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سـجـلت وزارة الـصـحــة والـبـيـئـة
 8179 إصابـة بـفـايـروس كـورونا
وشــفـاء 5791 حـالــة وبــواقع 39
وفـاة جــديــدة في عـمــوم الــعـراق
ــــواطـــنـــ مـــؤكـــدة ان جتــــاهل ا
الجرءات الوقاية والتباعد سيفاقم

ازمة الـوبـاء وسيـؤدي الى تـهـديد
ــؤســـســـة الـــصــحـــيـــة . واشــار ا
ـوقف الــوبــائي الــيـومي  الـذي ا
اطـلــعـت عـلــيـه (الـزمــان) امس ان
(الـفــحــوصــات  اخملـتــبــريــة الـتي
اجرتها الوزارة بلغت اكثر من 47
الف عــــيــــنــــة حلــــاالت مـــشــــتــــبه
اصابتها بالفايروس  اذ  رصد

 8179 اصابة بـكورونـا في عموم
البالد) واضـاف ان (الـشـفـاء بـلغ
 5791 وبواقع  39 وفاة جديدة)
مــــؤكــــدا ان (اكـــــثــــر من  14 الف
مـواطن  تـلــقى جــرعــات الــلــقـاح
ـضــاد في يــوم واحــد). وحـذرت ا
الوزارة  من أن استمـرار التهاون
بــاإلجـراءات الــوقــائــيــة وجتــاهل

قـرارات الـلـجـنـة الـعــلـيـا لـلـصـحـة
والـسالمــة الـوطـنــيـة وبــيـانــاتـهـا
سـيـؤدي الى أســتـمـرار ـتـكــررة  ا
معدالت االصابـات والوفيات الذي
قد يـهدد النـظام الـصحي الـوطني
بسـبب تفـاقم احلـاالت التي تـفوق
ـؤسسـات الـصحـيـة على قابـلـية ا
استيعـابها والـتعامل مـعها. وذكر

بيان للوزارة تـلقته (الزمان) امس
ـــواطـــنـــ أن (الـــوزارة تـــدعــــو ا
لالسـتــفـادة من الــشـهــر الـفــضـيل
وقــيــمه االنــســانــيــة و الــروحــيــة
لاللـتــزام بــاالجــراءات الـوقــائــيـة
والتـعلـيمات الـصادرة عـن اللـجنة
العليا لـلصحة والسالمـة الوطنية
ـؤسـسـات الـصـحـيـة الـرسـمـية وا
لـلـحــد من انـتــشـار الــوبـاء حـيث
يـشـهـد الـوضـع تـطـورًا خـطـرا في
وذلك بـــارتـــفــاع االيــام االخـــيـــرة 
ــعــدالت غــيـر نــسب االصــابــات 
مـســبــوقــة مــنــذ بــدء اجلــائــحـة)
ـــاضي واضـــاف ان (االســـبــــوع ا
شهـد تـسـجـيل اعـلى رقم مـنـذ بدء
وهـو 51387 اجلـائـحــة اخلـطـرة 
اصـابة اضـافـة الـى تسـجـيل 250
وفـــاة نـــاجتــــة عن مـــضــــاعـــفـــات
الفـايـروس وهي نتـيـجة مـبـاشرة
السـتـمـرار الــتـجـمـعــات الـبـشـريـة
ـــرافق الــعــامــة واالكــتــظــاظ في ا
واخلاصة مع عدم االلتزام بارتداء
( ــواطــنـ الـكــمــامــات من قــبل ا
مــؤكــدا ان (اســتـــمــرار الــتــهــاون
بــاإلجـراءات الــوقــائــيــة وجتــاهل
قرارات الـلـجـنـة وبـيـانـات الوزارة
سـيــؤدي الى أســتـمــرار مــعـدالت
االصــابــات والـــوفــيـــات الــذي قــد
يؤدي الى تـهديـد النـظام الـصحي
الـوطـني بـســبب حـجم االصـابـات
ـؤســسـات الـتي تــفـوق قــابــلـيــة ا
الــصـــحــيـــة عــلى اســـتــيـــعــابـــهــا
والتـعـامل مـعـها) مشـيرا الى انه
(البـــد من تـــأكـــيـــد الـــتـــحـــذيــرات
ـاضـيـة مـن خـطـورة االســتـهـانـة ا
ــرض والــتــركـــيــز عــلى نــسب بــا
بسبب ـنخفـضة حالـيا  الوفيات ا
جهـود مالكاتـنا الـبطلـة لذا نـلفت
أنـتـبــاه اجلـمـيع الى ان الــبـحـوث
الـعلـمـيـة في مـخـتـلف دول الـعـالم
تــؤكــد عــلـى ظــهــور مـــضــاعــفــات
طــويــلــة االمــد بــعــد االصــابــة قـد
تؤدي الى امراض مـزمنـة وخطرة
ــا يـــجـــعل من الـــوبـــاء حتــدي
صـحي خــطــيـر لــصــحـة االنــسـان
وحياته) وتابع الـبيان ان (نـهيب
ـواطنـ في أيام شـهر رمـضان با
بـالـتـمـسك و االلـتـزام بـاالجـراءات
الـوقـائيـة مـن ارتـداء الـكـمـامات و
غـــسل الــــيـــديـن و االبـــتــــعـــاد عن
ــكـتــظـة او تــلـبــيـة الـتــجـمــعـات ا

ـا فيها دعوات االفطار اجلـماعية
من اخلـــطــورة فـي نـــقل الـــعــدوى
ـشـاركـ فـيـها وتـعـريض حـيـاة ا
لالذى الــــنـــاجت عـن الـــوبــــاء). من
ـــتــحـــدث بــاسم جــانــبه  أكــد  ا
الوزارة سـيف الـبـدر إنه ال داعي
إلجـراء اخـتـبـار كـورونـا قـبل اخـذ
ــواطـــنــ إلى الــلـــقــاح داعــيـــا ا
ــراكـز الــصـحــيـة الـتــوجه نـحــو ا
لـتـقــلي الـتـطــعـيم.وقــال الـبـدر في
تـصـريح مـتـلـفـز تابـعـتـه (الـزمان)
واطن التوجه امس (نرجو من ا
للمـراكز الصـحية الخـذ اللقاح أو
نـصـة اإللكـترونـية التـقد عـلى ا
من اجل حتـديـد مـوعـد الـتـلـقـيح)
مــؤكـــدا ان (جـــمـــيع الـــلـــقـــاحــات
تـوفرة فـي العـراق آمنـة كـما لم ا
ن تـلـقى نـسـجل أيـة مـضــاعـفـات 
جـرعــة الـتــطــعـيم) الفـتــا الى انه

(مـــنـــذ وصـــول لـــقـــاح فـــايــزر 
تــــوزيع دفـــــعــــات مــــنـه جلــــمــــيع
محافـظات وهو مـحفـوظ بثالجات
خــاصــة وامس بــدات حــمالت في
سـتشـفيـات العـامـة والتـعلـيمـية ا
ــراكـــز الـــصــحـــيــة) ولــيس فـي ا
وتابع انه (ال داعي إلجراء مـسحة
أو فــحـص الــتـــأكـــد من اإلصـــابــة
ـا أكده بكـورونا من عـدمـها وفـقاً 
خـــبـــراء الـــصـــحــــة ومن أصـــيب
سابـقاً بـإمـكانه الـتـطعـيم بـاللـقاح
بعد  3 أشهـر من تـاريخ الشـفاء).
وكـــان الــــوزيــــر حــــسن مــــحــــمـــد
الـتـمـيـمي قـد كـشف عن تـوجـهـات
وزارته بـشـأن عــمـلــيـات الـتــلـقـيح
ــــضــــاد اإللــــزامي بـــــالــــلــــقـــــاح ا
لـــكــورونـــا.وقـــال الـــتـــمـــيـــمي في
تــــــــصــــــــريـح امس إن (الــــــــوزارة
تتفـاوض منذ أشـهر مع الـشركات
ــيــة لــتـــأمــ الــلــقــاحــات  الــعــا
وصــلــتـنــا االن دفــعــات مـن لــقـاح
ســيـنــوفــارم كــهــديــة من الــشــعب
الصيني والبالغة  200ألف جرعة
وأول دفعة مـن لقـاح فايزر  التي
جرى توزيـعها جلـميع احملـافظات
( وسـتـكــون مـتــاحـة لــلـمــواطـنـ
وتابع ان (هـنـاك إقـبـال قـليـل على
رغم إنـه خــيــار مــهم في الــلــقــاح 
مواجـهة جـائحـة كورونـا وحالـياً
ـــراكــز تــتـــوفــر  3لــقـــاحــات في ا
ـنـتشـرة فـي بـغـداد واحملـافـظات ا
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ـرجع الديني االعلى اعلن مكتب ا
علي الـسـيـسـتاني  ان غرة شـهر
رمضـان هـو الـيوم االربـعـاء.وذكر
بـيـان لـلــمـكـتب تـابــعـته (الـزمـان)
امس أن (اليوم األربعاء هو األول
من شـــهــر رمـــضــان لـــعــام 1442
للـهجـرة). وتصـوم الـيوم سـلطـنة
عمـان حـيث قـالت وزارة األوقاف
والشؤون الـدينية إن  رؤية هالل
الشـهـر الـفضـيل لم تـثـبت وعـليه
يــبـدأ الــصــيــام الـيــوم األربــعـاء.
وبــهــذا تـــنــضم عــمـــان بــذلك إلى
الـدول الــتي أعــلـنت ســابـقــا بـدء
الــصـــيــام الـــيـــوم  وهي الــهـــنــد
وبـرونـاي ونـيـبـال وإيـران وكـذلك
ــــســـتــــشـــرق ـــغــــرب. ورصـــد ا ا
اإلجنــلـــيـــزي إدوارد ولــيـــام لــ

الـذي زار مـصـر وأقــام بـهـا بـضع
ـــصــــريــــ في اعــــوام عــــادات ا
دراسته الـشـهيـرة بـعنـوان عادات
صري احملدث وتقاليدهم ب ا
عامي  ?1835-1833وقدم صورة
تفصـيليـة مطولـة الستطالع هالل
شهر رمضان نستـشهد منها قوله
بعد أن يصل اخلبر اليق لرؤية
الــهالل إلـى مــحـــكــمــة الـــقــاضي
ينقسم اجلـنود واحملتـشدون فرقا
عـديــدة ويــعـود فــريق مــنـهم إلى
الــقــلــعـة بــيــنــمــا تــطــوف الــفـرق
األخـرى في أحــيــاء مـخــتـلــفـة في
دينة ويـهتفون (يـا أتباع أفضل ا
خــلق الــله صــومــوا صــومــوا).
مـــشـــيـــرا الى انـــهم (إذا لـم يــروا
نادي القمر في تلك الليلة يقول ا
 ان غــدا شـــعـــبــان ال صـــيــام ال
ـصـريـون وقـتا ـضي ا صيـام و
كــبـيــرا في تــلك الــلــيـلــة يــأكــلـون
ويـشــربـون ويــدخــنـون وتــرتـسم

الـبـهــجـة عـلـى وجـوهـهم كــمـا لـو
كـــانـــوا حتــرروا مـن شـــقـــاء يــوم
صيام وتتـألأل اجلوامع باألنوار
ـتعاقـبة وتُعلق كما في الـليالي ا
ــآذن ــصـــابــيح عـــنــد مـــداخل ا ا
وأعالهــا).وهـــنــأ رئـــيس الــوزراء
مــصـــطـــفى الـــكــاظـــمي الـــشــعب
ـبارك ـنـاسـبـة حـلـول الـشـهـر ا
مـشــيــرا الى أن حــكــومــته جـاءت
ـــواطن ولـــيس لـــهــدف خلــدمـــة ا
ســيـاسـي.وشــدد الـكــاظــمي خالل
جـــلـــســـة اجملـــلـس امس عـــلى ان
(مـتــابــعـة قــضـايــا واحــتـيــاجـات
ـواطــنــ وتـخــفــيف االجـراءات ا
الــبــيــروقــراطــيــة من اولــويــاتــنـا
ـزيد وعـلى جـمـيع الـوزراء بـذل ا
من اجلـــــهــــود لــــتـــــوفــــيــــر هــــذه
االحـتـيـاجـات) وأضـاف ان (هـذه
ـواطـن احلـكـومة  هي خلدمـة ا
ونـعــمل عــلى جتـاوز الــتـحــديـات
الــتي تـــمــر بـــهــا الــبالد  ولــيس
لهـدف سيـاسي وهنـاك مسـاحات
ومـسـاحـات اخرى جنـحنـا فـيـهـا 
حتـــتــــاج الى مــــتـــابــــعــــة وعـــمل

مـــتـــزايـــد) مـــجـــدد دعـــوةته الى
سـتـمر (وزارة التـجـارة بالـعـمل ا
واد الـغذائـية زيـد من ا لتـوفيـر ا
في البـطاقـة التـمويـنيـة وان تبذل
اقــصى جــهــودهـا) الفـتــا الى ان
(زيــادة اســعــار الــســلع اغــلــبــهــا
مــرتــبط بــجــشع بــعض الــتــجـار
ـــنع هـــذا وســـنـــقـــوم بـــحــــمالت 
الـــتالعـب بـــاالســـعـــار). وتـــبـــادل
رئـيس اجلـمـهوريـة بـرهم صـالح
خالل اتصاالت هـاتفـية  الـتهاني
ناسـبة حلول رمـضان  مع ملك
األردن عـبـد اللـه الـثانـي ورؤساء
مــصــر عــبــد الــفــتـاح الــســيــسي
والـــتـــركي رجب طـــيـب أردوغــان
السـوري بـشار األسـد وأمـير قـطر
تــمـيـم بن حــمــد آل ثــاني وأمــيـر
الــكــويت نــواف األحــمــد اجلــابــر
الــصـــبـــاح. واعــرب صـــالح خالل
االتـصـاالت الـهاتـفـيـة عن أمـله أن
ـنــطـقــة وشـعــوبـهـا (يـعمّ ربــوع ا
األمـن والــــــــــــسـالم واالزدهـــــــــــار
وجتاوز الـتـحديـات عـبر الـتـعاون
ـشـتـرك وخـصـوصا والـتـنـسـيق ا
في مــــجــــال احلَـــدً مـن انـــتــــشـــار
جـائـحـة كورونـا).مـن جانـبـه قدم
ـنـاسـبـة الـرؤسـاء (تـبـريـكــاتـهم 
شهر رمضـان وتمنـياتهم الـطيبة
لــــلـــشــــعـب الـــعــــراقـي بـــالــــسالم
واالزدهـــار والـــتــقـــدم). وأعـــلـــنت
ــشــتــركــة قــيــادة الـــعــمــلــيـــات ا
تـنـفـيـذهـا خــطـة خـاصـة بـالـشـهـر
بـاالعــتـمـاد عـلى خـزين الـفـضـيل 
ـعــلـومــات االسـتــخـبــاريـة.وقـال ا
ـتــحــدث بـاسم الــقــيـادة الــلـواء ا
حتــســ اخلــفــاجي إن (اخلــطــة
ــنــفـــذة خالل رمــضـــان تــشــمل ا
عمليـات استباقـية تعتـمد على ما
حــصــلـــنــا عــلــيه مـن مــعــلــومــات
اســـتـــخـــبـــاريـــة وتــطـــبـــيـق هــذه
ـــعــــلـــومــــات من أجل مـالحـــقـــة ا
ومطـاردة التـنظـيمـات اإلرهابـية).
سـعيـها وأعلـنت وزارة الكـهـرباء 
الى تـقـد سـاعـات جتـهـيـز طـاقة
كــــــهـــــربـــــائــــــيـــــة جــــــيـــــدة خالل
ـــتــحـــدث بــاسم رمــضـــان.وقــال ا
الــــوزارة أحــــمـــد الــــعــــبــــادي في
تصـريح امس (نـسـعى الى تـقد
سـاعـات جتـهـيـز طـاقـة كـهـربـائـية
مقـبـولة ومـرضـية لـلمـواطـن في
رمضان ) مشيرا الى ان (الوزارة
ـــوذجـــا جتــريـــبـــيـــا من اعـــدت 
ــوذجــا في ــقــايــيس الــذكــيــة  ا
مجمع بسمايـة وآخر في محافظة
كربالء  وسنـشرع بـخـطة لـنصب
ـــقـــايــيـس بــعـــد اســـتـــحـــصــال ا
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صـــادقـت مــحـــكـــمـــة الــتـــمـــيـــيــز
االحتــاديـة فـي مـجــلس الــقــضـاء
عــــلى جتــــديــــد عــــقـــود االعــــلـى 
شـركـات االتـصــاالت الـعـامـلـة في
العراق. وكانت محكمة استئناف
بـــغــداد الـــكــرخ حـــكــمت في 23
اضي بعدم وجود كانون األول ا
مـانع قـانــوني من جتـديـد رخص
شــركــة الــهــاتف الــنــقــال.واكــدت
احملكمـة في وثيـقة صادرة عـنها
ان (هــيـــئــة االعـالم واالتــصــاالت
وهي تـتـحـمل وحـدهـا مـسـتـقـلــة 
مــسـؤولــيــة تـراخــيص وتــنــظـيم
خـدمــات االعالم واالتــصـاالت في
الــــــعــــــراق وال عالقــــــة جملــــــلس
ـسألة) واضافت الوزراء بـهذه ا
انه (ال مـانع قــانـوني مـن جتـديـد
رخص شـــركــة الــهــاتـف الــنــقــال
استنـاداً إلى قرار مجـلس األمناء
ـــتــخـــذ بــاجلـــلــســة  13في 24 ا
ـاضي) ونـفت تـشــرين الـثــاني ا
احملـــكـــمـــة ان (يــكـــون لـــرئـــاســة
ـوافــقـة عـلى الـوزراء صالحــيـة ا
جتديد تراخيص الهاتف النقال)
واضـــافت ان (طـــلـب الـــتـــجـــديــد
يخضـع للمـفاوضـات واالشتراط
بتـوفـر جـميـع الشـروط واالحـكام
ـبـيـنـة في الـعـقـد االصلـي وهذا ا
مــــالم يـــتــــحـــقق). ويــــلـــزم قـــرار
ـرخــصـة احملـكــمـة  الـشــركــات ا
الية ستحقـات والديون ا بدفع ا
ترتـبة عليـها كافـة  قبل توقيع ا
ـدة الـعــقــد عـلى ان ال تــتـجــاوز ا
احملددة في قـانون تـمويل الـعجز
ــالي.وفي  15تــشــرين الــثــاني ا
ـاضي أعـلـنت رئـاسـة مـحـكـمـة ا
استـئنـاف بغـداد/ الكـرخ الثـانية
إبــطـــال جتــديـــد رخص شــركــات

