهنود جميعا ولم يفكر بطائفة او
مـذهب او مـديـنة او قـومـيـة وبذلك
ن احـــبه اجلـــمــيع  ’اال يـــنــبـــغي 
امتـلك السـلطة عـلى طبق من ذهب
من اسـياده االمـريـكان ومن تـعاون
مــعــهـم من دول اقــلــيــمــيــة تــعــبث
صـير العراق حـاليا وتـمنعه عن
طـريق ذيـولـهـا اكـمال مـيـنـاء الـفاو
الـكـبيـر  وتهـجـربل وهـجرت خـيرة
االطـــبـــاء والــــعـــلـــمـــاء واســـاتـــذة
اجلــامـعــات الــذين يـنــتــشـرون في
بـقاع االرض بـشـكل ادى الى تدني
مـســتــويــات الــتــعــلــيم والــصــحـة
وقـــتـــلت الـــصـــنـــاعـــة  والـــزراعـــة
منهج رغم مبا د رات باالستيراد ا
ـــزارعـــ  بـــزراعـــة الــــفالحـــ وا
ـــــلــــــكـــــون من ارض وفـــــرت مـــــا
مـــحـــصـــول يـــســد احلـــاجـــة لـــكن
الــبــعض اليــروق له ذلـك ويـســاهم
في تدمـيراالنتـاج العراقي من اجل
ارضاء دول اقليمية اية خنوع هذا
وايـــة وطـــنــــيـــة هـــذه وهـم الـــذين
اسـتـولــوا  عـلى الـســلـطـة ودمـروا
الـبالد ونهـبو الـثروة وافـرغوه من
ــــال الــــعـــــام بل وكــــبل الــــبــــلــــد ا
بــقـــــروض تــتــحـــمــلــهــا االجــيــال
الـــــــقــادمـة  اال يــوجـد  هــنـاك من
لـديه غــيــرة عـلى الــوطن الســعـاف
مــاتــبــــــــــقى ويــتــعض مـن حــيـاة
لـــيــست طــويــلـــة في هــذه الــدنــيــا
الــفــانـــيــة فـــــــــــمـــاذا يــقــول هــذا
الـبـعض يـوم احلـسـاب وهـو الـذي
يتخـذ من الدين غطـاء ال فعاله  اذا
كــان هـذا الــبــعض ال يــخــشى  وال
يـستـحي  وهـو يرى امـراة او طفل
يـتـسـول في بـلــد نـفـطي احـتـيـاطه
ــيـــا ورســمـــيــا ولــكن الــثــالـث عــا
الدراسـات غير الرسـمية تـشير انه
االول بـــاحـــتــيـــاطي الـــنــفـط وفــيه
نهران   ومرضاه تـــــــذهب للعالج
في الــهــنــد وايــران واالردن وهــنــا
ـــــدارس وهــــــنـــــاك  وتالمــــــيـــــذ ا
االبــتـــدائــيـــة يـــفــتـــرشــون االرض
والــبــطـالــة في تــزايــد والــفــقـر في
تـــــزايــــد والــــتــــدهـــــور الــــصــــحي

الى مــــســـتــــوى عــــال من الــــثـــراء
ارس التجارة واالعمال واحيانا 
ربـحة وهو الـذي كان اليسـتطيع ا
ن تـوفـيـر قـوت يـومه لـكن احلـياة 
يــــعي ويــــفـــهم هـي دروس وعـــبـــر
وخـصوصـا عنـد ما يـكون الـبعض
من والة القوم والذين مـكنتهم قوة
اخرى ليست قوتهم واصبحوا في
ـسـئـولـيـة ويـتـحـكـمون مـسـتـوى ا
ال العـام دون مراعاة بالـسلطـة وا
صلحة بلـد او شعب عانى الكثير
ويـفـتـرض ان يـخـجل هـذا الـبعض
ــمـارســات الــتي  الجتــد لــهـا من ا
اســــــاس شـــــــرعي  او قـــــــانــــــوني
النتهـاكه حرمة بـلد يلـعب بخيراته
وشعب  غـدرت حقـوقه ويذكـر احد
االطـبــاء الـعـراقــيـ  اخملــضـرمـ
ـصري والـذين عاصـروا الـرئيس ا
الـراحل جـمـال عـبـد الـنـاصـر حيث
دعاه الى القـاهرة  لالستـفسار عن
ـا يعـانيه دولـة يتـوفر فـيـها عالج 
فهو اليـامن لالوربيـ  واالمريكان
الـــذي يــــتــــاثــــرون بــــتــــوجــــهـــات
الصهايـنة  وبالتـالي يخشى الغدر
ـمــنـهج عـنــد االمـريــكـان وبـعض ا
اقــطــاب الــصــهــيــونــيــة في اوربــا
بــتــاثــيــر الــصــهــيــونــيــة فــقــال له
الـطـبـيب الـعـراقي لـديـنـا امـكـانـيـة
عالج مــاتــعــانــيــة في مــســتــشــفى
الــرشـيــد الـعـســكـري حــيث لــديـنـا
اطــــبــــاء حــــاذقــــ ولـــهـم خــــبـــرة
وجتـــــارب فـي هــــــذا الـــــنــــــوع من
االمـراض رد عـليه الـرئـيس  جـمال

عـبـد الـنـاصــر ولـكن اريـد ان يـكـون
ذلـك ســرا الني اخـــشى ان يــقــال ان
مــصـــر لم تـــســتــطـع ان  تــصل الى
مـاوصل الـيه اخـوانـهـم الـعـراقـيون
وهـذا االمــر كــان قــبل اكــثـر من 45
ـصـرى كان عـامـا  اي ان الـرئـيس ا
يــــخـــــجل ان يــــقـــــال كالم مـن قــــبل
االخـرين بـحق بـلده بـانـهـا لم تصل
الـى مــــاوصــــلـت الــــيه دول اخــــرى
ـواطن مـهـمـا وبـالـتـاكـيـد يــفـتـخـر ا
كـانت مـسـؤلـيــته عـنـدمـا يـشـار الى
ـراس بــلـده بــالــبــنـان واخلــبــرة وا
وكــاتـب هــذه الــســطــور الــذي فــقــد
رفـيـقة دربه قـبل ايـام وهـو في حال
ال يستـطيع استـيعاب فقـدانها جال
شـــرقـــا وغــربـــا لـــعالج زوجـــته من
بـــاريس الى  ســـيــئـــول في كـــوريــا
اجلــــنــــوبـــيــــة واســــطــــنــــبــــول في
تركـياحـيث تفـتقر بـالده الى مشفى
ـــســــتـــويــــات مـــشــــفـــيــــات هـــذه
الـدولـوكان جلـائـحة كـورونـا فعـلـها
الـسىء في تــوقف الـســفـر لــلـعـودة
الى طـبيـبهـا الـفرنـسي دوبي  طيب
االخـالق  وكـــــان الـــــنـــــهـــــايـــــة  في
مـشـفـيـات عـراقـيـة بـائـسـية   ,وهي
الـتي  اجـريت لـهـا عـملـيـة جـراحـية
عــام 2002في مـــســتــشـــفي بــغــداد
وهـــو مـــشـــفى خـــاص  في ســـاحــة
االنــــــدلس وجــــــد مـــــرضـى من دول
اخــرى لـــيـــســوا عـــراقـــيــ وعـــنــد
ــشـفى عن االسـتــفـســار من  كـادر ا
ـرضى كــانت االجـابــة نـعم هــؤالء ا
هذا هو  بـلدك تاتي الـيه الناس من

والـتـعـلـيـمي فـي تـزايد مـقـابـل ثراء
وهـيمـنة لـلقـلة ومـبادرات بال حـياء
لــــبــــيـع مــــوجــــودات الــــدولــــة الى
ـستثمرين هم ستثـمرين ومنهم ا ا
عقول ال الـعام فهل مـن ا سارقي ا
ـتـلـكات الـدولـة لـلـبيع  ان عـرض 
ــوازنه الـعــامـة بــالـطــريـقـة اقـرار ا
ـواد الـتي الــتي تـمـت مع تـواجــد ا
تسمح ببيع  موجودات الشعب هو
تـامـر اليــجب الـسـكــوت عـنه وعـلى
الـشـعب الــعـراقي ان يـعـي ويـتـحـذ
ــنــاســــب بــدال من اجـراء الـقــرار ا
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ان هـــنــــاك اصـــراراً عــــلى الــــعـــمل
بـالضـد من مطـالب اجلمـاهيـر وهو
مـاعـمل عـلـيه بـاعـادة رواتـب رفـحة
ـزدوجــة  وتـخــصـيص والــرواتب ا
راتب تـقاعـدي دون اعتـبار لـلخـدمة
ؤداة  في اي عـالم  نحن في عالم ا
اخلـيـال او عالـم احلقـيـقـة حيث كل
شىء في هذا الـبلد شـاذ على ايدي
من زرعــوا واســـســوا لــســيــاســات
شــاذه  وغـريـبـة اال لـعـنـة الـله عـلى
بــوش االب واالبن احلــقــيــر وعــلى
تـوني بــلــيـر الــقـذر وكـل من سـاهم
وسـاعد من  الـعـمالء والـذيول ومن
الذين سـاعـدوا احملتل عـلى احتالل
بـالدهم والـــــــــــــذين قـــــال عــــنـــــهم
هتلر انهم احقر الناس عندما سئل
مـن رايت احـقــر الـنـاس قــال اولـئك
الــــذين ســــاعـــدونـي عـــلـى احـــتالل
بالدهـم الــــنــــــاس تــــســــتــــفــــاد من
الــتــجـــارب وتــاخـــذ الــعــبـــر حــيث
احلــــيــــاة جتــــارب وعــــبـــر ,انه من
الـتـحجـرالعـقـلي و الـعقـائدي  ان ال
ــرء من جتــارب غــيـره يــســتــفـيــد ا
والـتـجـارب كـثـيـره الـتي يـسـتـطـيع
االنـسـان االسـتـفـادة مـنـهـا في بـناء
بـالده ان كـــــان لــــــديه والء وطــــــني
واخالص امـــــا اذا كــــان غــــارق في
وحل الـعـمالـة والـذيلـية فـاقـرء على
الــــبـالد الــــسالم ويــــبــــدوا هــــكــــذا
سـتــــــــكـون النـهايـة اذ ليس هـناك
فـي االفق مـن امل  ولــــو بـــــالــــنــــزر

اليسير .       
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بغداد

من الواضح ان العـملية الـسياسية
في العراق عـانت وتعاني وسـتبقى
من مـشـكـالت اسـتـثـنـائــيـة قـاعـديـة
اجتـماعيـة موروثة راسـخة واخرى
تـعـد امـتـدادا جملـمـل ثـقـافـة مـابـعـد
ســقـوط الـنـظـام وهـذا اجلـسم غـيـر
ــتـوازن من الــقـراءات والــتـيـارات ا
واالحزاب واجملـموعـات السـياسـية
الـتي واكبت عـمـليـة سقـوط النـظام
وشـاركت فـيهـا واسـتمـرت تـدعمـها
لـغــايـات واغـراض ذاتــيـة وفــئـويـة

وقومية مختلفة .
وفي كـل جــولـــة مـن االنــتـــخـــابــات
الـنيـابـية نـتطـلع الى االفق ونـتامل
خـيــرا في هـذه الـعــمـلــيـة عـسى ان
تنـتج شيئـا مغايـرا وشكال مخـتلفا
ــصـالح االمـة دون في مــا يـتـصل 

جدوى وكأن هذه العـملية تأسست
لـتدمـير العـراق وتخـريبه وتـعويق
مــســـيــرة الــتـــنــمــيـــة وان يــعــيش
العراقيون باستقرار مجتمعي مثل

بقية شعوب الكوكب .
تآكل من شكلـة في هذا اجلسم ا ا
ة والطامع القوى الـتقلـيدية القـد
من الــقــوى الـســيــاسـيــة اجلــديـدة
يــضـــاف الى ذلك مــرض الـــفــســاد
الـذي شرع بـقانـون وتـمت حمـايته
بــــــجـــــيــــــوش من الــــــنــــــصـــــوص
ـمارسـات والسـيـاسات والـقوى وا
سلحة وفلسفة تبرير لم يشهدها ا

نظام فاسد في العالم .
مـا نـعـانيـه هـو من هـذه الـتـركـيـبة
السـياسـية اخلـاطئة والـسلـوكيات
ـتـعـلـم من ـنـحـرفـة وانصـاف ا ا