الــهــاتف الــنــقــال عــلى خــلــفــيـة
دعـوى قــضــائـيــة رفـعت ضــدهـا.
بـدوره  قــال خــبــيــر قـانــوني ان
(التمـييـز االحتاديـة صادقت على
قرار الهيئـة االستئنافـية بتجديد
واضاف عـقـود الـهـاتف الـنـقـال) 
(نــحــتــرم الـقــرارات الــقــضــائــيـة
والسـيـمـا الـصـادرة من الـتـمـيـيـز
االحتادية  لكن قناعـاتنا راسخة
ولن تـــتـــبــدل بـــان اخلــاســـر هــو
ــواطن). في خــزيـــنــة الــدولـــة وا
غــــضـــــون ذلك  أجــــرى رئـــــيس
اجملـلس فـائق زيـدان  تـغـيـيـرات

في مـنـاصب قـضـائـيـة. وبـحـسب
وثيقة صادرة عن القضاء اطلعت
علـيـها (الـزمـان) فأنه ( تـكـليف
مــســلـم مــتــعب رئــيــســا لــهــيــئــة
االشراف القضائي و فرقد صالح
رئيسا حملـكمة محـافظة النجف 
وبـاسم عـبـد زيـد رئـيـسـا حملـكـمة
محافـظة بـابل). وأصدرت الهـيئة
الــثــانـيــة في مــحــكــمـة جــنــايـات
حــكــمـاً مــحــافـظــة صالح الــدين 
بــاإلعـدام بــحق أربــعـة مــتـهــمـ
اشتـركوا بـتفـجيـر مفـخخـة  قرب
محـطـة  لـلوقـود في تـكـريت.وقال

مجـلس الـقـضاء األعـلى في بـيان
تلقته (الـزمان) أمس إن (العـملية
أســتـــهــدفت  أمـــر أفــواج  صالح
ــا أدى إلى اسـتــشـهـاد الـدين  
مـواطن  وجـرح الـعـمـيد و 33من
إفــــراد حــــمــــايـــتـه). وأضـــاف إن
ــتــهــمــ قــامــوا بــزرع عــبــوة (ا
وبـعــد جتـمع نــاسـفــة لـلــتـمــويه 
الــــقــــوات األمـــــنــــيـــــة  فــــجــــروا
ــــفــــخـــخــــة). مــــشـــيــــرا الى ان ا
(احملــــكـــمـــة أصـــدرت حـــكـــمـــهـــا
ادة باإلعدام شنقـا وفقا إلحكام ا
ــادة الـــرابـــعــة /اوالً وبـــداللـــة  ا
الثـانيـة / أوالً وثـانيـاً وثالـثاً من
قـانـون مـكـافحـة اإلرهـاب رقم 13
لـعام  .(2005كـمـا قـررت الـهـيـئة
ـحكمة جـنايات الكرخ  الثالثة 
احلــــكم عــــلى مــــتـــهـم شـــارك في
باالعـدام شـنـقاً ـر  مـجزرة الـبـو
ـــادة الـــثـــانـــيــة/ وفـق أحـــكـــام ا
الفـقرتـ االولى و الثـالثـة بداللة
ــادة الــرابــعــة/ اوالً من قــانـون ا
مـــكـــافــحـــة االرهـــاب. في تـــطــور
ـدني من تـمــكـنت فــرق الـدفــاع ا
السيطرة على حريق اندلع داخل
مـخـزن اضـابـيـر كـاتب الـعـدل في
مــحــكـمــة الــكــرخ مـقــابل مــتــنـزه
ديرية في بيان الزوراء. وذكرت ا
تــلــقـــته (الــزمــان) امس ان (فــرق
ـدني بذلت جهـود كبيرة الدفاع ا
الحتواء احلـادث والسيـطرة على
الـنــيــران ومـنع اتــسـاعــهـا داخل
الــبــنــايـة  مع حتــجــيم االضـرار
ــاديـــة داخل مــخـــزن اضــابــيــر ا
كــــاتب الــــعـــدل) مــــؤكـــدا (فــــتح
حتــــقـــيـق في مــــركـــز الــــشـــرطـــة
ـسؤول عـن الرقـعـة اجلـغـرافـية ا
باالعتماد على تقرير خبير االدلة
لتحديـد أسباب اندالع اجلنائيـة 

احلريق في باد االمر).
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اعـلن مـصـرف الـرافـدين عن مـنح
تسـهيالت لـلـموظـف ومـنتـسبي
وطنـة رواتبهم القوات االمـنيـة ا
صـرف ومن حاملي بـطاقة لدى ا
استر كارد للتـقد على شقق ا
مجـمع بـسـمـاية  حـيث سـتـكون
االولـوية لـهم لـلحـصـول علـيـها .

ـكـتب االعالمي لـلمـصرف وقال ا
في بيان تـلقـته (الزمان) امس ان
ــــــنح (فـــــروعـه اخملـــــصــــــصـــــة 
تــــســـهـــيـالت لـــشـــراء شــــقق في
بـسـمـاية شـهـدت زخمـا من قـبل
ـواطــنـ الـراغــبـ في تـرويج ا
مـعــامـلـة احلـصــول عـلى الـسـكن
هناك) واضاف ان (الفروع التي
تــــمـــنح قـــروض بـــســـمـــايـــة هي

ـســتـنــصـر واخلـلــفـاء واالمـ ا
والباب الشرقي والفردوس وحي
الزهراء وبـراثا والقـصر االبيض
واحلي الــــعـــربي وحـي الـــعـــامل
عـرفة وسـبع قـصور واحلـرية وا
دائن واالمـانة الـعامـة جمللس وا
الوزراء). فيـما شكـا موظفون من
ــصـــرف الــتي بـــعض الــفـــروع ا
ـــعــامالت تـــمـــتــنـع عن تـــرويج ا

ـــجــمـع بــســـمــايــة . اخلـــاصــة 
وقـــــالـــــوا فـي احـــــاديث امس ان
تمتنع عن صرف  (بعض فروع ا
عامالت اخلاصة بشراء ترويج ا
واحــداث ســكـــنــيــة في اجملــمع 
حــيث يـــتم تــبـــلــيـــغــنـــا من قــبل
ـــصــرف بـــأن تـــكــون مـــوظـــفي ا
مــــراجـــــعــــتــــهـم بــــعـض شــــهــــر

رمضـــان). 
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توقـعت الهيئة العـامة لالنواء اجلوية والـرصد الزلزالي التـابعة لوزارة النقل
 ان يـكـون طـقس الـيـوم االربـعاء صـحـوا في عـمـوم مـنـاطق البـالد . وقالت
الهـيئـة في بـيان تـلقـته (الـزمان) امس ان (طـقس اليـوم االربـعاء صـحوا مع
بـعـض الـغـيــوم في عــمـوم الــبالد ودرجـات احلــرارة مـســتـقـرة  ثم تــعـاود
بـاالنخفاض ليالً) وأضـاف ان (طقس يوم غد اخلميس سيكون صحواً في
عمـوم البالد ودرجات احلرارة ترتفع قـليال عن اليوم السابق) مشيرا الى
نطقة أن (طـقس يوم اجلمعة سيكون صحوا  يـتحول الى غائم جزئيا في ا
نطقت الشمالية واجلنوبية فيكون الطقس غائما جزئيا الوسطى امـا في ا

الى غائم). 
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دني يسيطر على حريق اندلع في محكمة الكرخ امس o¹dŠ∫ الدفاع ا
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حـقق فريق الشـرطة بكـرة السلة
امس الـثالثــاء فـوزا مـســتـحـقـا
عــلى فـريق االعـظـمـيــة  بـنـتـيـجـة
ــبـاراة 103 - 75 نـقــطــة في ا
الـتي احتـضنـتهـا صالة الـشعب
وذلك ضـمن مـنـافـسـات الـدوري

متاز بكرة السلة . العراقي ا
ـبـاراة نـديـة قويـة في وشـهـدت ا
جمـيع اشواطـها لكن الـتكتـيكات
والـتغيـيرات التي اجـراها مدرب
بـاراة بـهذا الـشرطـة  حـسـمت ا
الـفــارق الـكــبـيــر. وحلـســــــــاب
ذات اجلــــــولـــــة تـــــمـــــكـن فـــــريق
الــكــهــربــاء من حــصــد الـعـالمـة
الــكـــامــلــة عـــلى حــســـاب فــريق
اخلــطـــوط بــنــتـــيــجــة 85 - 69

نقطة.
ومـن جــهـــة اخـــرى حــقـق فــريق
الـــزوراء بــكــرة الــقــدم فــوزا في
ــبـاراة الـوقـت الـقــاتل من زمن ا
عـــــلـى فـــــريق الــــــصـــــنـــــاعـــــات
الـكـهـربــائـيـة بـهـدف من دون رد
في خـــتــام اجلـــولـــة الــســـابـــعــة
والــــعـــشــــرين مـن مـــنــــافـــســـات

متاز. الدوري ا
وسـجل هــدف الــلـقــاء من فـريق
الــــــزوراء الـالعـب عالء عـــــــبــــــد

الزهرة في الدقيقة 82  .
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WOz«cſ œ«u∫  نساء مسلمات في تايلند يتسلمن مواد غذائية قبل حلول الشهر الفضيل

{ لـــنـــدن) ,أ ف ب) - يـــبـــدأ شـــهـــر
رمــضـــان الــثالثــاء فـي الــكــثــيــر من
الدول اإلسالمية لـلسنة الـثانية على
الـتوالي فـي ظل جائـحـة كـوفـيد-19
التي حـصدت أرواح مـليـون شخص
ــســلــمـون في أوروبــا.وســيــمـضي ا
شـهـر رمـضـان الـذي بـدأ الثـالثاء أو
األربعاء بحسب الدول في ظل قيود
صـــحـــيـــة ومـــخـــاوف مـن إصـــابــات
جـديــدة.في مـصــر أكـثــر دول الـعـالم
العـربي تعـدادا للـسكان مـع أكثر من
مــئـة مـلــيـون نـسـمــة يـنـطــلق شـهـر
رمضـان الثالثاء. وقـد انشـغل سكان
شترياتهم القاهرة االثن بالـقيام 
حتضيرا لهذا الشـهر الكر مهمل
وضع الــــكـــمــــامـــات أو الــــتـــبــــاعـــد

االجتماعي. 
تاجر فوانيس وعرضت الكثير من ا
رمــضــان فـي األحــيــاء .فــفي تــونس
حـــيث جــرى شــهـــر رمــضــان الــعــام
ـــــــاضـي وسـط اإلغالق الــــــــعـــــــام ا
اضـطـرت احلـكـومـة هـذه الـسنـة إلى
العودة عن قرار تمديد حظر التجول
ليبـدأ عند الـساعة 19,00  وفرضته
اعـتـبـارا من الـسـاعة 22,00 بسـبب

موجة احتجاجات.
وأوضحت سميرة خليفي ( 45عاما)
دينة "عادة بعـد الصوم نـذهب إلى ا
ة في تـونس وإلى بلدة سيدي القد
بـوسـعـيد نـتـنـزه ونـتـبـادل الـدعوات
ويــــــــركـض األوالد فـي الــــــــشــــــــارع"
وأضـافت الرسـامـة "لـكن هذه الـسـنة
لن يـتسـنى لنـا سـوى القـيـام بجـولة

قصيرة سيكون األمر حزينا".
ــغـرب اتــخـذت إجــراءات قـبل وفي ا
ـناسـبة شـهر رمـضان فتـرة قصـيرة 
مـنــهـا تـمــديـد حـظـر الــتـجـول ومـنع
االحتفـاالت والتجـمعات.ويـحل شهر
رمـضـان عـلى سـوريـا بـعـد شـهـر من
دخــول الــنــزاع الــدامي فــيــهـا عــامه
الـعــاشـر فـيـمـا تــشـهـد الـبالد أسـوأ
أزماتها االقتصادية منذ اندالعه مع
تسارع تدهـور قيمة اللـيرة السورية

فــيــروس كـورونــا لــلـمــرة االولى في
الــصـ في كــانـون االول/ديــسـمــبـر
2019 بحسب تعداد لوكالة فرانس
بـــرس بـــاالســــتـــنـــاد الـى حـــصـــائل
لــلــســلــطــات الــصـــحــيــة.وبــلغ عــدد
الــوفـــيــات في  52بـــلــدا ومــنـــطــقــة
وصـوال الى الشـرق حـتى أذربـيـجان
وروسيـا مـليـونا و288 وفاة من 46
مـلــيـونـا و496 الـفـا و560 اصـابـة
فــيــمــا ســجـلـت امـيــركــا الالتــيــنــيـة
والــكــاريــبي 832 الــفـا و577 وفـاة
( 26 مـــلــــيـــونـــا و261 الـــفـــا وست
ـتـحدة وكـندا اصابـات) والـواليات ا
585 الفا و428 وفاة (32 مليونا
و269 الـفا و104 اصـابـات) وآسـيـا
285 الفا و824 وفاة (19 مليونا
و656 الـفا و223 اصـابـة) والـشـرق
االوسط 119 الــــفـــا و 104وفــــيـــات
(ســـبــعـــة ماليــ و 11الـــفـــا و552
اصـابـة) وافـريـقـيـا 115 الـفا و779
اصــابـة (اربــعــة ماليـ و 354الــفـا
و663 اصـــابــة) واوقــيـــانــيــا 1006

وفيات (40 الفا و348 اصابة).
عني وقالت رئيسـة الفريق التـقني ا
كافـحة الـوباء في منـظمة الـصحة
يـة ماريا فـان خيـركوف "نـشهد العـا
حــالــيـا مــرحــلـة حــرجــة لـلــوبـاء. إن
مسار هذا الوباء في ازدياد مستمر.
إنه يــتـنــامى في شــكل مـطــرد. لـيس
هذا الوضع الذي يجب ان نكون فيه
بــعـــد ســتـــة عـــشــر شـــهـــرا من بــدء
ـلك سبال اجلـائحـة في حـ أنـنـا 
فـاعـلـة لـلـسـيـطـرة عـلـيـهـا".ومن هـذه
الــــســــبـل الــــتــــلــــقــــيح. فــــقــــد عــــاد
الـبــريـطـانـيـون االثــنـ إلى شـرفـات
احلـانـات وإلى صـالـونـات تـصـفـيف
الــشــعــر بــفـــضل حتــسن واضح في
الـــوضع الــصـــحي في الـــبالد جــراء
حملة تـلقيح مكثـفة.أعلنت بـريطانيا
اإلثــنــ حتــقـيـق هـدف رئــيــسي في
بـرنـامجـهـا لـلـتحـصـ ضـد فـيروس
كورونا بإعـطاء جرعـة اللقاح األولى
الى جــمــيع من هم فــوق اخلــمــسـ