ـوتـورين الـسـيـاسـيـ واجلـهـلـة وا
واالهم واالتـــــعس مـن الـــــنـــــمــــاذج
الـبـشــريـة الـتي اســتـقـدمت الدارات
مـحلـية ومركـزية وفـيهـا كل امراض
الـكـون وقـد اسـتـطـاعـت بـامـراضـها
تــــلك وحتت غــــطـــاء الــــطـــائــــفـــيـــة
والــقــومــيــة والـــفــئــويــة احلــزبــيــة
واجلــهــويــة الــســـيــاســيــة تــدمــيــر
احملـافـظـات الـعراقـيـة قـسـم دخـلـها
داعش بــــــــاالتـــــــفـــــــاق مـع هـــــــؤالء
الــــســــيـــاســــيـــ والــــقــــسم االخـــر
"اجلنوبي" انـطلقت فيه بـفعل فساد
االدارات احملــلـيــة اكـبــر انــتـفــاضـة
شــــعـــبـــيــــة هي االوسع فـي تـــاريخ
الــعــراق لــعــلــهــا شــقــيــقــة الــثـورة
الـشعـبيـة الـعراقـية في شـعبـان عام
1991. مــا نـعـانـيه ان هـذه الـطـبـقـة

السياسيـة الفاسدة ابحرت دون ان
يــكـون مــعـهــا مــجـداف مــوضـوعي
الدارة الـــدولــة فـي بــحـــر الــفـــســاد
واالرهاب فسقط العراقيون صرعى
ـتــوحـشــة قـبل ان هـذه الــظـاهــرة ا
يــســقـط عــدد كــبـــيــر مــنــهـم قــتــلى
مـجـمــوعـات الـتـفـخـيـخ والـتـفـجـيـر
ا والـقتل الـقـاعدي والـداعـشي ور
صـرعى فـسـاد االدارات الـسـيـاسـية
الـــفــاســدة واعــوانـــهــا واحــزابــهــا
ومكاتبـها االقتصاديـة اكثر توحشا
وقـــســـــــوة من ارهــــاب الـــقــــاعـــدة

وداعش .
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والن هـذه االمـراض صـارت ظـواهر
مـسـتـحـكــمـة المـفـر مـنـهـا وان هـذه
العـمليـة السيـاسية غيـر قادرة على
ـؤذيـة الـهـرب من اسـتـحـقـاقـاتـهـا ا
فـقـد حـدث ان اسـتـسـلم الـعـراقـيون
الى ارادات صــنــاعــهــا ومــرضــاهـا
وفي كـل جــولــة انــتـــخــابــات صــار
الـعـراقـيـون يـهـربـون الى صـنـاديق
ـــرضى االقـــتـــراع الخـــتـــيــار ذات ا
وذات الــــــشــــــخــــــوص واالحــــــزاب
سـتـدامـة نـوابا واصـحـاب الـعـلل ا
وقـادة وصـار الـعـراقــيـون مـهـيـئـ
تـمامـا السـتـقـبـال حـكـومـة مـريـضة
تـعـاني من مـخـتـلف الـعـلل كل اربع

سنوات !.

لـقـد اعـتـاد الـعـراقـيـون عـلى مرض
الـــســلـــطـــة وادمــنـــوا ســـاســتـــهــا
وسياساتها ولـم يعد هنالك متسع
من الفـرص االجتمـاعيـة قادرا على

نشود . احداث التغيير ا
حاول الـعراقـيون احـداث خرق في
جـدار نـظام مـريض كـهـذا قـبل عام
من االن لـــكن ســرعــان مـــا تــســرب
اليهم مرض العشوائية والتخريب
وتـــزيـــيف الـــوعي فـــســـقــطـــوا في
احملـذور ولم يــعـد هــنـالك ثــمـة من
رابـط بـــــ قـــــيم الـــــثـــــورة الـــــتي
اشـتـغلـوا عـليـهـا وب مـا يـريدون
حتـــقــــيـــقـه والـــســـبـب ان الـــقـــوى
ريضة ادخلت حيـتانها لساحات ا
االعتصـامات ونشـرت كوادرها في
الـــشـــوارع احملـــيـــطـــة فـــتـــحـــولت
االعتـراضات الى مطـالب بالتـعي
ــــــســــــؤول االول ان ورجـــــــاء من ا
يـعيـنهم عـلى بلـوى الفـقر واجلوع

واحلاجة .. 
ولن انـسى مـشهـد شبـاب مـتظـاهر
اســتـدعى الى الـقـصـر اجلـمـهـوري
ــــقــــابــــلــــة رئـــــيس الــــوزراء وهم
يــنـتــعــلـون احــذيــة رثـة ويــرتـدون
تشيـرتات ملـونة في مشـهد يعكس
" كـهدف سـتراتـيجي حـال "التـعيـ
ويــغـيب حق االمـة فـي رؤيـة نـظـام
ســـيــاسـي مــســتـــقــر ومـــعــافى من

رضى!. امراض السياسي ا

مـانعـانيه نـظـام مريض بـفعل نـظام
سـلـوكي مـريض وجـمـهـور اسـتـمرأ
مــرض الــســلــطــة فــصــار مــريــضــا

مثلها!.
وازنة الـسيئة الدليل عـلى ذلك ان ا
الــصـيت مـرت بـرفـع سـعـر الـصـرف
ـشـاريع اجلـنـونـي في ظل انـعـدام ا
االسـتـثـمـارية وغـيـاب فـرص الـعمل
وتـفــشي الـبــطـالــة ولم يــخـرج احـد
طالبـة بتخفيض للشارع مـن اجل ا
ســعـر الـدوالر في حــ ان الـيـونـان
..اقــصــد الــشــعب الــيــونــانـي غــيـر
الـــتــاريـخ واحلــكـــومـــة وقــيم ادارة
الـبالد واحرق امـراض السـياسـي
ــزبـــلـــة يــوم حـــيث وضـــعـــهم فـي ا
انــهـارت كل احلــلــول االقـتــصــاديـة
وسـقـطت الـقـيـمـة الـنـقـديـة وتوارى
السـياسـيون خـلف ابواب الوزارات

مثل اجلرذان !.
ــشــهـد الــعــراقي هــنــالك جـزء في ا
كــبــيــر من الــشــعب الــعــراقـي بـارك
خــطــوة "االكـثــريــة الـنــيــابـيــة" يـوم
اصـــرت عــلـى رفع ســـعــر الـــصــرف
وســكت ولم يـنـبس بــبـنت شـفـة الن
الـقـيـم الـتي حتـكــمه شـبـيــهـة بـقـيم
الــعالقـة بــ الـبــوذيــ .. الـطــاعـة
الكـاملـة للـزعيم عـلى حسـاب فقرهم
وجـوعـهم وتفـشي ظـاهرة االنـتـحار
ـــال حــمل في صـــفـــوفـــهم ومن هـــا

جمال!..
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رغم فــوز فــريــقـه بــنــتــيــجـة (3-1)
نـافسـات اجلولة  30من الدوري

اإليطالي.
وذكــر مـوقع "تـوتـو مــيـركـاتـو" أنه
عـقـب إطالق احلـكم صـافـرة نـهـايـة
باراة قام رونالدو بإلقاء قميص ا
ــلـعب من يــوفـنــتـوس عـلى أرض ا

شدة غضبه.
وأضـاف أن رونــالـدو بــدا غـاضــبـا
جدا وذلك لعدم قدرته على تسجيل
أي هـــدف خالل الــلـــقــاء لـــيــخــرج
ويـــلــــقي قـــمــــيـــصـه عـــلى األرض
مشيرة إلى أن جـامع الكرات التقط

القميص واحتفظ به.
جـديـر بـالـذكر أن رونـالـدو يـتـصدر
جــدول تـرتـيب الــهـدافـ بـالـدوري
اإليطـالي برصـيد 25 هدفًـا بفارق
4 أهـــداف عن أقــــرب مـــنـــافــــســـيه
روميلو لوكاكـو مهاجم اإلنتر الذي

سجل 21 هدفًا.

البلجيكي يانيك كاراسكو.
لــــــكن أصــــــحــــــاب األرض عـــــادوا
لــلـمــبـاراة بــهـدف الــتـعــادل الـذي

سجله كريستيان تيو.
وأضــاف األتـلـتي نـقـطـة لـرصـيـده
الــذي أصـبح 67 لـيــبـتــعـد بــفـارق
نــقـطـة وحـيـدة عن الـريـال الـثـاني
ونـقــطـتـ عن بــرشـلـونــة الـثـالث
ويشتعل الصراع على لقب الليجا

تبقية. في اجلوالت الـ8 ا
ــقـــابـل رفع ريـــال بـــيــتـــيس فـي ا
ـركـز رصـيـده إلى 47 نـقــطـة في ا
الــســادس بـفــارق األهــداف خــلف
ريال سوسيداد الذي تعادل خارج
قواعـده اليوم أمـام فالنـسيا (2-2)
. بعدما كان متقدما بهدف نظيف
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شهدت مـباراة يوفنـتوس وجنوى
حــالـة غــضب عــارمـة لــلــبـرتــغـالي
كريـستيـانو رونالـدو جنم اليوفي

أنه سدد باخلـطأ رأسيـة اصطدمت
بالقائم.

وأطـلق يـونايـتـد رصـاصة الـرحـمة
على سبيرز بـإضافة الهدف الثالث
في الـدقـيـقة 6+90 من الـوقت بدل
الـــضــائـع بــتـــســـديـــدة قــويـــة من
جريـنوود سـكنت الـشبـاك ليـنتهي

اللقاء بفوز مانشستر (3-1).
uJO K « W b

رغم اسـتعـادته صـدارة اللـيـغا من
جــاره الـلــدود ريـال مــدريـد واصل
أتــلـتــيـكــو مـدريــد مــسـلــسل نـزيف
الـــنــقــاط بـــتــعـــادل مــحــبط (1-1)
خـارج قـواعـده أمـام ريـال بـيـتيس
عــلى مـلــعب (بـيــنـيــتـو فـيــامـارين)

ضمن اجلولة الـ30.
ــبــاراة في شـوطــهـا وجـاء هــدفـا ا
األول حـيـث بـدأ األتـلـتي مـسـلـسل
دقائق هـز الـشـبـاك مـبـكـرا بـعـد 5 
من صافـرة البدايـة بتوقـيع النجم

ارتـــقى نــدومـــبــلي لــعـــرضــيــة من
مــخــالــفــة نــفــذهــا ســون مــســددًا

رأسية ذهبت أعلى العارضة.
وســدد كـ كــرة أرضـيــة قـويـة من
نـطقـة اجلزاء من اجلـانب األيسـر 
زاويـة ضـيـقـة أبـعـدهـا هـنـدرسون

إلى ركلة ركينة في الدقيقة 73.
ورد عــلــيه جــريــنــوود بــتــســديـدة
ن أرضــيـــة ولــكن من اجلــانب األ
ــنــطــقــة اجلـزاء مــرت إلـى جـوار

القائم.
وجنح يونايتد فـي تسجيل الهدف
الــثـانـي في الــدقــيــقـة 79 بــعــدمـا
أرسل جــــريـــنــــوود عـــرضــــيـــة من
ـن تــابــعــهــا كــافــاني اجلــانب األ
بـــرأســيـــة قـــويــة ســـكـــنت شـــبــاك

لوريس.
وكـاد تـوتـنـهـام أن يعـدل الـنـتـيـجة
في الــــدقـــيــــقـــة 84 وذلك مـن كـــرة
عرضـية حـاول إبعـادها كـافاني إال

ســبـيــرز بـافـتــتـاح الــتـســجـيل في
الـدقــيـقـة 40 بـعـدمـا مـرر كـ كـرة
ــنـفـرد ـيــزة إلى مـورا ا بـيــنـيــة 
بـهـنـدرسـون فـمـرر الـبرازيـلي إلى
واجه للـمرمى دون رقابة سون ا
فـسـدد الـكوري اجلـنـوبي مـبـاشرة
في الشـباك ليـنتـهي الشوط األول

Æ1-0 بتقدم سبيرز
ومع بـدايـة الـشـوط الـثـاني حاول
كـ مـباغـتـة هنـدرسـون بتـسـديدة
سـاقـطـة من خـارج مـنـطـقـة اجلزاء
في الـدقـيـقة 48 إال أن كـرته ذهبت

أعلى العارضة.
وتبعه شاو بإرسال بينية للجانب
ـن من مـــنــــطـــقــــة اجلـــزاء في األ
الدقـيـقة 49  تـابعـهـا وان بيـسـاكا
بتـسديـدة على الـطائـر تصـدى لها