عـــامـــا وفـي وضع ضـــعف عـــلى مـــا
أكـدت احلـكـومــة.وحـلت الـهـنـد الـتي
يبلغ عـدد سكـانها  1,3مليـار نسمة
محل الـبرازيـل االثنـ لتـصيـر ثاني
أكثر الدول تـضرراً من الوبـاء بعدما
سجـلت زيـادة سريـعة في اإلصـابات
اجلديـدة في األسـابيع األخـيرة. فـقد
ارتــفع الـعــدد اإلجـمــالي لإلصــابـات
لديـها إلى  13,5ملـيـون إصـابة في
مقـابل  13,48مـلـيـونًـا مـسـجـلـة في
ـــانــــيــــا من الـــبــــرازيـل.جتــــاوزت أ
جــانــبـهــا عــتــبـة  3ماليـ إصـابـة.
ـستـشـارة أنـغـيال مـيركل وحتـدثت ا
لــصــالـح إعــادة فــرض اإلغالق عــلى
ـــــســـــتـــــوى الـــــوطــــنـي لـــــفـــــتــــرة ا
قـصــيـرة.ويـنـتـظـر تـخــفـيف لـلـقـيـود
الصـحـية خالل األسـبـوع الراهن في
إيــطـالــيــا وإيــرلــنــدا وســلــوفــيــنــيـا
واليـونان.أمـا فـرنسـا التي تـضربـها
بـقـوة مـوجة ثـالـثـة من الـوبـاء فـيـما
اوروبـا تشـهـد وضعـا مـتـفاوتـا فـقد

جتـاوزت االثنـ عـتـبة 99 ألف وفاة
ـئـة ألـفا خالل ويـتـوقع ان تتـجـاوز ا

األسبوع احلالي.
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وأعلنت إيران ان بداية شهر رمضان
ـرشد االربـعاء عـلى مـا ذكـر مكـتب ا
األعـلـى في اجلـمــهـوريـة اإلسـالمـيـة
الــبــلــد األكــثـر تــضــررا بــالــوبـاء في
الشـرق األوسط.وقـالت وكـالة األنـباء
اإليرانيـة الرسميـة (ارنا) إنّه "لم تتم

." رؤية الهالل غروب يوم االثن
ـــرشــد وتـــابـــعت نـــقال عن مـــكـــتب ا
األعــــلـى اإليــــرانـي آيــــة الـــــله عـــــلي
خـامـنــئي"وبـنـاء عـلــيه سـيـكـون يـوم
ـتــمم لـشـهــر شـعـبـان الـثـالثـاء هـو ا
ويــوم االربــعــاء هــو أول أيــام شــهـر
ـبـارك".يـحل رمضـان فـيـما رمـضان ا
تكـافح إيران الحـتواء "مـوجة رابـعة"
مـن اإلصــابــة بــالــفــيــروس الــفــتّــاك
عـــزاهـــا مــــســـؤولـــون إلـى الـــزيـــادة
اضي الكبـيرة في التـنقالت الشـهر ا

أمــام الـدوالر فـي الـســوق الــسـوداء
ـعـدالت قيـاسـية وارتفـاع األسـعار 
وأزمـة مــحـروقـات حــادة بـاتت حـتى
حتـــد من الـــقــدرة عـــلى الـــتــنـــقل في
مـنـاطـق سـيـطـرة احلـكــومـة.لم تُـعـلن
احلـكومـة الـسـوريـة عن أي إجراءات
جـــديــــدة وســـمـــحت وزارة األوقـــاف
بـــإقــــامــــة صالة الــــتــــراويح ضــــمن
ــســاجــد مع االلــتــزام بــاإلجــراءات ا
االحـــتــرازيــة لــلــتــصــدي لــفــايــروس
كورونـا من خالل التـعقـيم والتـباعد
االجتـماعـي وارتداء الـكمـامات.وأدّى
ـواد الـغـذائيـة إلى ارتـفـاع أسـعـار ا
اسـتـغـنـاء عـائالت كـثـيرة عـن عادات
رمــضـــانـــيـــة مــثـل شــراء مـــعـــمــول
الــفـــســـتق احلـــلــبـي.ويــقـــول كـــيــان
مُـحـسن وهو ربّ لـعـائـلـة مـؤلـفة من
سـتـة أفـراد "كــنـا نـسـتـمـتع بـعـادات
شــهـر رمــضـان وطــقـوسه اخلــاصـة
لكن الـيوم هـمومـنا أكـبر مـنّا ونحن
ـضـاعفـة سـاعـات عمـلـنا مـضطـرون 
كـي نــســتــطــيع مــواكــبــة حــاجــيــات
رمـضــان األسـاســيـة". ويــوضّح عـلى
ــثـال "كــنـا نــشـتـري الــنـاعم ســبـيل ا
(أكـلــة حـلـو شـعـبـيــة رمـضـانـيـة) كل
ا نتمكن من يوم لكن هذه السـنة ر

شراءه مرة واحدة في األسبوع".
WOKzUŽ  «¡UI

ـا قبالن "بالـتأكيد في عمان اكدت ر
رمــضــان لـن يــكــون مــثل الــســنــوات
الـــســابــقــة ال لــقـــاءات عــائــلــيــة وال
سجـد كمـا في السابق صلوات فـي ا
وال خيام رمـضانيـة وال موائد رحمن
وال سهر وسـحور في الـشوارع حتى
ســاعـات الـصــبـاح الــبـاكــر".وأعـلـنت
الـــســـلـــطـــات الــــســـعـــوديـــة مـــطـــلع
نيسان/أبـريل أن وحدهم األشخاص
ضاد لـفيروس الذين تـلقوا الـلقـاح ا
كورونا سـيسمح لـهم بتأديـة مناسك
الــعـــمـــرة اعـــتـــبـــارا من بـــدء شـــهــر

رمضان.
واحــــصت أوروبــــا وفــــاة أكـــثــــر من
مليون شخص بكوفيد- 19منذ ظهر

بغداد
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خالل مـــوسم عــطالت رأس الـــســنــة
الــفــارســيــة.جتــاوز عــدد اإلصــابـات
بــكـورونــا في إيــران رسـمــيــا عـتــبـة
لـيـون مع تـسـجيل نـحو  65ألف ا
وفـــاة.واالثــــنــــ ســــجــــلت الــــبالد

23311 إصابة جديدة خالل 24
ســــاعـــة فـي رقم قــــيــــاسـي جــــديـــد
لإلصـــابــات.وحـض وزيــر الـــصــحــة
ــكي االثـنـ الـسـكـان عـلى سـعـيـد 
الـــــصالة فـي الـــــبـــــيـــــوت.وقـــــال إنّ
الصـلوات اجلـماعـية يـجب أن تؤدى
مرة واحدة يوميا "بحضور أقل عدد
من الناس في الهـواء الطلق مع ترك
ـكــنـة وبـاســتـخـدام أكــبـر مـســافـة 
الــكــمـامــات".وأعــلن الــرئـيـس حـسن
روحـــــــاني الـــــــذي يـــــــواجـه أزمــــــة
اقـتــصـاديـة كــبـيـرة الـســبت "حـزمـة
ـنـاسـبـة شـهـر رمـضـان مـسـاعـدات" 
مـخصـصـة "لـسـت مـلـيـون شخص"
من سـكــان الـبالد الــبـالغ عـددهم 83

مليونا.
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صريـة ليلى طـربة  ا ـاضي احتفتـنا ا في بداية الـسبعـينيات مـن القرن ا
نظمي  بـاغنـيتـها الغـريبـة العـجيبـة وهي تتـغنـدج وتنطق كـلمـاتهـا وتقول "
العتبه جزاز والسلم نايلو في نايلو  " وبعد البحث والتقصي عن مفردات
رأة وحـيويـتهـا قبل ومعـاني هذه الـكلـمات اتـضح انهـا ترمـز الى جمـال ا
الزواج وقيامـها  بغـسل جسمـها وازالة  كل الزوائـد  حتى ليـتب لـلناظر
جلسمها  وكأنه اصبح كالـزجاج من شدة اجلمال ٠٠ والزجاج يدل على
النـعومـة والصـفاء ٠٠ وعـلى الرغـم من اني شعـرت باخلـجل وانا اتـعرف
ـصريـة الـتي تـتغـنى بـها كل الـنـسوة على مـعـنى هذه االغـنـيـة الشـعـبيـة ا
لكني شعـرت باخلجل ايـضا وانا  اقـرأ معاني هـذه االغنيـة وقد جتسدت
في  خـيـالـي افـعـال بــعض الـســاسـة الــعـراقـيــ الـذين يــبـدوان  كــلـمـات
ومـفـردات هــذه االغـنـيـة قــد اسـتـهــوتـهم وهم يــسـتـعــدون لـلـمــشـاركـة في
االنتخابـات النيابـية التي حـتما ستـكون حاسـمه لتحديـد مستـقبل العراق

بعد سلسلة النكبات التي حصلت منذ عام 2003. 
ـرشح  لـلـفوز بـهـذه االنـتخـابـات بـدأ وقبل حـلـولـها   يـغـسل نـفسه من فا
ـاضي ويـسـعى الى دخــول احلـمـام  واالغـتـســال لـتـبـدو صـورته ادران ا
زجج وفيه كالزجـاج من شدة الـنظـافة مـتناسـيا ان الـزجاج انـواع ففيـه ا

العادي 
ظلل صمم ضد الرصاص لكن حتما افضلها الزجاج ا وفيه  احلص ا
كـونه يـسـتـر عـورات الـشــخص داخل سـيـارته " والـعــاقل يـفـتـهم ٠٠ فـيـا
ـغــفـلـ النـه شـفـاف اخـوتي في الــوطن واالنـســانـيــة الـزجــاج اليـحـمـي ا

ومعرض للكسر 
فكونوا سـامحكم اللـه وغفر معـاصيكم شفـاف في تعـاملكم مع االحداث
واتركـوا الركـض وراء السـراب والسـبـاحة عـكس الـتيـار وتـمثـلـوا بالـقادة
العظـام  في تصرفـاتكم فـتراثنـا مليء باالحـداث التي حتـمل عبر ومالحم
في  حب الوطن والـدفاع عـنه ومن الـقصص الـتي يـفتـخـر بهـا كل عراقي
ومـازالت اصــداهـا مــسـجــلــة ضـمن وثــائق الــعـز  واجملــد الولـئك الــقـادة
الـعــظـام. قــصـة احلــوار الــذي دار  بـ رئــيس الـوزراء فـي زمن الـنــظـام
لكي ياس الهاشمي  مع احد اعـضاء مجلس النواب العراقي قائال له ا
" انت رئيس وزراء الـعـراق والتعـرف تـنطق  اسم  الـعـراق  صحـيـحا في
اللـغـة الـعـربـيـة فـانت تـضم عـ الـعراق ضـمـة عـلى الـعـ " كـلـمـا نـطـقته
والصحيح هو كسره " فقال له الـهاشمي " انا اعرف ذلك  اخلطأ اللغوي
لكني اتـعمـد ضم ع الـعراق ال كـسرهـا الن العـراق اعظم من ان تُـكسر

عينه .
عاني النبيلة كان القادة يتغنون بحب العراق بهذه ا
ولـيس بـاغـنـيـة " الـعـتـبـة جـزاز والـسـلم نـايـلـو   في
نـايــلــو  " او رقــصــني يــا " كــدع  "  وعـلـى سـبــيل

ستقبل الواعد  " زغردي يا انشراح " ا

 WOÐdF « WLEM*« ŸUL²ł≈ w  „—UA¹ w½b*« Ê«dOD «

مــشـدداً عـلى (ضـرورة إن تـكـون هـنـلك
حــوارات مـســتـمــرة وجـديــة لـتــوحـيـد
ـواقف والرؤى  ,ألن اإلقـليم ,جزء من ا
الي العراق ويجب إن يكون وضعهم ا
مـــســـتــقـــراً). وتـــابع عالوي إنـه (أبــلغ
رئــيس الـوزراء مــصـطـفى الــكـاظـمي ,
بـضـرورة إن يـكـون احلـوار مـع االكراد

الـى ذلك واصل رئيس إقـليم كـردستان
نيجرفان البارزاني  ,لقاءاته في بغداد
مع عــدد مـن الــســيــاســيــ لــتــســويـة
اخلـالفـات الـعالقـة بــ بـغـداد واربـيل
بـالـركون إلـى الدسـتور ,وبـنـاء مرحـلة
جـديـدة من التـعـاون الوطـيـد بعـيداًعن
ـزايـدات السـياسـيـة. وقال الـبارزاني ا
عـــقب زيــارته  ,مـــقــر الــفــرع اخلــامس
قـراطي الـكـردسـتاني في لـلـحـزب الـد
الـعاصمة إن (مـشكلة االقـليم مع بغداد
وازنة ,وعـلينا ال تـنحصر في مـسألة ا

 .( نحل مشاكلنا معاً
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وأضـاف إن (زيارة بـغداد  ,واالجـتماع
ـسـؤولـ فـيهـا خـطـوة جـيدة في مع ا
حـد ذاتــهـا وأعـتـقـد أن هـذه الـعالقـات
واالتـصــاالت يـجب أن تـسـتـمـر). الفـتـاً
ــصــادقـة عــلى قــانـون إلـى إنه (بـعــد ا
ـوازنـة  قـررنـا أجـراء هـذه الـزيارة , ا
لـنـضع مـع الـكـتل الـسـيـاسـيـة احلـلول

شاكل القائمة).  لكل ا
وثــمن رئــيس ائــتالف الــوطـنــيــة ايـاد
عـالوي مــــــوقف االقــــــلــــــيم ,إليــــــوائه
ــعــارضـة في زمن الــنــظـام الــسـابق ا
عـاداً األجواء احلـالية ال تـبشـر بإجراء

االنتخابات.
وقـال عالوي عقب لقـائه البارزاني في
ــتـازة بــغــداد إن (زيــارة الــبــارزانـي 
وايـجـابـيـة ونـرغب بـتـذلـيـل الـعـقـبات
وتـشـريع قانـون النـفط والغـاز وتوزيع
الـثـروات وقـانـون اجملـلـس االحتادي).
ـؤســسـات ضــمـانـة مــؤكـداً إن (هــذه ا

لسالمة العراق وتكامله). 

بـهـجمـات بـواسطـة الـعبـوات الـناسـفة
ــسـدسـات الـكــاتـمـة لـلــصـوت كـمـا وا
حتــدثـوا عن عـمل سـري لــلـتـنـظـيم في

مدن تركية.
علـومات التي وبـ البـارزاني  انه ( ا
وردت الــيـنـا فـإن تــنـظـيم داعش وضع
اخلـطة في مخـيم الهول بـسوريا وهذا
امــر مـقـلق ويـظــهـر ان داعش مـا يـزال
ــلك الـقـدرات لـعــبـور احلـدود بـشـكل

غير قانوني).
داعـيـا (قـوات التـحـالف وشـركـاءنا في
ان يـأخـذوا التـهـديدات واخملـاطـر على
الـسالم واالستقرار في اقليم كردستان
عـلى مـحـمل اجلـد).  وتـابع الـبـارزاني
(وهـنـا أود أن أطمـئن شـعب كردسـتان
واولــــئك الــــذيـن يـــقــــومــــون بــــزيـــارة
كــردسـتـان بـأنـهم مــحـمـيـون والـقـوات
األمـنيـة تعمـل بشكل مـتواصل حلـماية
كل الــطـبـقـات والـشـرائح االجـتـمـاعـيـة
ــكـــونــات في كـــردســتــان من وكـــافــة ا

االرهاب والعنف).
ـؤسسـات االمنـية في االقـليم  بـعمل ا
مــشـيـرا الى ان (نــشـاطـهم والــتـزامـهم
وتــفــانــيــهـم في عــمــلــهم هــو الــســبب
الـرئـيـسي في ان اقـليم كـردسـتـان بات
نـاطق أمانـا واستـقرارا في من اكـثـر ا
الـــــشــــرق االوسط). وفـي وقت ســــابق
امـس أعـــــلن مــــــجـــــلس أمـن اقـــــلـــــيم
كــردســـتــان عن إحــبــاط مــخــطط كــان
يــسـتــهـدف مــديـنــة اربـيل خـالل شـهـر
رمـضان والـقبض عـلى خـليـة مرتـبطة
بــتــنــظـــيم داعش كــان تــعــد لــتــنــفــيــذ

اخملطط.
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كـشف رئـيس حـكـومة اقـلـيم كـردسـتان
الــــعــــراق مــــســــرور الــــبــــارزاني  عن
تـــفــاصــيـل جــديــدة بـــشــأن الــشـــبــكــة
ـرتبـطة بـتنـظيم داعش الـتي فـككـتها ا

قوات األمن الكردية. 
وقـال بـارزاني فـي بـيـان  (بـعـد عـمـلـية
امـنيـة دامت اشهـرا تمـكنت قـواتنا من
احـــبـــاط مـــخـــطـط ارهـــابي في اربـــيل
والـــــذي  وضــــعـه في ســـــوريــــا و
تـوجـيه األوامـر بـتـنـفـيـذه لـلـمـجـمـوعة
االرهــابــيـة الــتــابــعـة لــتــنـظــيم داعش
والــــتي هي حــــالـــيـــا رهـن االعـــتـــقـــال
وتـخـضع للـتـحقـيـقات)  وأكـد مـجلس
أمن إقـلـيـم كـردسـتـان  اعـتـقـال شـبـكة
تـضم عـددا مـن عنـاصـر تـنـظـيم داعش
قــال إنـهم كــانـوا يــخـطــطـون لــتـنــفـيـذ
هـجمـات إرهابـية في اإلقـليم فـيما بث
تـسـجـيالت العـتـرافـاتـهم قـال بـعـضهم
فـيهـا إنه نسق مع أشـخاص من تـركيا
وأنـهم اسـتـخدمـوا األراضي الـسـورية

واإليرانية للتنقل. 
‰ULA « w «Ë

وقـال بيان للمجلس إن  (خليفة تنظيم
داعـش حــــجي عــــبــــد الــــله أمــــر والي
الــشـمـال وكـردسـتـان (حـارث) واألمـيـر
األمـني لواليـة سوريـا (أبو ولـيد) بشن
أعـمـال إرهـابيـة (في اإلقـلـيم). مضـيـفا
أنه  (اعـتـقـال جمـيع أعـضاء اخلـلـية
بـــعـــد الــوصـــول إلـــيــهـم في عــمـــلـــيــة

ناجحة).
 وفي تـسـجيل فـيـديو االعـترافـات قال
ـتهمـون إنهم كانوا يـخططون لـلقيام ا
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»ŸUL²ł∫  وزير النقل خالل ترؤسه اجتماعاً لتفعيل عمليات (الترانزيت)

الـتــوجه احلـكـومي الــذي الـتـزم به
رئـيـس مـجـلـس الـوزراء مـصــطـفى
الكـاظـمي القـاضي بـتعـظـيم موارد
الدولة وحرصـا منّا على اسـتثمار
ــهم لــلــعــراق ــوقع اجلـــغــرافي ا ا
الذي يُعد حلقة وصل مـهمة للكثير
من الــبـلـدان عــزمـنــا عـلى تــفـعـيل
عملـيات الـنقل العـابر (الـترانزيت)
ـر عبـر االجواء الـعراقـية و الذي 
كــذلك الـبــر الـعـراقـي الـذي يـنــفـتح

على الكثير من الدول .) 
و اضـاف ان (الـلـجـنـة نـاقـشت  في
عدة جلـستهـا الرابعـة الضـوابط ا
ـعـدلــة من قـبل الـهــيـئـة الـعـامـة وا
لـلــكـمـارك واجلـهــات ذات الـعالقـة
كمـا تمـخض االجتـماع عن االتـفاق

على الضوابط والية الترانزيت مع
الدول). وفي نـهـاية االجـتمـاع وعد
الــوزيــر (الــلــجــنــة بــتــذلــيل كــافــة
الــعــقــبـات الــتي قــد تــعــتــري عـمل

اللجان العاملة).
WOÐdŽ œu Ë

من جــــهـــة اخــــرى شــــارك الـــنــــقل
دني اجلوي فـي سلـطـة الطـيـران ا
ــنـظــمـة الــعــراقي  في اجــتـمــاع ا
دني عـبر تقنية العربية لـلطيران ا
ـشـاركـة الـوفود ـرئي  االتـصـال ا

العربية .
ـنـظـمـة وقـال بـيـان ان مــديـر عـام ا
ـدني عبد النبي العربية لـلطيران ا
مـنار في كـلـمته االفـتـتاحـيـة (بدور
جلنـة النـقل اجلـوي في ظل ظروف

bL×  œuKš ≠ œ«bGÐ

عقد وزير النقل نـاصر حس بندر
الـشـبـلي اجـتمـاعـا مـوسـعـا بـهدف
تــفــعــيل عــمــلـيــات الــنــقل الــعــابـر
(الـــــتـــــرانـــــزيـت) في الـــــبـالد ضم
ـــنـــافــذ االجـــتـــمـــاع مـــديـــر عـــام ا
ثـلي احلـدوديـة عـمـر الـوائلـي و 
كـل من وزارة الــــتــــجــــارة ودائــــرة
الــكـــمــارك و قـــيـــادة الــعـــمــلـــيــات
ـشتـركـة بحـضـور الوكـيل الـفني ا
لـلـوزارة طـالـب بـايش و مـديـر عـام
الـدائرة الـفـنيـة عـبـاس عمـران كـما
اســتـضــافـة الـلــجـنــة سـامــال عـبـد
الـرحـمن مـديـر عـام كـمـارك االقـلـيم

عنية. كعضو دائم في اللجنة ا
وقـال الــشـبــلي انه (انـســجـامـاً مع

جائـحة كـورونا وتـاثيـرها الـسلبي
عــلـى صــنــاعــة الـــنــقل اجلــوي في
ا الدول الـعـربيـة والـعالم أجـمع 
زيـد من اجلهود يتطـلب ذلك بذل ا
لــوضع أطــر في مــجـال ســيــاسـات
ا بعـد فترة التعافي النقل اجلوي 
من اثار تلك اجلـائحة عـلى صناعة
الـــــــنـــــــقـل اجلـــــــوي) .  وبـــــــ أن
شاركة فـي اإلجتماع يـعد فرصة (ا
جيـدة باعـتبـار العـراق يعـد عضواً
دة ثالث سنوات  في تلك اللجـنة 
إضـافة إلى مـنـاقـشة اسـتـراتيـجـية
ا دني  نظمة العربـية للطيران ا ا
تــتـضــمــنه من أفــكـار ومــقـتــرحـات
لـتـعـزز بـذلك أهـمـيـة الـنقـل اجلوي

في الدول العربية) .

داعــيــاً إلى إن (تــكــون الــســيــاســة في
الــعــراق واضــحـة وشــفــافــة ونـحن ال
نـريد مزايدات في العملية السياسية).
مـبـينـاً إن (اإلقلـيم لـعب دوراً في إيواء
ـــعـــارضــة لـــنـــظــام صـــدام حـــســ ا

والـشعب الكـردي حتمل خـطورة كبرى
بسبب ذلك). 

بــنــاءً وايــجــابــيــاً ونــتــأمل أن تــكــون
الـزيارة ايجابـية ومنتـجة). مشيراً إلى
إن (أجـواء إجراء اإلنـتخـابات ال تـبشر
نفلت والفساد بـخير بسبب السالح ا
ـفـوضـيـة ــالي واالداري وتـشـكـيـل ا ا
بـــــشــــكـل خــــاطـئ كـــــمــــا أن قـــــانــــون

االنتخابات ال يفي بالغرض). 

هلسنكي
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تناقضـات سياسـية حد الـقطيـعة  جتمعـات وحركات شـعبيـة منهـا محقة
طـالب  وبـعـظـهـا مـسـيـسة الـنـوايـا واالهـداف  شـيـوع الـفسـاد في كل ا
مفـاصل الـدولة  ضـعف الـدولـة في وقف التـداعـيـات  تدخالت خـارجـية
ـؤسسـات االمـنيـة والعـسـكريـة  تبـييض دوليـة واقلـيمـيـة  توزع والءات ا
ــنـطــقـة اخلـضــراء  وعـشـرات وتـهـريب االمــوال  حـكــام يـخـتــفـون في ا
ـواطـنيـت واالسواق الـشـعـبـيـة  إهـمال العـمـلـيـات االرهـابـية تـسـتـهـدف ا
مصـالح وحقـوق الـناس  وافـواج وفوفـهـا فيـالق من العـاطـل عن الـعمل
دون حلول مرئية لهذه القضايا  تصعيد مقصود من السياسي احلكام
واعضاء في مـجلس النـواب لتـفكيك الـعالقات اجملتـمعـية إهمـال للوطـنية

العراقية اجلامعة  وتفعيل للمذهبية والطائفية والعرقية .
وصـل ومعـها ثالث كل هذه الـعوامـل وغيـرها  إجـتـاحت داعش مـدينـة ا
محـافظـات  ووصلت مـجـموعـات االرهاب الى حـدود العـاصـمة الـعراقـية

قاوم البواسل لدخلت داعش بغداد القامة خالفتها . بغداد  ولوال ا
في ظل هـذه االوضاع اخلـطـيـرة جـدا عـلى العـراق وشـعـبه  كـان الـقرار
االنقـاذي  من شـخـصـيـة تـفـردت بـقـرارات والـوصـايـا االنـقـاذيـة  للـوطن
عاصر  كان والشعب  ففي تلك اللـحظات احلاسمة من تـاريخ العراق ا
في يده القـرأن وامامة سـجادة الصالة وحـصيـرة يجلس عـليهـا  هو اية
الله السيد على السيستاني  وكان القرار الذي قلب موازين القوى  هو
قرار اجلهـاد الكفـائي  وبعد حلـظات من إعالنه هدرت اجلـموع البـشرية
من كل حـدب وصـوب  تـهـتف لـبـيـك يـاعـراق  وبـعـد هـذا الـقـرار غـصت
ـؤسـسـات الـعـسـكـريـة ومـراكـز الـشـرطـة والـسـاحـات مـراكـز الـتـدريب وا
العامة بأالف مؤلفة من الشباب والقادرين على حمل السالح  الكل يريد

االستشهاد في ساحات الوغى العراقية .
راكـز االستـخباريـة في العـالم  بهـذا التـحول الـتاريخي من لقد حـارت ا
ـة الى انـتـصـار قل نـظـيـره فـي الـعـصـر احلـديث  وتـأسس احلـشـد هـز
قـاتل الى الشعـبي يقـودة شبـاب مؤمن وقـادة شجـعان يـتسـابقـون مع ا
هندس  وفي اخلطوط االمامية وفي مقدمـتهم الشهيد البـطل ابو مهدي ا
ـتكـأ على عـكازة تلك الـلحـظات عـرف العـراقيـون الصـديق من الـعدو  وا
االنتظار يريـد من داعش اعالن السيطـرة على بغداد حيث كـانوا يسمون
ـقـاتـلـ  وكـان اخلـبـراء والـسالح من ايـران هـؤالء الـوحـوش بـالـثـوار وا

لنصرة العراقيون في كل اماكن القتال .
لحـمة واالنتصار هذا الذي حدث ونحن نـستذكر السـنة السادسـة لتلك ا
 البد مـن تـسجـيـل احلـقائـق لـلنـاس والـتـاريخ  حـتـى يسـتـذكـرهـا نت لم
يعيشـها  نقـول اختلت مـوازين القوى لـصالح العـراق  وادرك الداعمون
الدولـيـون واالقلـيـميـون بـأنه البـد من التـراجع  فـهـذا السـيـد اجلالس في
ة الى نـصر  تقتضي عـركة من هز النجف قلب موازين الـقوى وحول ا

مراجعة االحداث واالنسحاب من التأييد العلني لداعش .
مانـريد قـوله االن  هـو إن مسـببـات عودة داعـش الزالت قائـمة  والـناس
ـعـيـشــيـة واالنـسـانـيـة الزالـوا الـذين عـاشـوا اسـوأ الـظـروف احلــيـاتـيـة وا
هجرين من ديـارهم يسكنون الصحراء والبوادي  يعانون  هناك االف ا
ولم تـعـالج قـضـيـتهـم بـشـكل مـنـطـقي ومـعـقـول  والذيـن يـتـحدثـون بـاسم
هجرين في السـلطة ومجلس النـواب هم هم نفس اللغـة اخلطابية ونفس ا
السلوك االتهـامي  لكنهم بعـيدون عن معاناة هـؤالء البشر وهم باالالف 
ـفقـودين ال احد يـعـرف مصـيرهم  ووبـاء كارونـا بات وهنـاك اعداد من ا
ـهـجرين  يـعـطي تـصورً بـأن الالوعي الزال يـخـيم على يدخل الى خـيم ا
اصحاب القرار في الكتل واالحزاب واحلـكومة  وان استمرار التغاضي
سألة الهامـة  يعني ذلك شئنا أم ابينا عودة داعش أو عن معاجلة هذه ا
أي مسـمى ارهـابي اخر  وهـذا اليـعني إن هـؤالء الـناس مـهيـئـون لذلك 
ـا مانـعنـية  إن هذا فهم اكثـر من غيـرهم احتـرقوا بـنيـران االرهاب  وإ
ـأسـاوي يـشـكل ارضـية خـصـبـة لـداعش ولكل الوضع ا
تـصـدين بـالعـراق كـوطن ووحـدة جغـرافـية  األهم ا
في هـذا الـوقت كي التــخـتـلط االوراق  الــبـدء بـحلّ
ـهـجـرين وعـودتـهم لـديـارهم  ومـا اقـسى قـضـيـة ا
احليـاة هـو عـنـدمـا يـنـمـنع االنـسـان من داره واهـله



ــذاهب والـطـوائف وحــتى الـبـلــدان  من لـيس له يـوم أو لـيـس من بـ األديـان وا
ـقـدمه ويــحـتــفل بـحـلــوله  له طـقــوسه وفـيه شــهـر أو تـاريـخ مـقـدس  يــحـتـفـي 
تناقض في هـذا التاريخ  البعض مراسـيمه وله خصوصـيته  والالفت أحيانـاً ا
يـحـتـفل واآلخـر يـرفع مـراسم احلـزن والـعزاء  الـبـعض يـعـده يـوم نـصـر واآلخر
ة ونـكسة  بل راح ابـناء الـدين الواحـد واألمة الواحـدة والقـوميـة ذاتها يوم هـز
ـناسـبة وطـبـيعـة احلدث  ولـكل دليـله وما يـسوق يـخـتلـفون في حتـديد الـيوم  وا
ويدلل  حتى اصبح االتفاق على اليوم واحلدث والتاريخ والشخوص أمر نادر 
ومن ب األشـهر التي جـمعت ولم تفـرق  ووحدت ولم جتزأ  واتـفق اجلميع في
طقوسـها ولم تميز  واحتـرم اخملتلفون في عقـائدهم أيامها ب مـتعبد ومتحرز 
ـسلـم شهـر رمضـان  حتـى غدا هـذا الشـهر مـن ب الـنوادر اجلـامع  عـند ا

مـيز عنـد غيرهم  ـسلمـ  وا ـقدسـة عند ا وغيـرهم  فهو من األشـهر احلرم ا
ميزة  يتطلع اليه وحدة وطقوسه ا تدين وكثيراً غيره  له مراسمه ا فيه يتـعبد ا
من تشـبث بـأستـار الدين وذلك الـذي انتـسب اليه شـكالً دون مضـمون  بل راح
نـتـمي  وأخرى ـشـاعـر ا نـتـمي يـترقب ويـحـتـسب حللـوله  مـرة مـراعاة  غـيـر ا
بلحـاظ التأثـير واالنعـكاسات  كـيف ال وقد ميّز اخلـالق هذا الشـهر بخـصوصية
ـعـجزة الـذي راحت أخـباره كـما الـنـزول  والنـصـر على الـشـرك  واستـشـهاد ا
الشـهر جتمـع وال تفرق  في هـذا الشـهر يتـساوى األكـثر فقـراً وثراء  األشرف
تدين بطقوسه نسـباً واألبسط  القاصي والداني من معتنقي الـدين  فيه يلتزم ا
ـسـاواة رسـالـته  الـفـقـيـر غـايته  ويـراعي غـيـره مـحـرماتـه  التـراحم عـنـوانه وا
نتم في اداء طقوسه  تمكن عضته  يتسـاوى اجلميع من ا واحملتـاج هدفه وا
ـتدين  كل على طريقـته ولغاياته  هذه قدمه األكـثر تدين واألقل وغير ا يسـتعد 
ثـاليـة التـي سعى الـشارع احلـكيـم الى جتسـيدهـا  فلـيـست الغـاية من احلـالـة ا
الصـيام يقيـناً االنقطاع عـن الطعام والشـراب  لكن الكامـن وراء هذه الطقوس 
الرجـوع الى اإلنسانـية  ومالمـسة مـظاهـر البشـرية  ومـعايـشة مـعاناة من شح
عـلـيه الرزق  وتـقـطعت به مـستـلـزمات االسـتـمرار  وجـفت عنـده مـنابع الـترف 
نجز  تحقق  وب السامي وا أمول وا ولكن شـتان ب الغاية والواقع  وب ا
ـتـآخـ في الـدين واإلنـسـانـية فـقـد راح شهـر رمـضـان جتـسـيـداً لـلـتـميـيـز بـ ا
ـتـرف في هـذا الـشـهـر تـرفـاً وبـذخـاً وأسـرافاً  وتـتـعـمق ـعـتـقـد  إذا يـزداد ا وا
مـعـاناة الـفـقيـر واحملـتاج ومن تـقـطعت به سـبل الـرزق  تمـتـلىء موائـد الـغني بل
سالل قـمـامــته  ويـشح الـرزق وقــد يـجف في مـوائــد الـفـقـيــر واحملـتـاج  تـغص
رتادين  وال جتـد اجلوامع من يتعـبد فيها  ومن قـاهي با سـارح والنوادي وا ا
ـسـاحات فـيـهـا متـبـاعـدة وأحيـان مـتـفرقـة  تـتـراجع في هذا وجـد مـنهـا راحت ا
الشهـر جلسات الـتعبد والتـهجد والتالوة  ويـعلو صوت الطـرب والغناء واجملون
تدة للمال العام  ينقـطع من تظاهر بالتدين عن الطـعام  لكن يده طويلة طائـلة 
واخلـاص والـسـحت وأكل احلـرام  تـغـيب في هـذا الـشـهـر مـظـاهـر الـعـمل الـتي
جـعلـهـا الـله عـزة وكـرامة ومـزيـد  ويـحل مـحـلهـا الـسـكـون واالنـقطـاع والـتـبـاطؤ
تأسلمـون في كل مظاهر اإلسالم  فحولوه بذريـعة مشقة العبـادة . لقد تالعب ا
غرضون  بعد أن من دين يحـمل الساميات من الغايات  الى دين يتندر  عليه ا
حُرفت مـبادئه  وغُيرت أخالقياته  وقلبت مـظاهره  وشوهت غاياته  فحول من
شـهـر تعـبد الى شـهـر استـجمـام  ومن شـهر تـقريـب الى شهـر تفـريق وتـميـيز 
ومن شهـر تضييق للفوارق الى شهر تعزيز لها  ومن شهر عودة لإلنسانية الى
شهر تـعميق للوحشية  الـفقير يتضجور فـيه جوعاً والغني يغص شبعاً  االذان
يـرفع بـصـوت خافت  وصـوت الـطـرب يعـلـو  موائـد جتف شـحـاً وغيـرهـا يزداد
إسـرافـاً  الفـقـر يـزداد  والشح يـتـعـمق عنـد من امـتـلئت خـزائـنه حـتى غصت 
ويــحــدثـونـك عن الـشــهــر احلـرام وفـي بـلــدان اإلسالم تــشــتـعل نــيــران احلـروب
والنزاعـات البيـنية  ويصـفونه بشهـر التراحم والـتواصل والتقـارب  وفيه يتسع
الـتبـاعـد بـ الـغـني والـفـقـيـر  والـيه تتـطـلع األفـئـدة وتـهـوي الـنـفـوس وتـشخص
اإلبصـار  رغبة في عبـادة وتطلع الى مغـفرة  وأمل في تقـرب  ومظاهر اجملون
فاسد في تزايد  حتى راحت الح تسود  والسـاهرون على ا تطـفو  والليالي ا
ـساجـد  ويـسألـونك عن غـياب ـقـاهي تتألأل وتـخـفت اضواء اجلـوامع وا انوار ا
الرحـمة ونزول البالء وتفشي الوباء  وقـلت الرزق وشح اخلير . لقد غيّر وحرّف
دعـون مظـاهر ومـراسـيم وطقـوس األشهـر احلرم  فـتدخـلوا ـتأسـلمـون ا وبدّل ا
في معتـقد  واستـبدلوا مـظهر  وحـرفوا طقـوس  ويعيـبون مسـتهدف مـستغرب
متربص  لم يجهد نفسه في البحث عن السقطات  إذ وجدها شاخصة ناهضة
ـنتمي شاهد  ـتجذر  بلـحاظ القائم الظـاهر  طقوس ا  لم يرجع الى األصل ا