لوريس.
وأطلق ماكتوميناي صاروخية من
عــلـى حــدود مــنــطـــقــة اجلــزاء في
الــدقـــيـــقــة 55  تـــألق لـــوريس في

التصدي لها.
وجنح يونايتد في تعديل النتيجة
في الـدقـيـقـة 57 بـعـدمـا مـرر فـريـد
بينـية لكافـاني الذي انفرد
بلوريس وسدد كرة
ضعيـفة تصـدى لها
احلـارس الـفـرنـسي
أولًـــــــــــا قــــــــــبـل أن
يـــتـــابـــعـــهـــا فـــريــد
بـــتـــســـديـــدة مـــبـــاشــرة

سكنت الشباك.
وأهــدر ســبـيــرز فــرصــة مـحــقــقـة
لــتـــســـجـــيل الـــهــدف الـــثـــاني في
الدقـيقة 60 بعـدما سـدد سون كرة
أرضــيــة قــويــة من داخل مــنــطــقـة

اجلزاء تصدى لها هندرسون.
وواصل يــونــايــتــد الــزحف جتــاه
مــرمى الـــســبــيــرز بــانــطالقــة من
الـعـمق من بـرونو في الـدقـيـقة 63
مـسـددًا كرة قـويـة أبعـدهـا لوريس

بصعوبة إلى ركلة ركنية.
وكاد مانـشستر أن يـضيف الهدف
الثـاني في الدقـيقة 67 بعـدما مرر
بــرونــو الــكـرة إلـى بــوجـبــا داخل
مــنـطــقـة اجلــزاء لـيــسـدد األخــبـر
بـــالــكــعـب كــرة أبــعـــدهــا دايــر في
الـلـحـظـة األخـيـرة.وعـاد تـوتـنـهـام
لــلـظـهـور في الـدقـيـقـة 71  بـعـدمـا
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أقـامت جلـنـة كرة الـصـاالت والـشـاطـئـيـة في مـقـر احتـاد كـرة الـقـدم قـرعة األدوار
ـبارك بـحضور النـهائيـة لدوري الـكرة الـشاطـئيـة الذي ينـطلق بـعد شـهر رمـضان ا
رئيس الـهـيـئة الـتـطبـيـعـية إيـاد بـنيـان واألمـ الـعام مـحـمد فـرحـان ورئـيس اللـجـنة
ـتـأهـلة عـلى مـجمـوعـتـ ضمت األولى فـرق أم قـصر وأعضـائـها.وقـسـمت الـفرق ا
ــعــقل وجـبــيـلــة ومـصــافي الــوسط وتـألــفت الــثـانــيـة من فــرق احلـدود والـنــجـدة وا
والـهـاشـمـيـة واجلـيش ومـصـافي اجلــنـوب والـكـفل.وحـددت الـلـجـنـة مالعب االحتـاد

مسرحا للمنافسات.
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ودعت اجلـمـاهــيـر الـريــاضـيـة
في محافظة الديوانية الكاب
حـمـــــــــــيـد نــعــمـة احلــمـداني
رئيس نـادي الديـوانيـة سابـقاً
ـــــنــــيــــة إثــــر  الــــذي وافـــــته ا
مــــعـــانــــاته مـن مــــضـــاعــــفـــات
اجلــــائـــــحــــة كـــــورونــــا   وان
احلــمــداني كــان مــثــاالً رائــعــاً
تواضع للـرياضي اخللـوق وا
ــتــفــاني خلــدمــة ــلــتـــزم وا وا
ريــــــاضـــــة الــــــعــــــراق عــــــامـــــةً
والـديـوانـيـة خـاصـةً حـيث نال
استحسان اجلميع عندما مثل
فـرق نـاديـة االم الـديـوانـيـة في
ــصـارعــة كالعب المع لـعــبــة ا
ومـــدرب مـــثـــابــر حـــصل عـــلى
ـواسم عـلى جـوائــز عـديـدة و 
ــــســـتـــوى احملــــلي والـــدولي ا
وتـخـرج عـلى يـديه الـعـديد من
جنوم اللـعبة الدولـي السيما

تسـلمـها رئـيس الهـيئـة االدارية
عــلي االســدي الـذي قــدَّم شــكـره
للـمدرب على جـهوده في الـفترة
اضـيـة وتقـديـراً لتـلك اجلـهود ا
تــمَّت تــسـمــيــته مـســتــشـاراً في

النادي.
وتـــــابـع ان االســـــدي أعـــــلن عن
ــدرب احــمــد صالح تــســمــيــة ا
مدرباً للفريق يساعده مازن عبد
الــســـتــار والــبــقــاء عــلى مــدرب

احلـراس بـدر شـاكـر. ومن جـهـة
اخــرى قــررت الــهــيــئــة اإلداريـة
ـؤقـتـة لـنـادي الـطـلـبـة  إبـعـاد ا
كـابــ الـفــريق سـامـال ســعـيـد
ــــهــــاجم مـــصــــطــــفى كـــر وا
واحملـتـرف الــبـرازيـلي وســــلي
عـن الــفـــريق وفــسـخ الــتـــعــاقــد

معهم.
وأوضح مــصــدر في الــنـادي أن
اإلدارة قــررت إبـــعــاد الالعــبــ
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إدينسون كافاني
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أعـلـنت الــهـيـئـة اإلداريـة لـنـادي
الــكــهــربــاء الـريــاضي تــســمــيـة
احـمـد صالح مـدربـاً لـفريـق كرة
الـقـدم خـلَـفَاً لـلـمـسـتـقـيل عـباس

عطية .
وذكـر الـنـادي في بـيـان صحـفي
ــدرب عـــبــاس عــطــيــة قــدَّم أن ا
صبـاح الـيوم اسـتقـالـته رسمـيَّاً
مـن تــــدريـب الــــفـــــريق والـــــتي

فرحة فريق البحري بالفوز وحسم لقب الدوري
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ركـز الثـاني بيـنمـا جتمـد رصيد ا
ـركز توتـنـهام عـند  49نـقطـة في ا

السابع.
ــبــاراة أتـت احملــاولــة األولى في ا
لــتـوتـنــهـام في الــدقـيــقـة الـثــالـثـة
بـعـدمـا تـابع سـون كـرة مـبـعدة من
دفـاع يـونـايـتد عـلى حـدود مـنـطـقة
اجلــزاء مـســددًا كـرة ذهــبت أعـلى

العارضة.
وظـهـر يونـايـتـد هجـومـيًا لـلـمرة
األولى في الـدقـيـقة 17 بـعـدما
مــــرر كــــافـــانـي الـــكــــرة إلى
راشــــفــــورد فـي اجلــــانب
ــنــطــقــة اجلـزاء ـن  األ
لــــيــــســــدد كــــرة قــــويــــة
اصـطــدمت بـدايـر ومـرت
بقليل إلى جوار القائم.
وجنح مـــــانـــــشــــســـــتــــر
يـــونــايـــتـــد في افــتـــتــاح
التسـجيل في الـدقيقة 33
بـعـدمـا مـرر بـوجبـا بـيـنـية
ـيزة لـكافـاني الذي انـفرد
بـلوريـس وسدد كـرة أرضـية

سكنت الشباك.
وبــــعـــــد الــــرجــــوع إلى
تـــقـــنـــيــة الـــفـــار قــرر
احلــكـم إلــغــاء الــهـدف
بــســبب وجــود اعــتــداء
من ماكـتومـينـاي بالـيد
عـــلى وجه ســـون في

بداية الهجمة.
وأتـى الــــــرد من

وسجل ثالثـية يـونايتـد فريد (57©
وماسون وإدينـسون كـافاني (79© 
جريـنوود (90© بيـنمـا سجل هدف
توتنهام الوحيد هيوجن م سون

Æ©40)
وبـتـلك الــنـتـيـجـة رفـع مـانـشـسـتـر
يونايـتد رصيده إلى 63  نقطة في
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قـلب مـانــشـسـتـر يـونــايـتـد تـأخـره
بـهــدف إلى انـتــصـار مــثـيـر (3-1©
عــلى حــسـاب مــضــيــفه تـوتــنــهـام
هــوتــســبــيــر فـي قــمــة مــبــاريــات
اجلولة 31 من الـدوري اإلجنلـيزي

متاز. ا

بـية الـوطنـيـة استـطاعت نـسـتطـيع القـول ان الـلجـنة الـبـارا
ـبـية ـتـتالـيـة في الـدورات الـبـارا ومن خـالل مشـاركـاتـهـا ا
ـبـياد بـرشـلـونة في الـسـابـقة مـنـذ تـواجـدها االول في بـارا
اســبــانــيــا عـام 1992 وحــتى الــظــهــور االخــيــر لــهــا في
ـبــيــاد ريــودي جــانــيــرو  في الــبـرازيـل عـام 2016 بــارا
ــبـيــة الـعــراقـيـة اســتـطــاعت ان تـســجل لــلـريــاضـة الــبـارا
حـضـورا الفــتـا وحتـصل عـلى اجنـازات سـجـلـهـا الـتـاريح
بي العراقي بـحروف ذات اشعاع يشـير الى التقدم البـارا
الــواضح لــهـذه الــريــاضـة الــتي رأت الــنــور ألول مـرة في
تـاريـخ الـعــراق مــنــذ عـام 1982 أيـام احلــرب الــعــراقــيـة
االيــرانـيـة ومـا افـرزته تـلـك احلـرب من اصـابـات وإعـاقـات
ـبـيـة الـعراقـيـة ومن ثم أسـست عـلى اثـرهـا ريـاضـة الـبـارا
تطـورت الى احلال الذي تشـهده هذه الريـاضة في العراق

اليوم ..
ـبية العراقيـة قد حققت على مدار واذا كانت الـلجنة البارا
بية والتي شاركت مشـاركاتها السابقة في الدورات البارا
فيـها حتى االن ست مشاركات واحدة منها  انسحب فيها
الــعــراق وهي دورة ســيــدني عــام 2000 بــيــنــمــا حــصل
الـعــراق في الــدورات الـتـي شـارك في مــنـافــســاتـهــا عـلى
(13) وسـامــا مـلــونـا مــنـهـا ( 3) أوسـمــة ذهـبــيـة  و (6)
أوسـمــة فـضــيـة و ( 4) أوسـمــة بـرونــزيـة  ,فـأن الــلـجــنـة
ــبــيــة الـعــراقــيــة تـكــثف الــيــوم من اســتـعــداداتــهـا الــبـارا
ـقبل في فـعاليات دورة للـمشاركـة اجلديدة في شهـر آب ا
ــنــــــــتــخــبـات ـبــيــة بــعـد ان تــمــكــنت ا (طــوكـيــو) الــبــارا
بية الـعراقيـة من احلصول حتى االن عـلى مايقارب البـارا
ــبـيـة الــقـادمـة دون من (14) بـطــاقـة تـأهـل لـلـدورة الــبـارا
االعتـماد على مايـسمى (البـطاقات الـطائشة) او الـبطاقات
ـبيـة الـعراقـية الـبـيضـاء والـتي دائمـا التسـعى الـيهـا الـبارا
ـيدان ـنـافسـة في ا ا تـركـز على الـتـأهل عبـر قـنوات ا وا
والعـدد قابل لـلزيـادة حيث سـيكـون العـدد الذي سـتشارك
بية العراقـية من البطاقات الـتأهيلية مـختلفا جدا به البـارا
ـشـاركــات الـعـراقـيـة الـسـابـقـة  بل سـتـشـكل عن اعـداد ا
ـبيـاد طوكـيو 2021 شـاركة الـعراقـيـة اجلديـدة في بارا ا
رقـمــا غـيـر مــسـبــوقـا في جــمـيع مــــــــــشـاركــات الـعـراق

اضية.. ا
بـية لتحقيق االجناز وهنـا يبرز األمل الكبير بـأبطال البارا
ـعسـكرات الـتدربـيبة واحلصـول على األوسـمة من خالل ا
بـية الـعراقـيـة داخل البـلد التي شـرعت بهـا الـلجـنة الـبـارا
ومـن ثم ستـعـمل لـلـحـصـول علـى معـسـكـرات خـارجـية في
بيـة السيمـا منتـخبات بلـدان متقـدمة في الريـاضات البـارا
ــبـارزة والـقــوس والـسـهم الـعــاب الـقــوى ورفع االثـقـال وا
ـنـتخـبـات حـصـلت عـلى بـطـاقـات الـتأهل والـرمـايـة وهـذه ا
بـشـكـل رسـمي أو بــعـضـا اقــتـربت
جـدا من احلـصـول عـلـيـهـا وهـو
مــــجــــرد وقـت  ألم أقل  لــــكم
بــطــاقـات تــأهل أبــطـالــنـا  الى
بيـة تتـكلم دورة طـوكيـو البـارا