ارساته دليل .  و
ـتــقـدمــ من الــسـلف الــصـالح ــبـادىء الــدين  وتــعـالــيم ا لـقــد تـنــكّـر االتــبـاع 
سلم  حتى راحوا تأخرين من حاملي الرسالة  فدب الضعف في جسد ا وا
ـن انحـرفوا في عـقائدهـم فوجدوا تـشددين  مسـتضـعف مـتردديـن يتهـددهم ا

في استهداف اإلسالم واالتباع غاية ووسيلة إلثبات الوالء . 
عـلى اخملـلـصـ مـن اتـبـاع الـدين  الـعـودة الى تـعــالـيم اإلسالم الـتي بـشـر بـهـا
الـقـرآن  وحـمل رايـتـهــا الـرسـول األعـظم  ومن بـعـده األئـمـة األطـهـار ومن ثـبت
واتبّع وسـار على النهج  فأيام رمضـان أزفت  وكراماته على األبواب  والناس

في فـقر وشـقـاء ووبـاء  لـيس أكـبـر أجـراً من اطـعـام صائم 
وتـمـكـ راغب  وتـيـسـيـر أمـر مـتـطـلع لـعـبـادات شـهـر 
نح مكنة  والـتمك هبة  ومائدة فاجلـود شجاعة  وا
رمـضـان تــسـتـوعب  بـعــد أن انـتـشـر الــفـقـر وتـفـشت
البـطالة  وشح الرزق  وتقطعت السبل باتباع الدين 
ويقـيـناً أن كل جتـارة قد تـكـسد وتـزول اال التـجارة مع

الله قائمة رابحة .
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أفـتـتح مـحـافظ بـغـداد مـحـمـد جـابـر
دارس الـنـموذجـية العـطـا عدد مـن ا
في مـنـطـقــتي حي اجلـامـعـة وشـارع
دة و فـلـسـطـ بـسـعة  18صـفا   
إجنــاز قـيــاسـيـة ونــقل بــيـان تـلــقـته
(الــــزمـــان) أمـس عن الـــعــــطـــا خالل
ــدارس   يــرافــقه رئــيس افــتــتــاح ا
الــلــجــنــة الــعــلــيـا لــلــتــنــســيـق بـ
احملــافــظــات كــاظم الــســهالني   إن
(احملـافـظة عـازمـة عـلى تـقـد كل ما
دارس بوسعها من إمكانيات لبناء ا
ساهمة بسد النقص في بغداد   وا
ـدرسـيـــة خالل احلـاصل بـاألبـنـيـة ا
ـقــبـلــة). وأضـاف إن (بــغـداد ــدة ا ا
دارس جنـحت بـإحالـة الـكـثـيـر من ا
في جـانـبي الــكـرخ والـرصـافـة بـرغم
خـطــر جـائـحـة كــورونـا   فـضالً عن
إعـادة تـأهـيل الـبعـض اآلخر  حـيث
درسـة إضافـة بـالصـفوف تتـضـمن ا
والـــصــحــيـــات واألبــنــيـــة اجلــديــدة
ومـــخـــتـــبـــرات وقـــاعـــات مـــتـــعــددة
األغــــراض   بـــغـــيـــة ســـد الـــنـــقص
ـــدرســـيـــــة احلـــاصل بــــاألبـــنـــيــــة ا
ومـتــابـعـة اخلـدمــات)  الفـتـاً إلى إن
(احملـافظـة عـلى تـنسـيق مـشـترك مع
ــديـريــات الـســتــة عـلى إعــتـبــارهـا ا
ستفيدة من هذا الغرض  اجلهات ا
 كما أتـفقنا مـعها عـلى تأثيث بعض

ـبــاشــرة بــالــعـمل ــدارس بــغــيــة ا ا
الــرســمي). كــمــا أعــلن الــعــطـا   إن
ـتطـلـبات اخلـاصة احملافـظـة انهت ا
بـــاحملـــاضـــرين   وهـي بـــانـــتـــظـــار
ـالـيـة والـتـربـية تـعـلـيمـات وزارتي ا

بشأن العقود. 
وذكـر الـبـيــان إن (احملـافظ بـحث مع
وفـــدا مـن احملــاضـــريـن اجملـــانـــيــ

حقوق هذه الشريحة). 
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مــشـدداً عــلى (ضـرورة الــتــفـاعل مع
شريحة الشباب التي من شأنها دعم
الـعـمــلـيـة الـتــربـويـة في الـبالد). من
جــانــبه  ثـمـن احملـاضــرون (جــهـود
احملـافظ في الـوقـوف مـعـهم واجـراء
اخملاطبـات للجـهات ذات العالقة في
بــغــداد). فـيــمـا أكــد الــنـائـب مـحــمـد
شــــيـــاع الـــســـودانـي   إن مـــجـــلس
الوزراء لم يعالج مـسألة احملاضرين
اجملــانـيـ بــشـكل يــنـصف اجلــمـيع
بقـراره األخـير رقم 130لعام 2021
ن باشر من شمول  بحيث حدد ا
احملــاضــريـن في االول من ايــار عــام
2020 فما دون  وبذلك اهمل االالف
جــرى الـــتــعــاقـــد مــعـــهم بـــعــد هــذا
الـتـاريخ. ودعـا الـسـوداني في بـيـان
تلـقته (الـزمان) امس  احلـكومة إلى
(إعـادة النـظـر بطـريـقـة معـاجلـة هذا
ــلـف   والســيــمـــا ان احملــاضــرين ا

هؤالء  قـدمـوا خدمـاتـهم مجـانا رغم
ـر ــعـقـدة الـتي مـر و كل الـظـروف ا
بـــهــا الـــعــراق  ومن واجـب الــدولــة
رعـايـتــهم واحـتـضــانـهم ألنـهم ثـروة
حــقــيــقــيــة لــلــتــعــلــيم في الــعــراق)
وأضاف (مازلنا عند موقفنا الرافض
ـوازنـة الـتي لم لـلـعـديـد من فـقـرات ا
تـنـصف الـعـديد مـن شرائـح اجملتـمع
التي بـحاجـة الى مـعاجلـات حقـيقـية
ـــشـــاكـــلـــهم   اذ لم تـــكن وجـــذريـــة 
مـوازنـة مـنـصـفـة لـلـكـثـيـر من األمـور
ـواطـن  وعـلى الـتي تـمس حـيـاة ا
احلكومة ان ترى األمور بع واحدة
وبـشـكل مـتـسـاو بـ اجلمـيع  ال ان
ا يـخلق تعـمل عـلى جتزئـة األمـور 
حالة من الـتذمر والـظلم ب شـريحة
مهـمة تـريـد ان تخـدم بلـدها بـوطنـية
شــرطَ تــوفــيــر الــعــيش الــكــر لــهـا
وألسـرهـا  وهـو األمـر الـذي يـنطـبق
عــلـى الــعــديــد من شـــرائح اجملــتــمع
األخرى). وكـان مجـلس الوزراء   قد
وافق عـلى الــتـعـاقــد مع احملـاضـرين
اجملـانــيـ   عــقب تـظــاهـرت غـصت

بها محافظات عدة. 
ـوجب نـص الـقـرار  فــإن  (عـلى و
ديـريـات الـعامـة لـلوزارة الـتربـيـة وا
نـتظمة بإقليم  في احملافظات غير ا
الـتـعـاقــد مع احملـاضـرين واألداريـ
والـــعــامــلـــ اجملــانــيـــ في قــطــاع

الــتــربـيــة الــذين صــدرت لــهم أوامـر
أداريـة ومــبـاشـرات  بــدأوا بـتـقـد
اضي خـدماتـهم اجملـانـيـة في ايـار ا
أو قـبل ذلك الـتـاريخ عـلى ان يـجـري
حــسم جــمــيع الــطـلــبــات في ايــلـول
قـبل ووتتـولى الوزارة رفع تـقرير ا
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أستـعرض مـسـتشـار األمن القـومي قاسم
األعـرجي مع أمــ اجملـلس االعـلى لالمن
الــقـومي االيــراني عــلي شـمــخـاني  قـرار
ان بشأن وجود القوات األجنبية في البر
العـراق. وقـال بيـان تـلقـته (الـزمان) أمس
ان (األعرجي وشمـخاني بحـثا خالل لقاء
ـان بشأن جمعـهمـا في طهران  قرار الـبر
وجــود الــقـوات اإلجــنــبـيــة في الــعـراق).
وأكـد االعـرجي خـالل الـلـقـاء إن (االعـمـال
جـــاريــــة من قــــبل احلـــكــــومـــة جلــــدولـــة
انسحاب القوات األجنبية من العراق).  
داعــيـاً ايــران إلى (تــوسـيع الــتــعـاون مع
الـعـراق في جـمــيع اجملـاالت). من جـانـبه
كــشف شـمــخـاني عن (وجــود مـعــلـومـات
مـوثقـة تـفـيد بـأن امـريكـا تـسـعى لتـوفـير
واصلة وجودها في العراق من االرضية 
خالل تقد الدعم لـداعش ونقل عناصره
من منـطقة الى اخـرى) على حـد تعـبيره .
وأضـاف إن (ايــران تـتـوقع مـن احلـكـومـة
ـتــابـعــة لـقــضـيـة الــعـراقــيـة مــزيـدا مـن ا
اغـتيـال قـاسم سـلـيـمـاني). وأشار إلى إن
ـان بـشـأن (االسـراع تــنـفـيــذ قـانـون الـبــر
خــروج الــقــوات االمــريــكــيــة من الــعــراق
سيسهم في تـقوية وتعـزيز االستقرار في

نطقة).  ا
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وتـابع شـمخـاني إن (الـوجـود الـعـسـكري
االمريكي ف العراق  يُعد من أبرز عوامل
االرهــــاب وعـــــدم االســــتـــــقــــرار). ووصل
االعـرجي الى طـهـران  صـبـاح أمس عـلى
ـــســـتــوى . رأس وفـــد حـــكـــومي رفـــيـع ا
والـــتـــقى االعـــرجي قـــبل ذلـك في بـــغــداد
السفيـر األمريكي في ماثـيو تولر  وبحثا
األوضــاع األمــنــيـــة والــســيــاســـيــة عــلى
الصعيـدين اإلقليمي والـدولي. وقال بيان
امـس إن (اجلـــانـــبـــ بـــحـــثـــا األوضـــاع
األمــنـيـة والـســيـاسـيــة عـلى الـصــعـيـدين
اإلقلـيمي والدولي وسـبل تعـزيز الـتعاون
وإدامـة الــعالقـات بـ بــغـداد وواشـنـطن
ـنـطـقـة كـمـا ـا يـحـقق أمـن واسـتـقـرار ا
جــرى مـنــاقـشـة تــداعـيــات مـخــيم الـهـول
احلـــدودي وتــأكــيــد ضـــرورة إيــجــاد حل
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شكلة بقاء اخمليم).  حقيقي وعملي 
وأضــاف األعــرجي  بــحــسب الــبــيــان إن
ــنــطـــقــة بــحـــاجــة إلى إعـــادة تــرتــيب (ا
أوراقـهــا من جـديــد). مـبـيــنـاً إن (الـعـراق
يـسـعى دومـاً إلى إن يـكـون نـقـطـة الـتـقاء
ـــا يــعـــود عــلى وتـــقـــارب مع اجلــمـــيع 
ــنـطـقــة بـاألمن واالسـتــقـرار ويـجــنـبـهـا ا
زيد من النزاعات). من جانبه  أكد تولر ا
(االتـــفــــاق مع اجلــــانب الــــعـــراقـي عـــلى
ـتــابـعـة الـسـريـعـة لـلــجـلـسـة الـنـاجـحـة ا
لــلــحــوار الــســتــراتـيــجـي). الفـتــاً إلى إن
(بالده تسـعى ألن ال يـكون هـناك تـصعـيد
في الـوضـع اإلقـلـيــمي ونـتـطــلع لـعالقـات
عـراقـية إيـرانـيـة طبـيـعـية تـخـدم مـصالح
اجلميع) وأضاف إن (مباحثـات فيينا مع
اجلـانب اإليـراني سـتـكـون لـبـنـاء جـسـور

الثقة ب واشنطن وطهران). 
ووقع وزير الـعمل والـشؤون االجـتمـاعية

عـادل الـركـابي مع نـظـيـره االيـراني وزيـر
الــعـــمل والـــرفــاه االجـــتـــمــاعـي مــحـــمــد
شـريـعـتـمـداري الـذي يـزور بـغـداد حـالـيـاً
خــطـة عــمل مـشــتـركــة لـلــتـعــاون وتـبـادل
اخلــبــرات في مــجــاالت تـخـص الـتــدريب
والتطوير والشأن االجتماعي. ونقل بيان
تـلـقــته (الـزمـان) أمـس عن الـركـابي خالل
مـؤتمـر مـشـترك مع شـريـعـتمـداري الـقول
(نــاقـــشــنـــا خالل االجـــتــمـــاع الـــعالقــات
لفات التي الثنائية ب البلدين وتناول ا
). مــشـيـراً إلى إن تـخص عــمل الـوزارتـ
ـشتـركة  تضـمنت الـعديد (خطـة العـمل ا
من الـبـنـود ومجـاالت الـتـعـاون وسـيـكون
هـنـاك  تـبــادل لـلـخـبــرات والـزيـارات بـ
الــبـلــدين). وأضــاف إن (اخلــطـة  تــهـدف
لــزيـــادة الــتـــعـــاون في مـــجــال حتـــســ
ـقــدمـة لـذوي االعــاقـة وكـذلك اخلـدمــات ا
الـــتــدريب والــتــطــويـــر ومــلف الــضــمــان