عراقي .. الستم معي ..?
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جــمــيع مــرافــقـه  لــيــكــون جــاهـزا
لـبـطولـة خلـيجي 25 الـتي يـسعى
الـعراق السـتضـافتـها في مـحافـظة

الــــبـــصــــرة واكـــد ان احلــــكـــومـــة
حـريـصة عـلى اكمـال كل مـا يتـعلق
ــلف الــذي يـعــكس سـمــعـة بــهـذا ا
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اجــــرى رئـــيـس مـــجــــلس الـــوزراء
مـــصـــطــفى الـــكـــاظــمـي زيــارة الى
ــديـنــة الـريــاضـيــة في مـحــافـظـة ا
الـبـصرة  واطـلع عـلى ملـعب جذع
النخلة الذي يتسع خلمسة وست
الف مـــتــفــرج ومــلــعب الــفــيــحــاء
10االف مــــتــــفــــرح والــــســــاحــــات
الــتـدريــبـيـة كــمـا جتــول في بـاقي

دينة الرياضية. مرافق ا
وابـدى  الـكـاظـمي اهـتـمـامـا كـبـيرا
دينة بـاستمرار العـمل في مرافق ا
الـــريــاضـــيــة الـــتي تـــعــد صـــرحــا
ريـاضـيـا كبـيـرا  وايـضا مـواصـلة
ــنـشــآت الــريـاضــيـة في تــطــويـر ا
مــحـافـظـة الــبـصـرة عــمـومـا الـتي

اصـــبــحـت مــؤهـــلــة الســـتــضـــافــة
مــخــتـلف الــفــعـالــيــات واألنـشــطـة
الـرياضية في مقدمـــــــتها خليجي
25 مـؤكـدا حـرص احلـكـومـة عـلى
تــقـد كـل الـدعم واالســـــــــنـاد من
اجل اجنـاح الـبـطـولـة واسـتـضـافة
االشــــــــــــــقـــــــاء في الـــــــبــــــصــــــرة

الفــــــيحاء.
وفـي ســـــيــــــاق مــــــتـــــصـل اجـــــرى
الـكاظمي زيارة الى مشروع ملعب
ـبي وذلك خالل ـيــنــاء االو نــادي ا
زيـــارته احلـــالــيـــة الى مـــحــافـــظــة

البصرة برفقة وفد حكومي.
وتـفقـد  الكـاظمي سـير األعـمال في
ـضــاعـفـة الــعـمل ــلـعب ووجـه  ا
فـيه وبهمـة كبيـرة الجنازه واكمال
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حــصــد مــنــتــخب الــعــراق أللــعــاب الــقــوى
ميـدالـيـت ذهـبـيـت في مـنـافـسات بـطـولة
اجلائزة الكبرى اآلسـيوية اجلارية أحداثها
في مـدينـة مـشهـد اإليرانـيـة.وخطف الالعب
ــنـتـخب حـســ عـلي نـاهــر أول ذهـبـيـات ا
الـوطـني في سـبـاق ركض 100 مـتـر بـزمن
قدر 10.45 ثـانـيـة مـتفـوقـا عـلى بـطل آسـيا

ـــيــدالــيــة الــعـــداء اإليــراني.فــيـــمــا أحــرز ا
الـذهـبـيـة الـثـانـيـة الـعداء مـحـمـد حـسن في
ســـبــاق 110 أمـــتــار حـــواجــز بـــزمن قــدره

14.08 ثانية
ـنــافــســات ال زالت جــاريـة .يــشـار إلـى أن ا
ــنــتــخب الــعــراقي لــزيـادة حـيـث يـتــطــلع ا
ــيـــــــدالـيــات في الــسـبــاقـات رصــيـده من ا

قبل. ا

والــــــــــــــــهـم
ذويـــــــــــــــــــك
ومـــحــبــيك
الــــصـــــبــــر
والـــســـلــوان
وانــا لــله وانـا

الــيه راجــعـون .

عـمل بــجـد  ودؤوب في اجملـال
االداري لـــنــــادي الــــديـــوانــــيـــة
وبـنـجاح مـتـميـز لـيعـتـلي بالي
رئاسـة نادي الـديوانـية حلـقبة
من الـزمـن وبـفـضـله نـال فـريق
كـــرة الـــقـــدم بـــطــاقـــة الـــتـــأهل
ـــمـــتـــاز لـــلـــمـــوسم لـــلـــدوري ا

(2017 ـ 2018).
يـــذكــــر  انه كــــان مـــؤســــــــس
لـعـبـة الـكـابـادي الـتي نـالت
شــــعــــبــــيــــة واســــعـــة
مـــــــــــــؤخـــراً  عـــلى
ــــــــــســــــــــــــتـــــــــوى ا
اــلـمحـلي والدولي
نــــــاهــــــيك عـن انه
كــان خـــيـــر عــون
وداعم مــســتــمـر
لــــــــــــضــــــــــــروب
الـــــــريـــــــاضــــــة

اخملتلفة .
رحــــمك الــــله
يـا ابــا خـالـد

حميد نعمة
احلمداني

منافسات
البطولة
االسيوية
اللعاب
القوى
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ـمتـاز للـكـرة الطـائرة توج فـريق الـنادي الـبحـري بـلقب دوري الـطائـرة ا
ـثيـر منـافسه للـموسم 2021 - 2020 بـعد ان هـزم في ديربـي البـصرة ا
غاز اجلنـوب بثالثة أشواط مـقابل شوط وحيـد وانتهت األشواط بواقع

 .(31-29) (23-25) (25-19) (26-24)
كـما حـقق الـبيـشـمركـة الـفوز عـلى الـشرطـة بـثالثة أشـواط لـشوط وحـيد

بواقع (25-21) (21-25) (25-19) (25-22). 
نسق االعالمي الحتاد الطـائرة في تصريح صحفي وقال عباس هنـدي ا
ان النـادي البـحري حـسم الـنتـيجـة بفـارق الـفوز واالشـواط لكن من غـير
تـتويج مـوضـحا ان الـتـتويج سـيـكون بـانـتظـار مـباراة غـاز اجلـنوب مع

ركزين. الشرطة لتحديد ا

ـــذكــوريـن لــعـــدم حـــضــورهم ا
الـتــمـرين وتــمـردهم احـتــجـاجـا

لعدم تسلم مستحقاتهم.
وأشـــار إلـى أن اإلدارة أبـــعـــدت
الـالعب الــــبــــرازيـــــلي بــــســــبب
تــصـــريــحــاته بـــوســائل اإلعالم
حول عدم توفير الطعام له وأنه
أصـــبـح جـــائــــعـــا مـع الـــفــــريق

ال. ويعاني من عدم امتالكه ا
ـــــصــــدر أن اإلدارة وأضـــــاف ا

اجــــتـــمـــعت مـع الالعــــــــــــبـــ
الــــيـــــوم ودعــــتـــــهم لـاللــــتــــزام
بـــالـــتـــدريب وبـــذل اجلـــهـــد في
ــقـــبــلـــة ووعــدت ـــبــاريـــات ا ا
بتسليم مستـحـــــــقاتهم بنسبة
ــــئــــة خالل الــــيــــومـــ 30 بـــا

. قبل ا
وتـابع أن اإلدارة وجـهت إنذارا
نهـائيـا إلى بـقيـة العبي الـفريق

بشأن االلتزام.
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الــــعــــراق ويــــظـــهــــر قــــدرته عــــلى
اســـتــضــافــة مـــخــتــلـف االنــشــطــة

والفعاليات الرياضية.

U—…∫ جانب “ 

من زيارة
الكاظمي برفقة
درجال الى

دينة ا
الرياضية
بالبصرة
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ـهم أن نـنــجـز شـيـئـا ذا - اليـهـمــني ا
قيمة.

{ وأخـــيـــرا هل حتـب اســـمك ومن أطـــلـــقه
عليك?

ــــيــــزني عن - أحـب اســــمي كــــونـه 
االخرين. وقد اطلقتة علي والدتي.

ÍuÝu*« Í“u  wKŽ
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ــســلــسل الــرمـضــاني ــمــثـلــة الــســوريــة تــشــارك في ا ا
(ضــيـوف عـلى احلب) تـألــيف سـامـر مـحــمـد إسـمـاعـيل
ــؤسـســة الــعــامــة لإلنــتـاج إنــتــاج ا إخــراج فــهـد مــيــري

التلفزيوني واإلذاعي.

wLOL² « s (« WLF½ bL×

وكــيـل وزارة الــداخـــلـــيـــة لــشـــؤون االمن االحتـــادي  في
العراق صدر امر باحالته الى التقاعد.

 wFOÐd « Ád¼“

ـمـثـلـة الـعـراقــيـة تـلـقت امـنـيـات ا
االوساط الـفنية  بالصحة الدائمة
ـعــانـاتـهـا من والـشـفــاء الـعـاجل 
ازمــة صـــحــيــة ارقــدتــهــا فــراش

العافية.
 r _« nOÝ bL×

رئـيس الـهيـئة الـدوليـة للـمسـرح في اإلمارات حـصل على
ف الـدوليـة لعام 2021 التـي مقرهـا ايطـاليا جائـزة ترا
وتمنح سـنوياً لشخصياتٍ أسهمت بشكلٍ بارزٍ في تطوير

وتعزيز الصداقة والسالم في العالم .

 —«e œ bLŠ√

الـشـاعـر الـعـراقي نـعـته االوسـاط الـثـقـافـيـة بـعـد ان غيـبه
ـئة عـام بـعد ـوت الـسـبت في أربيـل عن عمـر جتـاوز ا ا

رض. صراع مع ا
w u « b Uš

مـــســـتـــشـــار غـــرفـــة جتـــارة بــغـــداد شـــارك فـي الـــنــدوة
االفــتــراضــيــة الــتي اقــامــهــا مــركــز حــلــول لــلــدراســات
ـسـؤولــيـة اجملـتـمـعــيـة في تـطـويـر ـســتـقـبـلـيـة بــعـنـوان(ا ا

حاضنات االعمال).

  ö «b³F « dLŽ

ناسبة ذكرى طـرب االردني أطلقت له وزارة الثقافـة   ا
مـرور مــائـة عــام عـلـى تـأســيس الـدولــة األردنـيــة أغـنــيـة
ــســيــرة) وهي من أحلــانه وغـنــائه كــلــمـات (وتـســتــمـر ا

ن عبدالله . حس الغرايبة وتوزيع أ

بـعض الـســلـبــيـات الـتى تــؤخـر إجنـازاتـك فى مـجـال
العمل.رقم احلظ.2

qL(«

حـــاول أن ال تـــفــكـــر كـــثــيـــرًا فى األشـــيـــاء الـــتى قــد
رقم احلظ .4 تؤرقك

Ê«eO*«

 عـملك  به الـكثيـر من الصعـاب والعـقبات ولـكن عليك
احلكمة فى التصرف .

—u¦ «

 تنـاول الـسـوائل التى تـسـاعد عـلى تـهدئـة األعـصاب
يوم السعد االربعاء.

»dIF «

احلب أجـمل مـا فى احلـيـاة واألجـمل أن حتـبـهـا هى
التعايش معها بحلوها ومرها.

¡«“u'«

هـنية الـتقدم حـليفك عـلى مستـوى احلياة الـعلمـية وا
ما حلمت به سيتحقق.
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تتخـطى أزمات احلياة بالتفاؤل وتتعامل مع األخرين
نتهى البساطة والتلقائية.

ÊUÞd «

 يـجب أن تأخـذ األمور بـبسـاطة وتـفاؤل وال تـبالغ فى
التفكير أكثر من الالزم.

Íb'«

تــعـــطــيك احلــيــاة أجــمل مــا فــيــهــا. وســيــمــر الــوقت
الصعب.رقم احلظ 3.

bÝô«

شروعـات الصغـيرة قد تأتـيك بربح لم تـكن تتوقعه. ا
تواصل مع اآلخرين.

Ë«b «

تشعـر بالصـداع وتواجه ليـلة صعبـة بعض الشيء ال
كن الراحة فيها.

¡«—cF «

ال تـخــجل من مـفـاحتــة أصـدقـائك من أهـل الـثـقـة في
أدق مشكالتك. رقم احلظ 7.

 u(«
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حتـــتــوي هــذه الــشـــبــكــة عــلى 9

مـربـعـات كـبـيــرة كل مـربع مـنـهـا

مــقـسم الى 9 خــانــات صـغــيـرة

هـدف هـذه الـلـعـبـة ملء اخلـانـات

بــــاالرقــــام الـالزمــــة من 1 الى 9

شرط عـدم تكرار الـرقم اكثر من

مـرة واحــدة في كل مــربع كـبــيـر

وفي كل خط افقي وعمودي.
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ـيت ـمــثـلـة الـتــركـيـة د حـرصت ا
أوزدمـيـر عـلى مـشـاركـة متـابـعـيـها
ـارسـتـهـا ريـاضـة الـيـوغـا وذلك
بــصـورة نــشـرتـهــا في صــفـحــتـهـا
اخلـــاصــة عـــلى مـــوقع الـــتــواصل
اإلجــتـمــاعي ظـهــرت فـيــهـا أثــنـاء
البس ريـــاضــيــة تـــمــاريـــنـــــهـــا 
بـالــلـون األحـمــر وتـركت شــعـرهـا
مـنـسـدالً عـلى كـتـفـيـهـا بـتـسـريـحة

ناعمة.
ــمـثل الــتـركي ـيت وا وتـصــور د
وإبراهـيم تشيـليـكول حالـياً اجلزء
الـــثـــاني من مـــســلـــسل (مـــنــزلي)
وكــانـــــــــت نــشــرت وســائل إعالم
ـــيت من تــركـــيـــة فــيـــــــــديـــو لــد
نـاسبة سلـسل وذلك  كوالـيس ا
عــيـد مــيالدهــا الـذي صــادف مــنـذ

حــوالـى الــعــشــرة أيـــام إذ تــلــقّت
ــــيـــــت مــــفــــاجـــــأة وهي عــــدة د
بــالـــونـــــات ومـــعــايـــدات كــثـــيــرة

بعيدها.
الـى ذلـك أفــــــــادت وســــــــائـل اعالم
يـة ان النـجم الـتركي مـراد بوز عـا
قــد أصــــــيـب بـفــايــروس كــورونـا
وهـــــــــو اآلن يــخـــضـع لـــلـــحـــجــر

نزلي. ا
و كـانت الـنــجـمـة الـتــركـيـة أصـلي
أنـفــيـر قـد ردت عــلى خـبـر انــتـشـر
مـــؤخــرا مـــفـــاده تـــصـــاحلــهـــا مع
حـبـيـبـهـا الـسـابق الـفـنـان الـتـركي

مراد بوز.
وقــــالـت أصـــــلي لـــــوســـــائل إعالم
تــركـيــة(وحـيــدة ولـست مــرتـبــطـة
وأفـكر أن أبـقى هكـذا لـفتـرة أخرى

ألني سعيدة جداً هكذ).
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عــنـد مــحـاورتــنـا ألي مــبـدع أو فــنـان
يدور احلـوار في إطـار عمـله اإلبداعي
أال أنـــنـــا في ســـلـــســـلــة حـــوارات مع
فـنـانـ ومـثـقــفـون ابـتـعـدنـا عن الـفن
مقترب من  الوجه اآلخر لهم واليوم
ضيفنا الفنان القدير عزيز خيون عبر

هذا احلوار:
{ هل لديك موهبه مخبأة عدا الفن?
- أكثر من جانب في التشكيل .

{ مــاهــو إلــشئ الــدي تــتــفــاءل به بــشــكل
دائم?

- أتفائل بالطفولة  دائما.
{ كلمة او عبارة تزعجك?

- النفاق...
{ متى تدرف دمعة?

- عندما يقع ظلم على انسان بريء.
{ حلم حققته?

سرح. - صعودي على ا
{ ابرز صفه في شخصيتك?

- الوضوح.
{ تاريخ التنساه? 

سرح - صعودي لـلمرة االولى عـلى ا
عام 1969

{ هل شعرت بالندم علئ شئ اجنزته? 
- أحـــــيــــــانـــــا تــــــعـــــمـل شئ النـــــاس

اليستحقون هدا الشئ.
{ ماذا علمتك احلياة?

- علمتني الصبر.
{ آخر كتاب قراته?

- قــــــراءتـــــي ألكـــــثــــــر من كــــــتـــــاب..
وانـــشـــغــالـي بــالـــكـــــتـــابـــة وجتــارب

بإخراج.
{ أول بلد زرته?

- تونس
{ اول شئ تقوم به صباحا?

- افــتح الــســتــائــر وادعــو لــعــائـلــتي
ووطني بالسالم.
ن تقول شكرا?  }

ن يستحق الشكر.  -
{ متى تعتذر?

- اعتذر اذا أخطأت بحق انسان.
{ مكان حتن لزيارته?

- أول بيت في البصرة سكنت فيه.
ستقبل? { ما الدي يخيفك من ا

- اجملهول...
{ نـصـيـحـة من والـديك سـمـعـتـهـا ومـازلت

متمسك بها?

- (إيـــاك أن تـــدخل في بـــيــتـك فــلـــســا
حرام).

{ هل يشغلك مظهرك دائما?
- كـال كـون االنــسـان بــإجنــازه ولـيس

ظهره.
{ هل هناك شخصية تأثرت بها?

- عوني كـرومي كـصديق وله دور في
حياتي على مستوى الفن والرفقة.

{ ماهو إلشئ الذي ندمت عليه?
ـا انـت مـتحـرك خـطاء فال - النـدم طا

تندم.
اذا تشعر اذا جتاهلك االخرين?  }

الـتدريـسي في كـلـية الـقـانـون بجـامـعـة بغـداد حـاضر في
ورشـة اقـامـتــهـا كـلـيـة االمــام الـكـاظم لـلــعـلـوم االسالمـيـة
اجلـامـعة بـعـنـوان(قـراءة قـانـونـيـة في جـوالت الـتـراخيص

ونظام التعاقد اللفظي في العراق).
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مثلة الهندية { نيودلهي  –وكاالت - نشرت ا
الـشهـيـرة بـريـانـكـا شوبـراصـورة جـديـدة عـبر
خاصيـة الستوري في صـفحتهـا اخلاصة على
مـوقـــــــع الـتـواصل اإلجـتـماعي ظـهـرت فـيـها
بـرفـــــــــــــــقـة كـلـبــهـا بـلـقـطــة عـفـويـة من دون
مـاكـيـاج وحقـقت الـصـورة رواجاً واسـعـاً ب

متابعيها.
وكـــانت شــوبـــرا قــد شــاركـت مــؤخــراً صــورة
جديدة في صفحتها ظهرت فيها برفقة زوجها
نـــيـك جـــونــاس وعـــدد من األصـــدقـــاء أثـــنـــاء
هرجان الشعبي مهرجان األلـــــــــــــوان وهو ا
الـهنـدوسي الذي يـحـتفل به في الـهنـد نيـبال
بـنغالديـــــش سـريالنكـا باكـستـان و البـلدان
الـتي بـها جـالـيـة هـنـدوسيـة كـبـيـرة و ظـهرت
بـريـانـكـا وثـيابـهـا مـلـطـخة
بــألـوان عــدة بــلــقــطـة
عــفــويـة

الفتة.

الفجر: 4.08
الظهر:  12.08
غرب: 6.35 ا
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فما الفرق ب
عتدي واالثيم? ا

عتدي: في افعاله. ا
االثيم: في اقواله وفي كسبه.

W¹uG   U Ëd
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للحصول على افطـار صحي ينصح االطباء رباإلفطار
على 3 ثـمـرات حـتى يـعـوض اجلـسم عن الـسـكـريات
التى افتقدها اثناء فترة الصيام. ثم اإلفطار على طبق
ــعـدة الـشــوربــة حـيث يــســاعـد عــلى حتــريك حــركـة ا
تـدريجيـا فضال عـلى تنـاول وجبة االفـطار عـلى فترات
حـتى ال يــتـعــرض اجلـسـم لـلــتـخــمـة وعــسـر الــهـضم.
واالبـتــعـاد عن األطــعـمــة الـدســمـة الــتى حتـتــوى عـلى
ــقــلــيــات واســتــبــدالــهــا بــاخلــضـروات الــزيـــــــوت وا

والفواكه.
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وَأَعظَمُ هَـيبَةً أَال يا دَهرُ يَـومي مِثلُ أَمـسي وَقَـلَّ تَجَلُّـدي وَوَهى جَنـاني (كَـأَنّي قَد كَـبِرتُ وَشابَ رَأسي
ـسـمـاة عـلى اسـمه لِـمَنِ اِلـتَـقـانـي) هـذه لـلـفـارس عـنـتـرة الـذي مـايـزال شـاهـرا سـيـفه في الـسـاحـة ا
لـي عليه الـتغزل به).  كـنت التـقيت طيـفا غيـر متفق ا  ببغـداد.( شاخ فرسه ولم تـعد بـطنه تتـسم 
كـان ; وهم يتـسمون بـصفة مـشتـركة ; التـرمل واالنفـصال او العـزوبية على ان يجـتمـعوا في ذات ا
حـتى الـشـيـخوخـة الـبـاسلـة .  كـانت صـغـراهم قد تـنـبـهت لالمـر ثم تبـسـمت وهي التـسـأل أحدا هل
يفـضل الـشاي بـالسـكر او بـدونه او بـالسـكرين ? الطـعم لالشيـاء قـال صاحب الـعكـاز والذي يـشبه
الصـور التي تـزين السـجاد الفـارسي في منـزل استـاذي اخملتص بالـطنـافس والزخـارف االسالمية

قيم االن في كندا .. استاذي هل اذكر اسمك?  اليهم !  تلك من عالمات الكبر. وا
 قـال لي االسـتاذ مـؤيـد الـبـدري : إذا كـنت في عـمـان فانـت في أمان ! عـبـارة التـنـتـمي الى احلـكـمة
ـغادرة شـقتي فـاكتـشف إني لم احـكم اغالق البـاب جيـدا .. ثم اهرع لـكنـني ارددها كـلـما هـممت 
لعد ما احتفظ به من مصاري  –ليست في صرة  –وعطور من مصادر اوربية .. ثم اضحك .. وانا
صعد ..وال اكترث هل تكون السترة مالئمة للون البنطلون ...  وادفع دون أتامل مظهري في مرآة ا
ا بـقيـتي على بـقيـة مايـتركه غـيري له انتـظار رد مـايتـبقى في صـندوق مـزخرف يـأتي به النـادل ور
ن يـقول حط قرش اليوم على قرش البارحه تكفيه مؤونة يـوم كامل له ولعياله.والني صرت الاكترث 
تـكن ذا يــسـار او تـمـوت فـتـعـذرا واقـول :  لـعـلي قـد كـبـرت ! ويـهـرول خـلـفي صـاحب الـدراي كـلـ

كوجي ) : يادكتور بدلتك جاهزة تعال خذها .. (ا
واقـول له (لقـد نـسيت الـفاتـورة في الـبيت).. العـليـك انت صاحب مـحل ... كفـايـة كل بدالتك سـكني
غـير مرة (السكني يعـني الرصاصي) واحملهـا بتثاقل واضح وهو يضحك ويـضرب كفا بكف ولعله
يقول  في سره: لقد كبرت ! ويقال في مناداتي اثناء حفل توقيع كتابي وذوات الشعر االصفر الذي
ن اليـجد لـيس اصـفـرا عـلى رأي زوجـة من يـقـدمـني بـالـقـول : الـكبـيـر الـقـامـة والـقـيـمـة ثم اضـحك 