االجتماعي). 
مـبــيـنـاً إن (الــوزارة تـتـطــلع إلى تـوسـيع
قـاعـدة الـشــمـول بـاحلـمـايـة االجـتـمـاعـيـة
واالسـتــفـادة من اخلــبـرات االيــرانـيـة في
هذا اجملال). وتابع إن (اإلتفاق دخل حيز
تـد خلمـسة التـنفـيـذ منـذ االن وتنـفيـذه 
اعــوام). ومــضى الــركـابـي الى الــقـول إن
(مــا تــضــمــنــته اخلــطــة  فــيه مــصــلــحــة
شـمولـة بخـدمات الوزارة وأن للـشرائح ا
هــنــاك حـاجــة مــلـحــة القــامــة ورش عـمل
مشتـركة وتبـادل اخلبرات والـزيارات ب
ــبــاشـرة بــدورات الــتــأهـيل الــطــرفـ وا
والـتـدريب عـلى نـفـقـة اجلـانب االيـراني).
من جـانبه  قـال شـريـعـتمـداري إن (بالده
تــتــطـلـع لـتــوســيع الــعالقـات والــتــعـاون
جاالت متـعددة مع العراق) مشيراً إلى
شـتركـة ب الـوزارت إن (خطـة العـمل ا
تشمـل مجاالت كـثيرة تـصب في مصـلحة

توزيـعها مـنذ فـترة احلـصار الدولي
عـلى العـراق في الـتـسعـيـنـات يحقّ
لــكل عـائــلـة تـكــسب شـهــريـاً أقل من
 1,5ملـيون ديـنار (نـحو ألف دوالر)
بـــاحلــصـــول عــلى حـــصــة غـــذائــيــة
شــهــريــة.وتــتــضــمن احلــصـة ثـالثـة
كيلوغرامـات من األرزّ وكيلوغرام
من الــسـكــر وقــارورة زيت وتـســعـة
كيلوغرامات من الطح مقابل ألف
ديــنـار فــقط (أقـل من دوالر).لــكن أبـا
ســيف الــبــالغ مـن الــعــمـر 36 عــامـاً
والـذي ورث مــتـجـر تــوزيع حـصص

تـمـويـنـيـة عن والـده يـقـول لفـرانس
بـــرس "لم نــتـــســلّم ســـوى حــصص
شهر واحد وهو شباط/فبراير منذ
بداية الـعام".ويـضيف "لم نـتسلّم أي
حـصـة لـشــهـر رمـضـان! وهـنـاك كـثـر
يــســألــون ويــتـصــلــون هــاتــفــيـا عن

احلصة التموينية لشهر رمضان".
ووعـــد رئــــيس الـــوزراء مـــصـــطـــفى
الــكــاظــمي مــؤخــراً بــتــوزيع حــصـة
تــمـويـنــيـة إضــافـيـة خــاصـة بــشـهـر
رمـضــان لـكن حـتـى اآلن لم يـحـصل
ذلك ولم تتـمكن وكـالة فـرانس برس

بـــغـــداد (أ ف ب) - بـــ الــبـــطـــالــة
وانـخـفـاض قــيـمـة الـعـمـلـة وارتـفـاع
األسـعار يـسـتـقـبل نـحو 40 مـلـيون
عــراقي شـهـر رمــضـان بــقـلق فــيـمـا
عـيشـية جيـوبهم فـارغـة وظروفـهم ا
صعبة جـدا بعد تـراجع قدرتهم على
شراء حاجاتهم األساسية واستمرار
تـفـشي وبـاء كـوفـيـد-19 وتـداعيـاته
االقـتــصـاديـة والــصـحـيــة.وتـقـول أم
ـسـؤولـة عن تـربيـة خـمـسة حـس ا
أبنـاء وحدهـا مـنذ أن فـقدت زوجـها
"إذا أردنا أن نـصوم عـلـينـا أن نأكل

ـا يـكـفـي بـيـنـمـا سـعـر كـيـلـوغـرام
الــطـــمــاطـم ارتــفع من 500 إلى ألف

دينار".
رأة الـبـالغـة من العـمر 58 وجتهـد ا
عــامــاً والــتي ال تــمــلك مــصــدر دخل
ثــابت كل شـــهــر من أجل جــمع 70
ألف ديـنـار (نـحو 48 دوالراً) لـسداد
ـتـهـاوي. وتـعـتـمـد إيـجـار مـنــزلـهـا ا
لتـأم الغـذاء على بـطاقة تـمويـنية
حـــالـــهـــا حــال 16 مـــلـــيــون عـــراقي
وجب هذه يعانـون من فقر مـدقع.و
الــبــطــاقـــة الــتي بــدأت الـــســلــطــات

ـــــــتــــــكـــــــررة من رغم احملـــــــاوالت ا
احلـــصــول عـــلى تـــعــلـــيق من وزارة
ـعـنيـة بتـوزيع احلصص التـجارة ا
ـسألـة.في األثـنـاء تـضـاعفت حـول ا
ـشتـرين من مـتجـر أبو عـمار ديون ا
الـذي بــات يـخــشى تـوقف عــمـله في
حـــال عــدم تـــمــكـــنه من شـــراء ســلع
لــبــيــعـــهــا. ويــقــول لـــفــرانس بــرس
"عــائالت كــثــيــرة تــتــبـضـع بـالــدين.
ووصلت ديون بـعض منهـا إلى أكثر
من مئـتي ألف ديـنار" أي نـحو 137
دوالراً.يعـود ذلك بـشـكل رئـيسي الى
ارتفاع األسعار في عموم البالد. فقد
خفـضت الدولة قـيمـة الديـنار أواخر
عـام 2020 إثــر انـــخــفــاض أســعــار
ـورد الـرئـيسي الـنفـط الذي يـشـكل ا
يـزانيـة الـبالد. وفقـد الديـنار 25%
من قـيـمـته أمـام الـدوالر.كـمـا اتـفـعت
أسـعـار مـعـظـم الـسـلع االسـتـهالكـيـة
بشكل كبـير فبـات سعر قارورة زيت
الـطــعـام 2250 ديــنـاراً بــعـدمــا كـان
1500 ديـــنـــار (من نـــحــو 1,2 دوالر
إلى حـوالى 1,6 دوالرات).فـضالً عن
ــداخـيل ارتــفـاع األســعــار تالشت ا
وفـــرص الــــعـــمل بـــســـبب إجـــراءات
فـروضة لـلحد من احلظـر الصـحي ا
انـتـشـار وبـاء كـوفـيـد- .19ويـعـتـمـد
عـدد كــبـيــر من سـكـان الــعـراق الـذي
يــعـــانـي مـــنـــذ عــقـــود مـن نـــزاعــات

وحروب على أعمال بأجر يومي.
ووصـفت مــنـظـمـة الــزراعـة والـغـذاء
تـحدة الوضع (فاو) الـتابعـة لأل ا

فرغة. في العراق باحللقة ا
وذكـر تـقـرير لـلـمـنـظـمـة أن "أكـثر من
%90 من الــــشــــركــــات الــــزراعــــيــــة
ـتوسـطـة احلجم تـقول الصـغـيرة وا
ـواجـهة ذلك إنهـا تـأثرت بـالـوباء و
قام أكثر من نصفها بتسريح (عمال)
أو خفض أجورهم".وأضافت أن ذلك
تـــزامن مع ارتــفـــاع أســعـــار الــســلع
الرئـيـسيـة ونـدرة بعـضـها مـا أغرق
مزيداً من العراقـي في حالة انعدام

األمن الــغـذائي.وانــعـكس الــقـلق من
ــعــيـــشــيــة عـــلى مــواقع األوضـــاع ا
الـتــواصل االجـتـمــاعي حـيث تـداول
ـسـتخـدمـون مـنـشـوراً يـقول "راتب ا
هـذا الـشـهـر يـلـعب ضـمن مـجـمـوعـة
صـعـبة كـورونـا- رمـضـان - الـعـيد
ــــــــســــــــتــــــــحــــــــيـل أن يــــــــصل مـن ا
لــلـنــهـائي".بــالـنــسـبــة حلـيــدر وهـو
مـوظف حكـومي يـبـلغ من الـعـمر 32
عــامــاً ويــتــقــاضى 900 ألف ديــنــار
(نـحـو 620 دوالراً) شـهــريـاً يــشـكّل
شـــهــر رمــضــان مــصــدراً لــلــهــمــوم
بـسـبـب "مـتـطـلـبــات الـبـيت ومالبس
األطفال" لالحتـفال بعيـد الفطر الذي

يعقب رمضان.
W œU  ·Ëd

ويــضـــيف حــيــدر وهـــو أب لــثالثــة
أطـفــال يـقـطن مــنـزالً بـاإليــجـار عـنـد
أطــــراف الــــعـــاصــــمـــة "الــــراتب في
الظروف العاديـة ال يغطي ما حتتاج
إليه الـعائـلة وأحـيانـا كثـيرة أضـطر
لالقـــتــراض ألكـــمل الــشـــهــر وألدفع
فـــواتـــيـــر مـــولّــــد وإيـــجـــار الـــبـــيت
ومــــصــــاريف األطــــفــــال".وبــــســــبب
ـتكـرر لـلـكهـربـاء تعـتـمد االنـقطـاع ا
الــعــائالت الـعــراقــيـة عــلى مــولـدات
خاصة للتعـويض عن النقص لكنها
تــكــلّف 25 ألف ديــنـــار (حــوالى 17
دوالراً) لـقـاء األمـبـيـر الـواحـد فـيـمـا
ــولــد ســابــقــاً 18 ألف كــان ســـعــر ا
دينار (حوالى  14دوالراً).بالنتيجة
أصــبـح مــعــظم الـــســكــان مــثل أبــو
ـوظف احلكـومي الـبالغ 33 أحمـد ا
عــامــاً مــرغــمــ عــلى الــتــخــلّي عن
الـعــادات الـرمـضــانـيـة الــتي نـشـأوا
عـلـيـهـا.ويـقـول أبـو أحـمـد وهـو ربّ
أســــرة من أربـــعـــة أفــــراد "بـــســـبب
كـورونــا لن أدعـو أحـداً لـإلفـطـار في
رمضـان األوضـاع الصـحـية صـعـبة
جـداً" مـتـابـعـاً "حـتى اقـتـصاديـاً لن
أقـدر عـلى توفـيـر مـتـطلـبـات الـدعوة

بسبب غالء األسعار". WM∫ اماكن العبادة تتزين باالنارة في رمضان “
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شـهــري الى األمـانــة الـعــامـة جملـلس
الـوزراء يـوضح فـيه نـسب االجنـاز).
ـمـنـوح مـؤكـدا ان (األجـر الـشـهـري ا
ـبلغ 250 ألف للـمـحاضـرين يـكون 
ديــنـــار  وال يــزيـــد االجــر لالداريــ
ـــبــلغ  وفق والـــعــامـــلــ عـن هــذا ا

ضوابط تضعهـا الوزارة أخذة بنظر
االعــتـــبـــار الـــتـــحــصـــيل الـــدراسي
ويــســـري بـــحـــقـــهم قـــرار  مــجـــلس
الوزراء رقم  315لـعام ــــ وتـعـديالته
ــا ال يــتـــعــارض مع أحــكــام هــذا و

القرار).  

ــهــارات الـشــعـبـ  وتــتــضــمن تــبــادل ا
واخلـبـرات الـتـخــصـصـيـة ونـأمل تـفـعـيل
ـا يـضـمن تـوفـيـر فرص بـنـودهـا كـافة  

عمل لشباب البلدين).
وعـــقـــدت هـــيـــئـــة رعـــايـــة ذوي االعـــاقـــة
واالحـــتـــيـــاجـــات اخلـــاصـــة فـي الــوزارة
اجتماعاً جلستـها الثانية جمللس إدارتها
ـوافق لـشـهـر نـيـسان 2021 يـوم االحد ا
11 /2021/4في قاعة برئاسة عصام عبد
الـــلــــطـــيـف الـــتــــمــــيـــمي  نـــاقـش زيـــادة
ــقــررة ضـمن ــالـيــة ا الــتــخــصـيــصــات ا
ــــوازنـــة 2021 والــــيــــة صــــرف رواتب ا

تراكم.  الشمول اجلديد وا
ÍuM  d dI

وأوضح الـــبــيـــان ان (اإلجــتــمـــاع نــاقش
مـسـودة التـقـرير الـسـنـوي للـهـيـئة لـلـعام
ـصـادقـة عـلـيـهـا والـيـة اضي لـغـرض ا ا
تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 282 لعام
2018 اخلاص بـدمج دائـرة االحتـيـاجات
اخلـاصـة ضمـن تشـكـيالت الـهـيـئـة فضال
ـالـيـة عن بــحث زيـادة الـتــخـصـيـصــات ا
ــوازنــة  والـــيــة صــرف ـــقــررة ضــمـن ا ا
ــــتـــراكم رواتب الــــشـــمــــول اجلـــديــــد وا

لألعـوام 2016 و2017  و2018).
من جــانـبه  أشــار الـتــمــيـمي إلـى (حـجم
الــتــحـديــات الــتي واجـهـت الـهــيــئـة وفي
ـوازنـة وازمـة مـقـدمـتـهـا  تـأخـيـر اقـرار ا
وبـاء جـائـحــة كـورونـا وحـضـر الـتـجـوال
والـــعـــطل الـــرســمـــيـــة والـــدوام اجلــزئي
لـلــمـوظــفـ  اال إن الــهــيــئــة رغم كل ذلك
امـنت بـجـهـود الـوزيـر الـقـروض وصـرف
ـتــفــرغ لـنــحـو 980 الف ــعــ ا رواتب ا
مستـفيد فضال عن اسـتمرار عـمل اللجان
الطـبيـة حيث  فحـص اكثر من 68 الف
ــئـة اذ جتــاوزت نــســبــة االجنـاز 45  بــا
مـــقـــارنـــة بـــعــام 2019) مـــؤكــداً (ســـعي
الوزارة احلثيث فـي زيادة التخـصيصات
وازنة اليـة للهـيئة  وتنفـيذ تعـليمـات ا ا
حــال وصـولــهـا لــلـهــيـئــة وصـرف رواتب
ــتــراكم فــضال عن الــشــمــول اجلـــديــد وا
دراسة مـقـترح امـكانـيـة شمـول أكبـر عدد
ــــكن مـن ذوي اإلعــــــــاقــــة لــــلــــتــــمــــتع
بامتيازات القانون رقم 38 لعام 2013). 
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-1-
نـال  فـكيف تـختـصـر كتـاباً ذا فـصول عـملـيـة االختـزال أساسـاً ليـست سـهلـةَ ا

عديدة وببضع كلمات ?
كن لك بهذه الكلمات القليلة أنْ تُبرز أَهمَّ أَفكارِه ? وكيف 

-2-
متدة الى كل وقائع احلياة واختـزال االسالم العظيم - بعقائده احلقـة واحكامه ا

وفي شتى مناصيها - مسألة بالغةُ اخلطورة والصعوبة  –كما هو معلوم - .
-3-

ـهـمة ـأثـورة واألحـاديث الـشـريـفـة تـوّلَتْ بـنـفـسـهـا هـذه ا وهـنـاك بـعض األقـوال ا
ومنها:

عاملة  الدين ا
-4-

نـعم ان الـدين لـيس ادعـاءاتٍ عـريـضـة أو شـعـارات تـرفع هـنـا وهـنـاك ولـغايـةٍ في
نفس يعقوب .

الدينُ هو احلُبُّ  
عاملة  والدينُ هو ا

ـتدينِ مِنْ غيرهِ مِنْ خالل تعامالته احلياتية مع عـنى أننا نستطيع أنْ نكتشف ا
الناس :

فهل يكذب اذا حدّثهم ?
وهل يخونُهم اذا أئتُمِن على مهمة ?

وهل يعمد الى إرهاقهم برفع األسعار كلما اقترب شهر الصيام ?
فـاذا كـان من اجلـشع والـطمع بـدرجـة يـستـسـيغُ مـعـها أنْ يُـعـاقِب بـرفع األسـعار

صطنع ..!! االخيار واألبرار .. فهو من اصحاب التدين ا
ولـعلَّ الـشـيـطـان  –وهـو عـّدوُ االنـسـان  –هـو الـذي يـدفـعه الى ان يُـحـسن الـظن
ـوازين والـضوابط الـشـرعـية بـنـفسه وبـأعـمـاله بـعيـداً عن اسـتـحـضار الـقِـيم وا

واالخالقية واالنسانية .
-5-

وأخيراً :
واد الغذائية في دول شتى ال ـعيب ان تعلن العديد من شركـات بيع ا أليس من ا
ـواد التي يـحتاجـها الصـائمون تعـتَنِقُ االسالم دينـاً عن تخفـيضـات في أسعار ا
في شهر رمـضان تعـاطفا معـهم  وتخفـيفا عنـهم بينـما يبالغ الـكثيـر من الباعة
ـسـلمـ الى اصـطيـاد مـزيد مـن االرباح مـسـتغـلـ حاجـة الـصائـمـ الى تلك ا

واد وهم أهل دين واحد  وكتاب واحد  وقبلة واحدة  وعبادات مشتركة ? ا
-6-

وهكـذا جندّد الدعوة لكل التجّار  وأصحاب البضائع واحملالت
 الى إعادة الـنـظـر في مـسـالـكهم احملـمـومـة لـيـبدأوا مع
بـارك بنـحو جـديد من الـتعـامل بعـيداً اطاللة الـشهـر ا
عن كل الــــوان االســـتـــغالل واجلـــشع  وبـــذلك تـــزدان
صـحـائف أعـمـالـهم في هـذا الـشـهـر الـفـضـيل بـالـدلـيل
العـملـي على حـبهم ألهـلهم واخـوانِـهم وحسن تـعامـلهم

كما أراد لهم دينهم العظيم وذلك هو الفوز والنجاح.