توازنة : واردد في سري .. الكبير نعم في السن . غيرهذه الطبخة غير ا
ويـقـول لي من اعمـل معه مـنذ  15 عـاما: كـان والدي اليـنـام .. بعـد ان بلغ
من العـمر مابـلغ .. ثم يؤاخـذني ان بعض اصـحابي قد تـركوا له بـصمة
صوتية اقلقت منـامه بعد انتصاف الليل ولم ينم لـيلتها حتى طر الفجر
! فـاقول له : حـفيـدي ذي االربع سـن اليـنام  –وراثـة –اخـذهـا عني !
ثم اليـضحك واليـصـفق كفـا بـكف واليقـول لـقد كـبـرت .. ثم اجدني ا
قول عنترة(كَأَنّي قَد كَبِرتُ وَشابَ رَأسي وَقَلَّ تَجَلُّدي وَوَهى جَناني).
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عن أبي هـريرة رضـي اللـه عنه
قـــال: قــــال رســــول الـــله
صـلى الـله عــلـيه وسـلم:
(إذا كــان أول لــيــلــة من
شـــهـــر رمـــضـــان صـــفــدت
الـشــيــاطـ ومــردة اجلن وغــلـقت
أبـواب الـنـار فـلم يــفـتح مـنـهـا بـاب
وفتحت أبواب اجلنة فلم يغلق منها
باب ويـنـادي مـناد: يـا بـاغي اخلـير
أقـبل ويـا بـاغي الـشـر أقصـر ولـله
عــتــقــاء مـن الــنــار وذلك كـل لــيــلــة)
(رواه الترمذي وصححه األلباني).
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 نشـــــــــر وزيـر الـثــــــقـافـة الـسـعودي بـدر بن عـبـد الله
عـبـر حـسـابه اخلـاص عـلـى مـوقع الـتـواصل اإلجـتـمـاعي
يـة ألـيشـيا فيــــــــديـو وثق من خالله زيـارة النـجـمة الـعـا
كـــيـــز إلى مـــدرســـــــــة الــديـــرة فـي مــنـــطـــقـــة الـــعال في

السعودية.
وع الـفن قـدّمت كيـز احلائـزة عـلى جائـزة غرامي ووفقـا 
ـدرسة أثـناء ) للـطالب الـسـعوديـ في ا أغنـيـتهـا (فـاللـ

عزفها على البيانو.
و كيز هي من أشهر النجمات اللواتي شاركن في موسم
الـريـاض لـعـام 2019 إلى جـانب الـنـجـوم بـرونـو مـارس

وبيتبول وجون ليجند.
ـمـلـكـة الـسـعـوديـة مـؤخـراً وزارت الـنـجــــــــمـة ألـيـشـيـا ا
بــشـــــــــــــكـل مـتــواصل حــيث نــشــرت فــيـديــو لــلــفــنـان
ي االيــطــالي أنــدريـه بــوشــيــلي في مـــوقع الــتــراث الــعــا

لليونسكو.
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ـــمــثل { لـــنــدن  —وكـــاالت - وجه ا
بـرسـالـة االســتـرالي هـيــو جـاكـمـان  
مــؤثـــرة الى زوجــته بـــعــد مــرور 25
ســنــة عـــلى زواجــهـــمــا وكـــتب عــبــر
حسابه اخلاص على موقع التواصل
اإلجتمـاعي قائالً: (أن أكـون متزوجًا
مـنك ديب أمـر طـبيـعي مـثل الـتـنفس.
منذ اللـحظة التي التـقينا فيـها تقريبًا
... عـلـمت أن مـصـيرنـا هـو أن نـكون
مـــعًـــا. في ســنـــواتـــنــا الـ 25-ازداد
حـبـنـا بـشــكل أعـمق). وأضـاف هـيـو
ـغامرة أكثر رح واإلثارة وا : (ا قائالً
ـ إلى بـهــجـة; الـتــعـلم أكـبــر. أنـا 
ــشــاركــة حــبــنــا وحــيــاتــنـا - األبــد 
وعـائلـتـنا مـعًا. لـقـد بدأنـا للـتو. ديب

أحبك من كل قلبي!).
الى ذلك نـشــرت الـفـنـانــة االمـريـكـيـة
?مـادونا ?عـلى صـفـحـتـهـا اخلـاصة
عــلـى مــوقع الــتــواصـل االجــتــمــاعي
صورة سـيـلـفي لـهـا جـنـبـاً إلى جـنب
مع لـورد ابـنـتـهــا الـكـبـرى. وقـد بـدت
لــورد وهي تــرفع يــدهـــا لــلــســيــلــفي

والشعر يغطي حتت إبطها.
و مــــادونـــا هـي أم ألربـــعــــة أطــــفـــال
بـالتـبني جـمـيعـهم ولدوا في مالوي.
وكان أول طـفل أضافـته إلى عـائلـتها
هو ابنها ديفيد باندا الذي رحبت به
في عائلتها عام .2006وتبنت أيضًا
(مـيـرسي)  الـبـالـغـة من الـعـمـر 14
عامًا وتوأم يبلغ من العمر ثمانية في
الــسـنـوات الــتـالـيـة.كــمـا لـديــهـا طـفل
بــيــولـوجي آخــر  روكـو  20عــامًـا
تــشــاركه مع زوجــهــا الــثـانـي جـاي

ريتشي.
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) (أ ف ب) — { نـانـكــ (الـصـ
�ألـفا دوغ �هـو اسم كـلب يـطيع
وال ينـبح وال يعض ويـترك آثاراً
أقل عـــــلـى ســـــجـــــادة الـــــبـــــيت
وبـالـتـالي هــو كـلب مُـحـسَّن ألنه
روبوت يـؤكد مخـترعه الـصيني

أنه األسرع في العالم.
وجُهِّز هذا الكلب الـعالي التقنية
بــأجــهـزة االســتــشـعــار ويــعـمل
بـــواســـطـــة تــــقـــنـــيـــات الـــذكـــاء
االصــــطـــنـــاعي الـــتـي تـــتـــيح له
�ســمـاع �بــيـئــته و�رؤيــتــهـا.�

كن أيضـاً أصطحابه في ولكن 
نزهة. ومع أن ال ذيل له وال رأس
 �هو مِـثل كلب حـقيقي ? �على
مـــــا وصــــــفه مــــــا جي مــــــديـــــر
التكنولـوجيا في شركة �ويالن�
الــتي صـمــمت الــنــمـوذج األولي
مـنه وتتـخـذ من نـاجنـيـنغ (شرق
لك �ألفا ) مقـراً لهـا.  و الصـ
ي في دوغ �الرقم القـياسي العا
الــــســــرعــــة بــــ احلــــيــــوانـــات
ـــعـــدنـــيـــة  إذ تــصـل ســرعـــته ا
الـقصـوى إلى  15كيـلـومـتراً في

ـخر قارب صغير { غـريبستاد (أ ف ب)  —
ـيـاه اجلــلـيـديـة ألرخـبـيل غـريـبـسـتـاد عـلى ا
الـسـاحل الـغربـي للـسـويـد وعلى مـتـنه تـركّز
لـوتـا كـليـمـينـغ أنظـارهـا علـى الصـخـور التي
لـفّـها الـضـباب بـحـثاً عن مـصـدر رزقهـا وهو

رغوب جداً والعالي القيمة. احملار البري ا
تـخـلت الـشـابـة الثـالثيـنـيـة قـبل ست سـنوات
البس اجلــاهــزة عن مـــهــنــتــهــا في مـــجــال ا
ـرأة الوحـيدة فـي السـويد الـعامـلة لـتـصبح ا
ـنطقة الساحلية هنة الصعبة في ا في هـذه ا
الـتي نـشـأت فـيـهـا سـعـيـاً مـنـهـا لـلعـودة إلى

الطبيعة.
وقـالـت لـوكـالـة فـرانس بـرس (تـنـشـأ الـشـابـة
سبقة ولديها وسط عـالم تكثر فيه األحكـام ا
دائـمـا انـطـبـاع عـلى األقل بـالـنـسـبـة لي بأن

احلكم عليها يكون على أساس مظهرها).
وأضـافت السويـدية ذات الشعـر الداكن (هنا
الــعــكس هـو الــصــحـيـح ال أحـد يــحــكم عـلى
مــظـهـري). وارتــدت لـوتــا كـمـا والــدهـا وهـو
أيــضـاً غـواص بـزة غـطـس ووضـعت قـنـاعـاً
وحــمـــلت عــبــوات األكــســـيــجــ اســتــعــدادا
ـياه الـبالـغـة حرارتـها درجـت لـلـغوص في ا
حتت الصفر في هذا اليوم الشتوي البارد.
السويدية لوتا كليمينغ تستعد في 31 كانون
الــثـاني/يـنـايـر 2021 لـلـغـطس من عـلـى م
قـاربـهـا في غـريـبـسـتـاد (الـسـويـد) بـحـثـاً عن
مـحـار  قلـة هم الـذين في الـسويـد يـغطـسون
حـامـلـ سالالً بـحـثًـا عـن هـذه احملـار الـبـرية
الـثــمـيـنـة الـتـي تـبـاع الـواحـدة مــنـهـا بـنـحـو
ثـمانـية دوالرات في أفـخر مطـاعم ستـوكهولم
أو غــوتـنــبــرغ. وشـرحت لــونـا كــلــيـمــيـنغ أن
(نـكـهتـها قـوية جـداً) معـتـبرة أنـها (ال تـصلح

.( للمبتدئ
وجتـري لوتا ووالدها على م قاربهما قبالة
الـساحل الصخـري فحصاً أخـيراً ألسطوانات

األكسج قبل الغوص.
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{  بــــروكــــسل (أ ف ب)  —قــــضى
شــاب يــبـلغ  21عــامــا األحـد خالل
مـحـاولـته الـهـرب مـن الـشـرطـة إثر
مـداهـمة عـنـاصرهـا حـفلـة في أحد
فــنـادق أنـتـويـرب شـمــال بـلـجـيـكـا
شـاركـ تـدابـير بـسـبب انـتـهـاك ا
كـافـحـة فيـروس كـورونا اإلغـالق 

وفق النيابة العامة.
وذكــــرت الـــنـــيــــابـــة الـــعــــامـــة في
أنـتـويرب الـتي فتـحت حتـقيـقا في
احلــادثــة أن قــوات األمن تــدخـلت
قــرابـة الـســاعـة الـرابـعــة من فـجـر
األحـــد بــعــد تـــلــقــيـــهــا اتــصــاالت
لــلــشـكــوى من الـضــجــيج مـا دفع
ـشـارك الـثـمـانيـة في احلـفـلة بـا
بــيــنــهم الــضـحــيــة إلى مــحــاولـة
االخـتباء. وبيّنت عناصر التحقيق
األولـيـة أن الشـاب الـبالغ  21عـاما
تــوفي بــعـد ســقــوطه من الــطـبــقـة

الــرابـعــة خالل مـحــاولـته عــلى مـا
يبدو الهرب من نافذة الغرفة على
مـــا أعــلن نـــاطق بـــاسم الــنـــيــابــة

العامة لوكالة فرانس برس.
وحتـظر بلجـيكا حالـيا جتمع أكثر
ـنزل مـن أربعـة أشـخاص خـارج ا
في إطـار تـدابـيـر مـكافـحـة جـائـحة
كــوفــيـد- .19وأتــاحت الــسـلــطـات
دعـما نـفسـيا للـنزالء وطـاقم العمل
فـي الـــــفــــنـــــدق الـــــواقـع في وسط
ـشـاركـ أنــتـويـرب إضـافـة إلى ا
الـسبعـة اآلخرين في احلفـلة الذين
يـعانون صدمة جراء احلادثة. وقد
اســـتـــمــعـت الــشـــرطـــة إلى أقــوال
ـديـنـة هــؤالء. وفي حي آخـر في ا
جُــرحت امـرأة فـي الـكـتـف الـسـبت
لـدى قفزها من النـافذة في محاولة
لـلـهرب من الـشـرطة خـالل مداهـمة

لسهرة جمعت  16شخصا.
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الـــســاعـــة فـــضالً عن أنه أكـــثــر
ثـباتـاً من الـكـلب احلـقـيـقي على
مـا أكـد مصـمـمـوه  مـثـبـت ذلك
بركلة قويـة له. على عكس الكلب
اآللي الـذي يـتم الــتـحـكم فـيه مِن
بُعـد  يتـحرك الـروبوت الـرباعي
األرجل بــــحــــريــــة فـي بــــيــــئــــته
بـــاســـتـــخـــدام تـــقـــنـــيـــات جـــيل
اإلنتـرنت اخلامس عـبر األجـهزة
احملــمــولــة مع وقت اســتــجــابـة
فائق السـرعة. وبيـنما كان �ألفا
دوغ  �يــصــعــد عــلى درج بــبطء
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ـتـحـدة وايران? هل يصـلح الـعـراق وسـيطـاً بـ الـواليات ا
هذا الـسؤال يـثـار في هذه االيـام في الـوقت الذي يـبدو ان
العـراق منـخرط في وسـاطـة من نوع مـا البد من اجنـازها
مـكن ان جتـنى من ألن هنـاك مـصـالح عـراقـيـة ذاتـيـة من ا
استقـرار الوضع وتهـدئة االزمة بـ االيرانيـ واالمريكان
ـلف الـنووي االيـراني الـذي ترتـبط به مـعظم خـيوط . لكن ا
االزمة له أطراف اخـرى ذات صلـة منـها اسـرائيل وبعض
ـــمـــكن أن يـــلـــعب دول اخلـــلـــيج  وبـــالـــرغم من ذلـك من ا
سياسـيون عراقـيون أدواراً ايجـابية في الـتهدئـة ألنّ فيهم
االكـثـر درايـة بـ الــعـرب بـالـشــأن االيـراني ولـهم عالقـات
وثيقة مع اصحاب الـقرار في طهران كما انّ اتـقانهم اللغة