ÕU∫ محافظ بغداد يفتتح مدرسة في حي اجلامعة «

ŸUL∫ مستشار االمن القومي في اجتماع مع اجلانب االيراني «
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للمرة (االولـى) وبكلفـة تخميـنية مقـدارها (١٦٥٫٠٠٠٫٠٠٠) دينـار عراقي (مائة وخـمسة وستـون مليون
ـكن احلصـول عـليـها من ـواصفـات والـشروط الـتي  ـوجب ا ـدة جتهـيـز (٩٠ يوم)  ديـنار عـراقي) و
امانـة الصـندوق لـقـاء مبـلغ قدره (١٥٠٫٠٠٠) ديـنار (مـائـة وخمـسون الف ديـنار الغـيـر ) غيـر قابل لـلرد
ـشاركـة تـقد عـروض  بـالـدينـار الـعراقـي  (مع مراعـاة تـرقيم فـعلى اجملـهـزين اخملـتصـ الـراغـب بـا
دة التـقل عن (١٢٠ يوم) مع ارفـاق التـأميـنات االولـية والـبالـغة صـفـحات هـذه العـروض) ويكـون نافـذاً 
(٤٫٩٥٠٫٠٠٠) ديـنـار عراقي (اربـعـة مالي وتـسـعمـائـة وخمـسـون الف دينـار عـراقي) على ان يـتـضمن

علومات التالية:-  العرض ا
ناقصة/ موضوعها - رقم ا

- تاريخ الغلق 
قدم  - تاريخ نفاذ السعر التجاري ا

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

وتـسلم الى استـعالمات الشـركة بـأغلفـة مغلـقة ومخـتومـة مثبت عـليهـا رقمي االعالن والـطلبـية في مدة
نـاقصـة اجور اقصـاها الـساعـة (الواحـدة ) بعـد الظـهر لـيوم (٢٠٢١/٤/٢١) ويـتحـمل من ترسـو علـيه ا

نشر االعالن  .. مع التقدير . 
مالحظة :- 

١- يتم تـقد العـروض وفقاً لـلوثائق الـقياسـية وفي حال عـدم التزام مـقدم العـطاء في تطـبيق الـوثيقة
ا يقتضي مراعاة ذلك عند التقد  القياسية بكافة اقسامها فانه سيتم استبعاد عطاءه 

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

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

سـاهم في الشركة او الشركات فوض او احد ا ٤- تقدم الـتامينات االولية باسم الشـركة او مديرها ا

وجب عقد مشاركة. 
ـناقصة الـتواجد في مـقر الشـركة حلضور شـترك في ا ثلـي الشركات واجملـهزين ا ٥- بـإمكان كـافة 

ومتابعة فتح العطاءات من قبل اللجنة وذلك في اليوم التالي لتاريخ الغلق الساعة العاشرة صباحا.ً 
٦- فـي حالـة وجود مـخـالفـات من قبل اجملـهـزين توجه االنـذارات من الـقسم الـقانـوني في شـركتـنا دون

الرجوع الى دائرة كاتب العدل. 
٧- تصـادر الـتـأميـنـات االولـية لـلـشركـات في حـالـة عدم االسـتـجـابة لـلـمـراسالت اثنـاء الـدراسـة الفـنـية

والتجارية للطلبيات. 
ـصارف ٨- تـقـدم الـتـامـيـنـات االولـية عـلـى شـكل ( خـطـاب ضـمـان او صك مـصـدق او سـفـتجـة ) ومـن ا

تضمنة في الوثيقة القياسية. عتمدة ا ا
٩- ال تتم مـطالبة شركتـنا بكتاب تسـهيل مهمة من الكـمارك وكذلك الضريبـة واجازة االستيراد اخلاصة

واد الى شركتنا. ادة اعاله ويتحمل اجملهز مسؤولية جتهيز وايصال ا با
واد من ـثـبتـة اعاله السـباب تـتـعلق بـاخـراج ا طـالـبة بـاي تـمديـدات لـفتـرات الـتجـهـيز ا  ١٠- ال تـتم ا

وانئ. ا
 ١١- سيتم استبعاد العطاء الذي يقل او يزيد مبلغه عن ٢٠ % من الكلفة التخمينية الغراض االحالة.

www.mrc.oil.gov.iq  -: وقع االلكتروني كن االطالع على شروط تقد العطاءات وعلى ا  -١٢ 
 ١٣-سيتم استقطاع (١٠٠٠ دينار) الف دينار عراقي رسم طابع لبناء مدارس ورياض اطفال.

ـنـاقــصـات من الــشـركــات الـعــراقـيـة  ١٤- يــتم اسـتــقـطــاع مـبــلغ (٢٥٠٠٠ ) الف ديـنــار عـراقي عن كـل ا
الستحصال صحة صدور من غرفة جتارة بغداد.
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لـقـاء رئيـس إقلـيم كـوردستـان نـيـجرفـان بـارزاني القـادة االحتـادي
ـيل الـتـأمـلي لدى الـشـعب الـكوردي خالل زيـارته بـغـداد يـدل على ا
ـشاكل الـعـالـقة ـنـطـقي وصـوال الى حل ا الى لـغـة الـعـقل واحلوار ا
بـدل اإلنفعاالت الـهوجاء التي تـعقد السـبل وتدخل االطراف كافة في
خـانق من حتديـات تستـنزف قـدرات العراق االقـتصـادية وتوهن بـنيته
الــســـيــاســيـــة; جــراء إنــقــســـام مــواقف أبـــنــاء الــوطن الـــواحــد تــبع
صـالح التي يراد بـها تمـرير منـافع وتسويف االصـطفافـات األثنـية وا
.. كــوردا وعـربـا وتــركـمـانـا وعــود وتـبـريــر أخـطـاء تــضـر الـعــراقـيـ
وكـلدوآشـوري ومـكونات أخـرى شريـكة في الـوجود احلـتمي الذي ال
ـحـوه كـره وال يـؤكـده نـفـاق.. فـاحلق يـفـرض نـفـسه بـوسـائـل تـسدد

رامي سبل النفاذ. التوجهات الى أهدافها تبلغ با
ثـمة منتفعون من ربـكة البلد وتشنج االراء يـسعون الى احليلولة دون
بـلوغ اإلشكاالت منـطقة حوار يفتت الـعقد ويحلـحل األزمة ويستحدث

مسارب لتفريج االحتقانات.
ـصــادرة احلق الـكـوردي هــؤالء مـؤشــرون يـكـشــفـون عن أنــفـســهم 
ـكفول دستـوريا مهاجـم قوميـة فطرها الـرب على األرض منذ بدء ا
اخلـليـقـة; األمر الـذي يبـعث على الـتسـاؤل: هل االعتـراض على إرادة

اخلالق أم حق اخمللوق!?
مـهاجمة كل ماهو كوردي من دون أسباب وال حتسب للمؤديات التي
تـنتج عـنهـا مالبسـات مثل تـلك الـتي إحتـار صدام بـإحتـوائهـا بعد أن

د إيده". ية نافذة بغزو الكويت "يحتار بلمها ا ورطته إرادات عا
شـاكل العـالقة يـلوحـون بأن الـعراق "يـوتوبـيا  –جـنة عـلى االرض" وا
فـيه صنـعهـا الكورد.. وهـو إيحـاء لئـيم فنده قـدوم الرئـيس نيـجرفان
ـسارات ـؤثرين في ا الى بـغـداد مفـاوضا الـقادة وأصـحـاب الرأي وا
الـوطـنيـة ترجـيـحا لـلفـهم احلـواري الراقي عـلى االنـفعـاالت الهـوجاء

ؤدية الى ردود أفعال أقسى. ا
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عاناتك أساعدك على تخـطيها لكن تستغفلني كي يـعني.. بصرني 
; حيـنهـا ستـلقى ـ تـتـخطى احلق الى الـباطل وتـريـدني ظهـيرا لـلظـا

مني ويال وثبورا " وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون".
لـقاء نـيجرفـان برئيس الـوزراء األسبق د. حـيدر العـبادي دل على ان
ـا هـو لـيس الـكـورد يـغـلـبــون لـغـة الـعـقل والـتـفـاهم وال مـطـامع لـهم 
حـقهم مثلما خلص احلسن البصري تصوفه بحكمة: "أنا زاهد بكل
ـا حلل".. بيـنمـا العبـادي متـشنج في عالقته مـا حرم الـله مستـمتع 
بــالــكـورد ألســبــاب غـيــر مــفـهــومــة مع أن أحـد الــســاسـة الــكــبـار..

مازحني: "العبادي منكم.. أنتم الكورد الشيعة".
ـسـتـويـات في اإلقـلـيم الـى بـغداد حـضـرت وفـود كـورديـة من أعـلى ا
ا ـطروحـة.. ال عن ضعف; إ ـيزانـية.. قبـلت بكل احلـلول ا ـناقـشة ا
راكـب السائرة; ألن "شعرة ب لـكي تبحر سفيـنة الوطن وال تتوقف ا
عـاقل ومجنـون ال تنقـطع" واحلليم قـادر على إيجاد حـلول سلـمية بدل

اجلهنمية.. وما أسهلها.
أصـغت وفـود كـوردسـتـان الـى الـعـاصـمـة االحتـاديـة.. مـركـز احلدث
بـإحترام حتى للنـوايا االلتفافية غـير البريئة; ألن السـياسة قائمة على
ا مـبدأ "خذ وطالب" لكن الـكورد حتى اآلن لم يطـالبوا ولم يأخذوا إ
يــتــحـاورون بــعـقـل مـنــطـقي عــلى أمل الــتــواصل اإليـجــابي مع "رجل

رشيد".
وبـهـذا يثـبت الكـوردي أنه إنـسان مـتـصالح مع نـفـسه قادر عـلى فتح
حـوار واثـق من حـجـجه سـاعـيـا الى إنــصـافه في مـا شـرعه له الـرب
والـقـانـون والـعـرف االجـتـمـاعي; ألن كـورد االقـليـم شركـاء في الـوطن
اإلحتــادي; إنــطالقــا من كــورديــتــهـم مـثــلــمــا ابـن الـبــصــرة عــراقي
بـبـصـراويته وابـن تكـريت.. عـراقي بـتكـريـتـيتـه وهذا بـكـربالئـيته وذاك
وصليـته فال يصادر أحد كـوردية الكوردي في إقـليمه; ظناً عـراقي 
ـسخ الــوطـنـيـة.. كال; ألن الـوالء دوائـر حتـيط بـأن اإلنــتـمـاء الـفـئـوي 
ـواطن; فمن ال يبـر والديه لن يحـترم زوجته وال يحـسن تربية أخالق ا
اوالده وال يـلـتـزم مسـؤلـيـاته الوظـيـفـيـة وال يخـلص في عـمـله وال يؤدي
ـان بالله فـروض الرب بـسواء مسـتقـيم وال يعـمل بالوالء الـوطني واال

(و. هـ . م).
فال عـراقـيـة لكـوردي من دون إقـلـيم مـكفـول دسـتوريـا وهـو مـا أكدته
; علّ زيــارة الـرئـيس نــيـجـرفـان حملــاورة اصـحـاب الــقـرار االحتـاديـ
ؤمـن حـتى من تنـكـر منـهم ألصوله الـكورديـة; بغـية الـذكرى تـنـفع ا
وذج حتـقيق مكاسب إحتـادية على حسـاب االنتماء لـنفسه وهذا اإل

يبرأ منه الكورد مثلما يبرأ هو من نفسه منقسما على ذاته.
تـوحدت ذوات الكورد مع وعـيهم في موقف واضح قـابل للحوار ب
رئـيس االقليم ومـتنفذي احلـكومة اإلحتاديـة; أظنه سيسـفر عن نتائج

طيبة.
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ركز الـرشيـد" إن وجد يـستـفيـد من جتربة وكـنت أتوخى من "رجـل ا
ـو حضاري.. عـمرانـيا وثقـافيـا وإجتمـاعيا اإلقـيلم في مـا حقق من 

فروض عليه من العاصمة االحتادية. برغم احلصار ا
بــنت حــكــومــة إقــلــيم كــوردســتـان مــدنــا وأنــشــأت جــســورا ةفـتــحت
اإلسـتثمـارات الى أقصى ما يـخدم مواطنـها ومدت شـبكة عالقات مع
ـصــلـحـة الـعـراق كــامال.. لـو تـعـقل اجلــمـيع.. من دون عـقـد بــلـهـاء.. 

ركز. القرار الرسمي في ا
ومـا دام أصــحـاب الـعـقـد واحلل في احلـكــومـة اإلحتـاديـة يـفـضـلـون
ـزايدات اجلوفاء ضد هذه الدولة ووالءً لتلك الدولة من دون حساب ا
ـنـفـعـة; فلـيـتـحـمـلـوا وزر مـا يـفـضـلون لـدرجـات الـفـائـدة في جـدول ا
ويـدعـوا اإلقلـيم يـواصل نهـضـة االرتقـاء احلـضاري الـتي بـدأها مـنذ
إنــسـلخ عن صـدام في الـعـام 1991 مـشــيـدا بـنـيـته الـشـامـخـة عـلى

كن التكهن بها...    الرغم من قلق إحتماالت الطاغية التي ال 
الـعقل التأملي يستل االفعى من جحرها واالهوج يذبح الثور ويكسر

الكوز كما تقضي "عرفة أم عامر".
ـد يــد الـعـونــة إلخـوته.. شــركـاء الــوطن مـا دامـوا االقــلـيم مــسـتـعــد 
صـادق فـي النـزاهة ولـيسـوا مواربـ يزورون نـحو الـفسـاد زلفى...
ـئة مـكيـال ضد ـوتورين احلـاقدين الـذين يـكيـلون  ولـعنـة الـله على ا

توهجة في... كل ما هو كوردي. التجربة احلضارية ا
فال تدمروا بلدا? إستعدناه من مخالب الطغاة بدماء مسفوحة واموال
ض ومـشـاعـر جـيـاشــة.. ال تـطـفـئـوا جـذوة االنـتـمـاء مـهــدورة وقـلق 
وحد.. الـعراق بغمط حقـوق قدم رئيس االقليم الـكوردي الى الوطن ا
لـلتـفاهم بـشأنـها.. ال تـواجهـوا السـماحـة بالـقسـر فيـخسر اجلـميع ال
سـمـح الـله.. صـاحلـوا أنـفـسـكم "مـا جـدوى ان تـربح الـعـالم وتـخـسـر
نـفسك" وقد جـاء رئيس االقلـيم بالبـشرى; فإنتـهزوا السـانحة لـتسوية
ـفـتعـلـة ضـد حـقوق االمـور وتـنـقـية االجـواء وتـصـفـيـتهـا من الـعـكـرة ا

أقرها الدستور "ولسوف يعطيك ربك فترضى".
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أمام إسـتـئسـاد بعض احلـاشـية (كـما
احلال في العهد احلـالي عهد الرئيس
مــيــشـــال عــون) وأمــام تــورُّم جــيــوب
األنـــصــار الـــذين إرتــبـــطت صــفـــتــهم
بـتــسـمــيـة "الـفــرومـاجـيــست" أبـرزهم
الشيخ سليم اخلوري شقيق الرئيس.
وهــكـذا فــإمـا أن يــكـون "الــقـائــد" هـذا
شـقـيـقـاً أو صـهـراً أو نـسـيـباً كـمـا في
زمن الرئـيس الـسـادات وإبـناً في زمن
الـــرئـــيس مــبـــارك. وكـــانت نـــتــيـــجــة
الـضـعـف تـلك "ثـورة بــيـضـاء" وكـانت
عـمــلـيـاً ثـورة الــزعـامـات الـســيـاسـيـة
ولـيست الـثـورة الشـعـبـية كـمـا احلال
مع الـرئـيس عــون. ولم تـرتـفع أعـمـدة
دخـان اإلطـارات احملـروقـة كـمـا احلال
مع ثــوار الـعــهــد الـعــوني. واألهم من
ا ذلك كـانت هـنـالك عـبـارات نـاقـدة إ
لــيـست شــتــائم وبـعــضــهـا من وسط
البدن نزوالً في حق الرئيس وعائلته
الــشـــخــصــيــة وكــذلـك في حق ســائــر
ديـــنـــاصــورات احلُـــكْم. وحـــفـــظــاً من
ضـيـئـة من تـاريخه جـانبـه للـحـقـبـة ا
والــعـالقــة اجلــيـــدة الــتي بـــنــاهــا مع
القادة الـعرب وبـالذات أهل احلُكْم في
ــمـلـكـة الــعـربـيـة الــسـعـوديـة كل من ا
ــصــريــة واجلــمــهــوريــة ــمــلـــكــة ا وا
ــا بــكل الــســوريــة. فــإنه إســتــقــال إ
إحـتـرام لـلـنـفـس من جـهـة ولـلـسـمـعـة
الــــوطـــنــــيـــة مـن جـــهــــة أُخـــرى. قـــدَّم
إستـقالـته أمـام قائـد اجليش اجلـنرال
فـــؤاد شـــهـــاب الـــذي بـــات رئـــيـــســـاً
للجمهورية بل األفضل ب الرؤساء
بعـد كمـيل شـمعـون الذي كـان من ب
أقــطــاب الــثـورة الــبــيــضــاء وتَـســبب
ــــمه ثــــورة" كـــانـت حـــمــــراء دمـــاً حُــــكْ