الفارسية سيساعد نفسياً في جتاوز بعض احلواجز.
? ثمة ميزات ما العوامل التي جتعل الـعراق وسيطاً ناجـحاً
ــوقع اجلــغــرافي واالهـــمــيــة الــنــفــطــيــة كــثــيــرة اهــمـــهــا ا
ـؤثـر بالـرغم من ـوقع االمـني ا واالقتـصـاديـة فـضالً عن ا
انّ هناك مَن يقول أنَّ هناك ميزة خفية هي وجود استعداد
نفسي شعبي وغـير رسمي ينمـو بسرعة وغيـر ظاهر غالباً
ـتـحــدة ضـد ايـران اذا وقـعت لالصـطـفـاف مـع الـواليـات ا
يزة الكـامنة سببها تراكمات فشل مواجهة  كبيرة وهذه ا
والية اليران أو التي تستغل اسم ايران االحزاب والقوى ا
في الــعــراق فــضالً عن تــأثــيــر ســلـبـي أضــفـتـه الــعـمــائم
ـتـكاثـرة عـلى الـوضع الداخـلي في الـبـلد وال السـيـاسـية ا
عايير على نحو سيء بفعل أظن ان ايران تريد أن تنقلب ا

تداعيات االزمة مع االمريكان.
إنّ العراقي يستطيعـون اظهار عنصر قوة في اية وساطة
يــقــومـون بــهــا من خـالل االصـرار عــلـى الـعــامـل الـوطــني
صـالح الـعراقـيـة في جـميع الـنـواحي والـتي يجب أن ال وا
تكـون مـادة اسـتـهالكيـة في نـزاع بـارد أو مـواجهـة حـربـية
ـ ايـران وامريـكـا وهذا يـتطـلب االصـرار على ب الـغر

بث هذه الرسالة
 للـجانـب عـلى حـد سواء. من هـنا يـستـطـيع العـراق البـلد
نهك ألسـباب كثـيرة أن يـكون بوابـة سالم ناجحـة تعود ا
بالثمار االقتصادية عـليه وأن يكون االيرانيون واالمريكان
مـجـبــرين عـلى احــتـرام اســتـحـقــاقـات الـعــراق في وضـعه
االجبـاري عـلى خط التـمـاس االفتـراضي أو ربّـما الـفـعلي.
في الـوقت ذاته يـجب ان ال يـقـتـصـر دور الـعراق عـلى نـقل
رسـائل لـيـس له رؤيـة في مـضــامـيـنــهـا ذلك لــلـعـراق رأيـاً
ـتخـاصمان حتمـياً في الـوضع االقلـيمي يجـب أن يضعه ا

في نظر االعتبار.
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(10)
عند الفقراء

كل شهور السنة
رمضان.

(11)
نادراً ما يغسلُ الفقراء

اء أوانيهم با
ألن أصابعهم اجلائعة

. تمسح ماعلقَ بها من الزادْ
(12)

في رمضان
تكادُ بطونهم

ستنفجر من التخمة
األثرياء الصائمون.

(13)
في رمضان

نطقة اخلضراء ا
صائمة عن الصدق

ولــــــــيـس عـن الــــــــطــــــــعـــــــام
والشراب.

(14)
من الذنوب الكريهة

في رمضان
الصيام عن احملبَّة.

(15)
في رمضان

نطقة اخلضراء ا
تفطرُ بخيرات الوطن

واطن وا
يفطرُ بوعودها الزائفة.

(16)
الئكةُ تفطرُ ا
مع الصائم

. الذين طعامهم من احلاللْ
(17)

كسرة خبز وجرعة ماء
كان فطور الفقير

ومـع ذلك شـــكـــر الـــله عـــلى
نعمتهِ

عندما رفع يده بالدعاء.
(18)

في رمضان
الفقراء قوَّامون 

على األثرياء.
(19)

مائدة الفقراء في رمضان
مزدانة باألحالم
ومائدة األثرياء

تختنقُ بالسحت احلرام.
(20)
مائدة الفطور

الــــتـي أقــــيــــمتْ لــــلــــرئــــيس
والوزراء

نطقة اخلضراء في ا
كنُ أنْ يشبعُ منها

جميع الفقراء.

(1)
في رمضان

تتكاثر الفضالت الدسمة
أمام بيوت األثرياء

نطقة اخلضراء. وفي ا
(2)
حتزن السماء
الئكة وتخجل ا

كلما كان فطور الفقراء
في شهر رمضان

خبزًا وماءْ.
(3)
الفقراء وحدهم

ضون شهر رمضان
بدون عناءٍ

ألنَّهم في صيامٍ 
على مدار العام.
(4)
مقارعة اجلوع 

وإشــــــبــــــــــاع بـــــطــــــــــــون
الفقراء

في رمضان
أكثر تقوى من الصيام.

(5)
في رمضان

نطقة اخلضراء من ا
تفوح رائحة الشواء
ومن بيوت الفقراء
نسمعُ أنيناً وبكاء.

(6)
في رمضان

كـلُّ من يــصــافح ســيــاســيـاً
فاسداً

. يكونُ مفطراً
(7)

مــــا أثقل شهر رمضان
على األثرياء

ألنَّهُ الشهر الوحيد
الذي يصفع غرورهم.

(8)
فقير جائع
في رمضان
أكثر إثماً

من إفطار علني.
(9)

الفقراء
في رمضان

يتناسون جوعهم
بترتيل األدعية

ويشبعونَ بطونهم 
بتالوة القرآن.

{ األقــــصــــر (مــــصـــر) (أ ف ب) —
ورش أفــران حــوائط من الــطـوب
الـــلـــ وأوانٍ فـــخــاريـــة: مـــديـــنــة
احلـرفـي الـتي شـيدهـا قـبل ثالثة
لك أمنـحتب الثالث في االف عـام ا
األقـصر أزيح عنها الـستار السبت
أمـــام الــصــحــافـــيــ في حــضــور
مـسـؤولـ مـصـريـ يـسـعـون الى

إنعاش السياحة الثقافية.
ديـنـة األثـرية الـواقـعة عن بـقـايـا ا
عـلى الـضـفـة الغـربـيـة لنـهـر الـنيل
بـالـقـرب من األقـصر (جـنـوب) قال

ـصـري زاهي حواس عـالم اآلثـار ا
لـوكـالـة فـرانس بـرس (لـقـد عـثـرنـا
دينة). دينة ا على جزء فقط من ا
ـديـنـة تـمـتـد شـمـاال وأضـاف (إن ا
وغــــربـــا). وأوضـح حـــواس الـــذي
تــرأس بــعــثــة الــتــنــقــيب فـي هـذه
ـنطقة منذ أيلول/سبتمبر 2020 ا
أن احلــفــائــر ســتــتـواصـل لـبــضع
ســنـوات. وال تـزال حـوائط مـبـنـيـة
مـن الـطوب الـلـ والـشـوارع الـتي
ــبــاني مــوجـودة تــمــر بــ هــذه ا

كن رؤيتها. درجــات احلــرارة بــأكـثــر من ثالثحتى اآلن و
درجـات مـئـوية مـقـارنـة مع مـا قبل
الـثـورة الـصـنـاعـيـة وفق الـدراسة
الـتي نشرت نتـائجها أخـيراً مجلة
�بـيولوجيكـال كونسرفيشن .�وقد
ارتـفـع معـدل حـرارة األرض بـواقع
درجـة مـئـويـة. وتـنـص االلـتـزامات
الــــواردة ضــــمن اتــــفــــاق بــــاريس
ـــنــاخـي عــلى حـــصــر االحـــتــرار ا
بـدرجت مـئويتـ أو حتى درجة
ونـصف درجـة غـيـر أن التـعـهدات
احلــالـيـة من الــدول من شـأنـهـا أن
تـقود الـعالم نحـو احتـرار يفوق 3

أن االكـتـشـافـات يـنـبـغي حتـلـيـلـهـا
ـبــكـر اســتـخالص نــتـائج و�مـن ا
اآلن .�وبـــحــسـب بــعـــثــة حــواس
ــلك ـــديــنـــة الى عــصـــر ا تـــرجع ا
امــنـحــتب الـثــالث الـذي وصل الى
يالد احلـكم في العام 1391 قـبل ا
والـذي يـقع قـصره عـلى مـقـربة من
الـكشف اجلديد. و حتديد تاريخ
ـدينـة بـناء عـلى األخـتام تـشـييـد ا
ـــوجـــودة عـــلـى أوان فـــخـــاريــة. ا
وقـال األم العام لـلمجلس األعلى
ـصـريـة مـصـطـفى وزيـري لـآلثـار ا
لـوكـالة فـرانس بـرس (انهـا لـيست
كن أن مـدينـة سكـنيـة فقط ولـكن 
نـالحظ االنشـطة االقـتصاديـة التي
كــانت حتــويــهــا من خـالل الـورش

واألفران).
ويــقـول الـعـديـد من األثـريـ ومن
ــصــري طــارق فـراج أن بــيــنــهم ا
ــنــطـقــة الــتي يـقـع بـهــا الــكـشف ا
سـبق الـتنـقيب فـيـها مـنذ أكـثر من
100 سـنة واكـتشـفت فيـها بـالفعل

دينة. هذه ا
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وقـال حـواس (وجدنـا ثالثة أحـياء
رئـيسية: األول حي إداري والثاني
حي لـسكن العـمال واألخير مـنطقة
صـناعـية فـيمـا خصص مـكان آخر
ـديـنـة العـداد الـلـحوم داخـل هذه ا
اجملــفـفـة). كـذلك أشـار حـواس إلى
اكـتـشـاف أمـاكن �لـلـحـيـاكـة وآخـر
لــصـنــاعـة األحــذيـة  �اضــافـة الى
تــمــاثـيـل صـغــيــرة. وعـثــر خــبـراء
اآلثــار كــذلك عــلى ســمـكــة كــبــيـرة
ـا كانـت تُعـتَبَر مـغـطاة بـالذهب ر
مـــــقــــدســـــة وفق حـــــواس. وقــــال
حــواس إن (هـذا أكــبـر كــشف مـنـذ
اكـتــشـاف مـقـبـرة تـوت عـنخ آمـون

في العام 1922).
أمـا خـوسيه غـاالن رئـيس الـبعـثة
اإلسـبـانـيـة الـتي تـتـولى الـتـنـقـيب
ـديـنـة ألـثـرية بـالـقـرب من مـوقع ا
فــــوصف هـــذا االكــــتـــشــــاف بـــأنه
(رائـع). وقـــــال خــــــبـــــيــــــر اآلثـــــار
االسـباني (نحـن أكثر اعتـيادا على
ــعـابـد ـرتــبـطــة بـا االكــتـشــافـات ا
ـرتـبـطـة ـقــابـر عـمـا عـلى تـلك ا وا
بـاحليـاة االنسانـية). غـير أنه يرى

درجـات مئوية بحلـول نهاية القرن
احلالي وحتى قبل ذلك.

ـســتـوطـنـة وســتـكـون األجــنـاس ا
الــــتي تـــعــــيش فــــقط في نــــقـــطـــة
جــغـــرافــيــة مــعــيـــنــة هي األكــثــر

تضررا. 
ور جبـال الهيـمااليا أو وتـواجه 
خــــنــــازيــــر الـــبــــحــــر في خــــلــــيج
كـاليفـورنيا أو ليـموريات مـدغشقر
أو أفـيال الـغابات اإلفـريقيـة خطر
االنــــقـــراض فـي حـــال لم تــــقـــلص
الـبـشريـة انـبعـاثـاتهـا من الـغازات
ـفـعول الـدفـيئـة بـحسب ـسـببـة  ا
هــــذه الـــدراســــة. وسُــــجل ازديـــاد
بــواقع ثالثـة أضــعـاف لــلـمــخـاطـر
الـــــتي تــــواجـــــهــــهـــــا األجــــنــــاس
ناطق الغنية ستوطنة في هذه ا ا
بـالتنوع احليوي بأن تدفع فاتورة
ـنــاخي بــاهــظــة جــراء الــتــغــيــر ا
مــقــارنـة مـع األجـنــاس الــنـبــاتــيـة
واحلـــيــوانـــيـــة األكــثـــر شــيـــوعــا
وعـشـرة أضـعـاف أكثـر مـقـارنة مع

األجناس الغازية.
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{  واشـــنــطن (أ ف ب)  —أعـــلــنت
وكـالـة الـفـضـاء األمـيـركـيـة (نـاسا)
إرجــــــــاء مـــــــــوعــــــــد أولـى رحالت
ـــــصــــــغـــــرة مــــــروحـــــيــــــتـــــهــــــا ا
ـريخ أيـاما (إجنـيـنـيـويـتي) فـوق ا
عـدة بـسبـب مشـكـلة تـقـنيـة ظـهرت

خالل جتربة مراوحها.
وكـــان مــــقـــررا تـــســـيــــيـــر رحـــلـــة
ـركـبة (إجنـيـنـيـويـتي) أول طـلـعـة 
ــحــرك فــوق كــوكـب آخــر األحـد
ـرتقب حـاليـا هو 14 ـوعد ا لـكن ا

نيسان/أبريل على أقرب تقدير.
وانــتـهت جتــربـة كــامـلــة الـســرعـة
روحية الـبالغ وزنها 1,8 ـراوح ا
وعد كـيلوغرام في وقـت أبكر من ا
احملــدد بـســبب إنـذار عـن مـشــكـلـة
مـــحـــتــمـــلــة. ويـــتـــيح دوران هــذه
ــــروحــــيــــة في ــــراوح إبــــقــــاء ا ا

وضعية حتليق.
وقــالت نــاســا فـي بـيــان إن (طــاقم
ـروحـيـة يـحـلل تقـنـيـات الـقـياس ا
ــشـــكــلــة من بُـــعــد لـــتــشــخـــيص ا
وفـهمـها. عـلى إثر ذلـك سيـعيدون
برمجة التجربة بالسرعة الكاملة).
ـــروحـــيــة وأوضـــحت نـــاســـا أن ا
(ســلــيــمــة) وأرســلت بــيـانــات إلى
األرض.وكــانت اخلـطــة األسـاسـيـة
لـــيــوم األحـــد تــقـــضي بـــتــحـــلــيق
ـدة �إجنــيـنــيـويـتي �فـي أرضـهـا 
ثـالثــ ثـــانــيـــة اللـــتــقـــاط صــورة
لــلـعـربــة اجلـوالـة �بــرسـيـفـرنس�
ــريخ في 18 الــتي هــبــطت عــلى ا
روحية مـعلقة شـباط/فبرايـر مع ا

على واجهتها اخللفية.
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{ بــاريس  —هــافــانـا -(أ ف ب) —
ــنــاطق األغـنـى بـالــثـروة تــواجه ا
احلـيوانـية والنـباتيـة البريـة خطر
الـــتــعــرض ألضـــرار دائــمــة جــراء
ــنـاخ في حــال عـدم بـذل احــتـرار ا
ــواجـهـته عـلى مـا جــهـود كـافـيـة 
حذر علماء في دراسة حديثة. ومع
حتـــلــــيل ثـــمــــانـــيـــة آالف تـــقـــو
لـلمـخاطـر بشـأن أجنـاس مخـتلـفة
تـبيّن أن خـطر االنـقراض كـبير في
مـا يـقـرب من ثالثـمـئـة مـوقع زاخر
بـالـتنـوع احليـوي على األرض أو
فـي احملــيـــطــات إذا مـــا ارتـــفــعت

لـم يكن في فـتـرة من فتـرات حـياته
صـديـقــا حـمـيـمـا لـفـسـتق الـعـبـيـد
Arachide يـــشــتــريـه بــقــشــرة او

مــقــشـــورا ويــحــمــله في اجملــالس
الـتي فـيـها االسـتـرخـاء والتـسـلـية

اجلميلة..
 ما هي فوائده لصحة اجلسم

يـــحــتــوي فــســـتق الــعــبـــيــد عــلى
احـماض دهنية وهـو يصلح للقلي
ويـــســـتـــعـــمل في الـــطب كـــحـــامل
لـبعض العقاقير الهامه كالبنسل
واالدرنــالـ فـضال عن اسـتـعـمـاله
كــأســاس لــلــمــواد الـتــجــمــيــلــيـة
ــســتــخــرج من فــســتق فــالــدهـن ا
الـعـبيـد رقـيق الـقوام زيـتي يـسهل
عـلى اجلـسـم تمـثـيـله فـهـو في ذلك
يــخـــتــلف اخــتالفـــا عــظــيــمــا  عن
الــدهـون احلـيــوانـيـة الــتي تـشـكل
صـــفــــائح الـــكـــولــــســـتـــرول داخل

شـرايـ اعـضـاء اجلـسم احلـيـويه
كالقلب والكلت والدماغ

ويـظـهر تـصـلب الشـرايـ في هذه
االعـضاء بـشكل نـوبات دمـاغية او
قـلبـية كمـا يظـهر بشـكل قصور في
الـكـليه  —فـهـو يحـافظ على مـرونة
الــــشـــرايــــ خالفــــا لــــلـــشــــحـــوم
احلــيـوانــيـة الـتـي تـسـبـب تـصـلب
ـا يوضع الـشرايـ  وانسـدادها 
في داخلها من مادة الكولسترول .
- يـحـافظ زيت فسـتق العـبيـد على
ــــنـع ظــــهـــور طــــراوة اجلــــلــــد و

بكرة التجاعيد ا
- فـهــو يـعـمل عـلى تـقـويـة عـضـلـة
الـقـلب الن بطـبـيعـته يـحتـوي على

E  ڤيتام

ـقال عن سـوف احتـدث لـكم بهـذا ا
ـكـسـرات اهــمـيـة وفـوائـد بــعض ا
من الناحية الطبية للجسم مَن منا

wzUD « ·UM

لندن

 -يــتـعـ اسـتـعــمـاله مع الـسالطه
ـاكـوالت االخـرى لـيـعطي وسـائـر ا

نتائجه االيجابية.
البندق 

من االثــمــار الــغــنــيــة بــڤــيــتــامــ
(A,B) ومـن خاليـــــا الــــتـــــجــــارب
واالبـحاث العلـمية ثبت على انه ال
ـواد الـنـشـويـة فـانه يـحـتـوي من ا
يــنـــفع بــهــذه احلــالـــة في تــغــذيــة
ـصاب بـداء السكـري غير انه ال ا
يــسـتـعـمل عالجــا بـديال عـنه وهـو
مـن الــعالجــات ذو فــائــدة كــبــيــرة
لـلجهاز الـهضمي حبـذا ان يتناول
مـن زيــته صــبــاحـــا ومــســاءا قــبل
تــنـاول الــطـعــام بـســاعه ويُـعــتـبـر
الـوحـيـد خـالي من الـسـكـريـات لذا

ــرضى فــهــو ذات قــيــمه غــذائــيـة 
الداء السكري .

اجلــــــوز Noix وهــــــو االخــــــر من
االثــــمــــــــار الـــتي حتــــتـــوي عـــلى
ــــــــعـــــــادن الــــــــعــــــــديــــــــــــــد مـن ا
والــڤـيـتــامـيــنـات االسـاســيـة الـتي
تـــلــعب دوا مــهـــمــا في عـــمــلــيــات

االيض الغذائي  
-نافع للصداع العنقودي  

ـن يــــعـــــاني مـن حــــالــــة - نـــــافع 
الــضـــــــــعف اجلـنــسي .: يـسـاعـد
تــنــاول اجلــوز بــشـــــــــــكـل يـومي
عــلى زيـادة هــرمـون الــتـســتـيـرون
الــذكــري . بــفــضل احــتــوائه عــلى
األحـماض الدهـنية األسـاسية مثل

أوميجا 3 و أوميجا-6.. 

كـمـا يحـتـوي اجلوز عـلى احلمض
األميني األرجين و الذي يتحول
إلى أكــســيـد الــنـيــتـريك بــاجلـسم
وهـــو يـــســــــــاعـــد عـــلى تـــوســـيع
األوعــــــــــــيــة الــدمــويــة- فــائــدته
تــكـمن لــصـحـة الــعـظـام: يــحـتـوي
نغنـيز.. والنحاس.. اجلـوز على ا
والـكالسـيوم  … الصـوديوم والتي
لــهـا اثــرا  مـهــمّــاً في الـوقــايـة من
(Osteoporosis) هـشاشة العظام
غنيسيوم الذي كما يحتوي على ا
يـساهم فـي امتـصاص الـكالـسيوم
وتـكـوين الـعـظام وبـالـتـالي يـعطي

نتائج ايجابية.

{ تغذية عالجية

ولــكن بــثـبــات شــرح مـا جي أن
الـــــكــــلـب الــــروبــــوت �يــــرصــــد
االحـتـكـاك ومـسـتـوى األرض من
أجل تــكــيــيف ارتــفــاعه وســرعـة

خطواته.�
تابع مـا جي دراسـته في جامـعة
أكـسـفـورد وتـخصـص في مـجال
ـعزز وهـو تـقنـيـة ذكاء الـتعـلم ا
اصـــــــطـــــــنــــــــاعي لـ�تــــــــدريب�
الروبوتـات اعتمـاداً على الثواب

أو العقاب.  
وقـــد اســتــخــدم هــذه الــتــقــنــيــة
لبـرمجة الـروبوت مـستـنداً على

. سلوك الكالب العادي
ويـوفق بـرنامج �ألـفا دوغ �ب
مـوضـت شـائـعـتـ عـلى نـطاق
واسع في الـصـ اليـوم اقـتـناء
هـمـا االبـتـكـارات الـتـكـنـولـوجـية

واحليوانات األليفة.
واختفت احلـيوانات األلـيفة  من
الــتــداول في الــعـقــود األولى من
النظام الشـيوعي لكن الرغبة في
اقـتنـائـهـا اسـتعـادت زخـمـها في
الــســنـوات الــعــشــرين األخــيـرة.
وفـي ظل ذلـك بـــــيـعَ أكـــــثـــــر من
 1800كلب من طراز �ألفا دوغ�
فـي الــشـــهـــر األول لـــطـــرح هــذه
الــروبــوتـات في الــســوق  لــقـاء
سعـر يبلغ  16ألف يوان (2380

دوالراً) للواحد. 
والحظ مـــا جي أن �الـــطـــلـــبــات
تـــأتي في الـــغــالب مـن مــطــوري
ـــهـــووســ الـــكــمـــبـــيـــوتـــر وا

بالـتكنـولوجـيا  ولـكن أيضاً من
األطفال الذين يبدو أنهم يحبون

هذه الكالب.�
وتــســتــثــمــر بــكــ بــكــثـافــة في
الــتـقــنــيـات اجلــديــدة ال سـيــمـا
الــــذكـــاء االصــــطــــنـــاعي  إال أن
الــروبـوتــات مــوجـودة اصالً في
ســـوق الـــعـــمـل وتـــتـــولى مـــثالً
تــــوصـــيـل الـــطـــرود أو تــــعـــمل
ـــطــاعـم أو حــتى كـــنــوادل في ا
ـــكن أن تـــكــون مـــســـؤولــة عن

فحوص كوفيد-.19
ويــعـتــزم مــبـتــكـرو �ألــفـا دوغ�
وضع هذه الـروبوتـات في خدمة

. كفوف ا
وقال مـا جي إن الـكلب الـروبوت
�سـيــكـون قـادراً عــلى الـتـواصل
مع ذوي اإلعاقـات عنـدما تـتوافر
لديه لديه أيضـاً وظيفة احلوار 
وسيتولى بالـتالي مرافقتهم إلى
الــســوبــرمــاركت أو إلى مــحــطـة

احلافالت.�
أمــا �ألـــفــا دوغ �في نـــســـخــته
اخملصصـة للشـركات وهي أكبر
حجمـاً فيـمكن أن يـتولى فحص

اآلالت الصناعية أو األنابيب.
ـكن لــهـذه الــكالب في اجلـيل و
ــــقــــبـل مــــنــــهــــا أن تـــــتــــمــــتع ا
�بشـخـصـية �يـختـارهـا الـزبون
عـلى هـواه فيـكـون بـيـنـهـا على
ـثال كـلب حنـون وآخر سبـيل ا
هـــاد وثــالـث يــتـــسم بـــبــعض

الشراسة.
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