ورصاصاً في جانب منها.
مـا يـعنـيـنـا هـنا فـي ضوء مـا سـمـعْـنا
اذا إذا األصدقاء العـرب يقولـون لنا: 
كانت تلك حال احلُـكْم. وباتت إهانات
الـــرئـــيـس من جـــانب الـــنـــاس رجـــاالً
ونـــســــاء وعـــلى الـــهــــواء فـــضالً عن
إنحـدار الوطن إلـى مشـارف التـساقط
في هــاويــة عــمــيــقــة وبـاتـت مـطــالب

ـتظـاهرين اإلقالـة وجبـة يومـية من ا
ـتــطــلـعــ وهم في في الــشــارع أو ا
ــاذا ال مـــكــاتـــبــهـم أو بــيـــوتــهـم بل 
يـــنـــصــرف الـــعـــهــد ويـــقـــطع كـــثــرة
الـتـكــهـنـات بـأنه يـتــطـلع إلى تـمـديـد
واليـته ســنـتـيْن عـلـى نـحـو مـا حـدث
جلــــنـــرال ســــبـــقه إلـى الـــتـــرؤس أو
ـارس في الـتـوريـث لـلـصـهــر الـذي 
ارسه عهد نـسيـبه الرئيس مـا كان 
ســـلــيم اخلـــوري في عــهـــد شــقـــيــقه
الــــرئـــيـس بـــشــــارة اخلـــوري. وأمـــا
ظاهـرة "الفـروماجـيست" في سـنوات
سـتقل فـإنها الرئيس األول لـلبـنان ا
ا عليه احلال من متواضعة قيـاساً 
جــانب ديـنــاصــورات عـهــد الــرئـيس
سـتـقل احلـادي عـشـر لـلـبـنـان غـيـر ا
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وحيث أن الرئيس عون جنرال أصالً
وكــان ضـيــفــاً عــلى فــرنـســا في زمن
كــــربــــته الــــســــيــــاســــيــــة وغــــربــــته
اإلضـطـراريــة الـقـهـريــة ومـطَّـلع عـلى
جتربـة حُـكْم رائـدة جلنـرال مـثـله هو
شــارل ديــغــول وكـــيف تــعــامل هــذا
اجلنرال العريق وطنياً وعسكرياً مع
حالة غـضب طالبـية ولم يسـقط فيها
حــــتى جــــريح وال جــــاع مـــواطن وال
بـــاتت عـــائـــلـــة فـي الـــعـــراء وال مــال
ريض كي يـشتـري الدواء فـلماذا ال
يـقتـبس اجلـنـرال الـلبـنـاني اخلـطوة
الـتي إتــخـذهـا جـنــرال فـرنـسـا الـذي
إزاء حالـة الـغـضب إنتـابه شـعور أن
ــســتــقــبل طالب هــنــالك فـي جــيل ا
فـرنـسـا عـدم رضـى عـنه وإسـتـبـاقـاً
مــنه لــتـــعــريض كــرامــته وأوســمــته
وميـداليـاته التي تـزين يسـار صدره
فــضالً عن أن طــبْع اجلــنــرال تُــحــتم
عــلــيه أن يــحـتــرم نــفــسه وتــاريـخه
إتــخـذ بــيـنه وبــ نــفـسه في حلــظـة
صــفـاء ضــمـيــريــة وبـعــدمـا الحظ أن
جيـش فرنـسـا لن يقـمع طالبـهـا جيل
ـــســتــقـــبل قـــراراً يــقــضـي بــطــرْح ا

"جمهوريته" على اإلستفتاء. 
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أسـاتــذة الـقــانـون. مـا يــعـني أنَّ عـدد
الـقــضـاة هــو واحـد (1) من ب (12)
عـــضـــواً في حــــ إنَّ عـــدد فـــقـــهـــاء

القانون هو ستة (6).
غربية : 19ـ احملكمة الدستورية ا

ادة- (130) من قـتـضى الفـصل -ا
ــغــربي لــعـام 2011 فـإنَّ الــدســتــورا
أعـضـاء احملكـمـة يُـخـتـارون ((من ب
توفرة على تكوين عالٍ الشخصيات ا
فـي مــجــال الـــقــانــون وعـــلى كــفــاءةٍ
قـضـائـيـةٍ أو فـقـهـيـةٍ أو إدارية)). فـهم
إذاً من احلــائــزين شــهــادة عــلــيــا في
ـتــمـتـعـ بــكـفـايـةٍ الـقــانـون أو من ا

قضائيةٍ أو فقهيةٍ أو إداريةٍ.
20ـ احملــكــمــة الــدســتــوريــة الــعــلــيـا

صرية : ا
تتألف من أعضـاء الهيئات الـقضائية
احلــالـــيـــ والــســـابـــقــ وأســـاتــذة
الــقـــانـــون احلــالـــيـــ والــســـابـــقــ
ومحام عـملوا أمام محـكمة النقض
واحملكـمة االدارية الـعلـيا.ولم يـتطرق
ـلــغى- و - 2014 دسـتـورا 1971- ا
الـنـافذ- إلى آلـيـة االخـتـيـار هذه  بل
أوكالها إلى القانون.وقد صدر قانون
احملـكـمـة الدسـتـوريـة الـعـلـيـا في عام
ــعـــدل في عــام 2019 ونــظَّم 1979 ا
ــادة ـــذكــورة في أعاله في ا اآللــيــة ا

(4) منه. 
21 ـ احملكمة الدستورية األردنية :

ـــادة (61) من الـــدســـتـــور تـــقـــضي ا
عـدل بـأن يـكون األردني لـعام 1952ا
ن خـدمـوا قـضاةً عـضـو احملكـمـة ((
في محـكمـتي التـمييـز والعـدل العـليا
أو من أساتذة القـانون في اجلامعات
ومن أحـد اخملـتـص أو من احملـام
نطـبقـة عليـهم شروط العـضوية في ا

مجلس األعيان )).
والـنص جـاء بـصـيـغـة الـتـخـيـيـر  ما
عـدا الـعـضـو األخـيـر -عـضـو مجـلس
األعـيان- فـعـضـويته الزمـة مـا يـعني

  . ب احملام والقضاة والقانونيِّ
17ـ احملكمة الدستورية التونسية :
ـادة- (118) من اشــتــرط الــفـصـل -ا
الــدســتـور الــتــونـسـي اجلـديــد لــعـام
2014- دسـتـور مـا بـعـد الـثورة - أن
يــــكــــون عـــــدد أعــــضــــاء احملــــكــــمــــة
الــدســتــوريــة (12) عــضــواً عــلى أن
يـكون (ثالثـة أربـاعـهم من اخملـتـص

في الــقــانـون). أمــا الــربع األخــيـر (3
أعضـاء) فيُتـرك أمر تـعيـينـهم لرئيس
اجلمهورية. ما يـعني أنها جتمع ب
رجال القانون الذين يـؤلِّفون األغلبية
-الثالثة أرباع- وبعض الشخصيات
ــعــيــنـــة من قــبل رئــيس ـــعــروفــة ا ا
اجلمهوريـة. وال وجود للقـضاة فيها
إال إذا قام الرئيس بتعي بعضهم.

18- احملكمة الدستورية اجلزائرية :
قـتضى تـعديل الـدستـور اجلزائري
لـعـام 2020- قـبل بـضــعـة أشـهـرٍ في
عــهــد الــرئـيس احلــالي عــبــد اجملــيـد
تبون- تتألف احملكمة الدستورية من
(12) عـضــواً يُـعــيِّن الـرئــيس أربـعـةً
منهم وتنتخب احملكمة العليا عضواً
واحداً  وكـذا ينـتخب مـجلس الـدولة
عـــضـــواً واحـــداً في حـــ يُـــنــتَـــخب
الــســتـة (6) الــبـاقــون بــاالقــتـراع من

ن خدم بل كل ما يتطـلبه أن يكون 
ـــــام بــــالـــــدســــتــــور الــــدولـــــة وله إ
ـؤســسـات الـعـامــة.وهـو تـوجه ال وا
يـــخــلــو مـن صــحــةٍ.فـــرُبَّ رجلٍ خــدم
الــدولــة في اإلدارة وأصــبــحت لــديه
خــبــرة مـتــراكــمـة فـي فـهم الــقــانـون
ـا سيـكون والدسـتـور فمـثل هـذا ر
أفــــضل مـن الــــعــــديــــد من حــــمــــلــــة

الدكتوراه وغيرهم.    
اليزية : 16- احملكمة االحتادية ا

على الرغم من أنَّ احملكـمة االحتادية
الـيـزية هي أقـرب للـقـضاء الـعادي ا
مـنـها لـلـقـضـاء الـدستـوري ومع ذلك
ــادة(122) تــنص الــفــقــرة (ب) من ا
ـالــيـزي لـعـام 1957 من الـدســتـور ا
ــعـدل فـي عـام 2007 عـلى تــعـيـ ا
قضاة احملـكمـة من قبل حـاكم الدولة
ــلك- بـــنــاءً عــلى اقــتــراح رئــيس -ا
الــوزراء  وبــعـــد أخــذ رأي مــجــلس
ادة (123) من احلـكـام.واشـترطـت ا
الـدســتـور مـؤهالت هــؤالء األعـضـاء
ن بـأن يـكــونـوا من ((احملـامـ أو 
كــان عـضـواً فـي هـيـئــةٍ قـضــائـيـةٍ أو
قـانـونـيــةٍ في االحتـاد  أو في هـيـئـةٍ
قـــــانـــــونـــــيـــــةٍ في واليـــــة  أو هـــــذا
وذاك)).وعـلى هـذا فـالـتـولـيـفة مـزيج

ـا قـــد حتــدثــنـــا فــيــمـــا ســلف عن كــنـَّ
الــتـجــارب الـدســتـوريــة الـدولــيـة في
اختيـار أعضـاء احملاكم الدسـتورية 
وقـــد عــرضــنـــا أربع عــشـــرة جتــربــةً
حملـاكم دسـتوريـةٍ في الـعـالم  في كلٍ
ــانــيـا مـن : إسـبــانــيـا وإيــطــالــيـا وأ
والــنـــمــســـا وتــشـــيــلي وبـــولــيـــفــيــا
والــبــرازيل ومـنــغــولـيــا والــبـرتــغـال
وتركيا وأوكرانيا والـهند وكولومبيا
واإلكــوادور.وســنـتــواصل فـي عـرض

وهي كما يأتي :  بقية هذه احملاكم 
15- احملـــــكــــــمـــــة الـــــدســــــتـــــوريـــــة

اإلندونيسية : 
لقد كـانت الرقابة الـدستوريـة منوطةً
قتضى الدستـور اإلندونيسي لعام
وبــعــد 1945 بــاحملــكـــمــة الـــعــلــيـــا 
الـتـعـديل الـدسـتـوري الثـالث فـي عام
َّ إنشـاء احملكمـة الدسـتورية  2001
ـهـمـة.ولـقـد الـتي أنـيـطـت بـهـا هـذه ا
ادة (24) اشترطت الـفقرة ج/5 من ا
عدل أن يكون أعضاء  من الدستور ا
ن احملـــكـــمـــة ((من رجـــال الــدولـــة 
ـؤسـسات ـام بـالـدسـتـور وا لـديـهم إ
الــــعـــامــــة)).والـــنص واضـح  فـــهـــو
اليشترط أن يـكون عضـو احملكمة من
فقـهاء القـانون أو الـقضـاة وغيرهم 

ـكن أنْ ال بـاحملــصـلـة أنَّ احملـكــمـة 
يكون فيها أي قاضٍ .

22- احملــكـمـة الــدسـتــوريـة الـعــلـيـا
الــســوريــة :يـشــتــرط الــبــنـد (4) من
ـرســوم الـتــشـريـعي ـادة (3) من ا ا
رقم 35 لعام 2012 القاضي بتأليف
احملكمة الـدستورية العـليا أن يكون
عضو احملكمـة ((حائزاً على اإلجازة

في احلقوق )). 
ويــشــتــرط الــبــنـد (5) أنْ يــكــون قـد
((مــــارس الــــعــــمـل الــــقــــضــــائي أو
احملـــامـــاة أو الــتـــدريس فـي كــلـــيــة
احلقوق مدةً ال تقل عن خـمسة عشر

عاماً)).  
23- احملـــــكـــــمـــــة الـــــدســـــتـــــوريــــة
ـقتـضى قانـون إنشاء البـحريـنية: 
احملكمـة الدسـتورية الـبحريـنية رقم
ـــعـــدل في عـــام 27 لـــســـنـــة 2002 
ادة (4) مـنه اشـترطت 2012 فـإنَّ ا
في عــــضــــو احملــــكــــمــــة أن يــــكـــون
((حـاصالً عـلى إجـازةٍ في الـقـانون 
سائل القانونية ال ولديه خبرة في ا
تــقل عن خــمـس عــشــرة ســنــة)). مـا
يعني أنه ال يُشـترط فيه إال أن يكون
حائزاً شهادة القانون ولديه اخلبرة

القانونية.   
24- احملــكـــمــة االحتــاديــة الــعــلــيــا

اإلماراتية :
ادة (4) من يـشتـرط الـبـند (3) من ا
قــانـون إنــشــاء احملـكــمـة االحتــاديـة
الــعــلـيــا اإلمــاراتــيـة رقم  10لـســنـة
1973 في عـضـو احملـكـمـة أنْ يـكون
((حــائـزاً عــلى إجـازةٍ في الــشـريــعـة

االسالمية والقانون)).
ادة ذاتـها ويضـيف الـبـند (4) من ا
مــا يــأتـي : ((أن يــكــون قــد ســبق له
الـعمل مـدة ال تـقل عن خـمس عـشرة
ســـنــة في األعــمــال الـــقــضــائــيــة أو
الــقــانـونــيــة بـأحــدى احملــاكم أو مـا
يقابلها من وظائف النيابة أو دوائر

ـســؤول من كــبـار الــرعـاة الـواجـب ا
نحـو الرعـية كـما اإلصـابة بـالسـكتة
ــرفــأ الـتي ال الــقـلــبــيـة إزاء كــارثـة ا
مثيل لتداعـياتها إنسانـياً وعمرانياً
فال هم تفقَّدوا وال أبـدوا حتى القليل
ــــشــــاعــــر كــــمــــا أنــــهم مـن واجب ا
تـعامـلـوا مع واقـعـة تسـتـوجب غـرفة
عـمـلـيـات قــضـائـيـة ولـيس فـقط أحـد
الـقـضـاة يـبـذل فـيـهـا رجـال الـقـانـون
اجلـنـائي هـؤالء جـهـوداً إسـتـثـنـائـية
ويـضـعـون إسـتـنـتاجـاتـهم وخـالصة
رؤاهم الـقانـونـيـة في عـهـدة الواجب
كن فكـه من األلغاز تكـلفـهم بفك مـا 
التي تكتـنف الواقعـة تخزينـاً للمواد
الـتي ال يـحتـاج لـبـنـان أصالً لـها أو

إلى هذا الكم الهائل منها.
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وبـــهــذا الـــتــعـــامل غـــيــر اإلنـــســاني
ـنـقوص ضـمـيـريـاً أظـهـر مـجـتمع وا
ــــفــــاصـل الــــدولــــة ــــمــــســـــكــــ  ا
وإمكـانـاتهـا أنـهم خارج األحـقـية في
واقع التي يـتولـونها بـحكم ظروف ا
ـــألــوف في تـــتــنـــاقض مع مـــا هــو ا

الدولة الصاحلة.
ــرء يــشــعـر من هــنــا وبــقـدْر مــا إن ا
باألسى وهو يسـمع الشتائم في حق
ــطـة مـبـثــوثـة عـلى الـهـواء أهل الـسُـلْ
وتصـل إلى حد اإلسـاءة إلى الـكـرامة
والـعـائـلـة وبـعـبـارات معـيـب التـلـفظ

بهـا وسـرْد أمـثلـة عـنهـا في مـا نـكتب
ثم تـــتـــبــــارى وســـائل الـــتـــواصل في
إبـتـكـار مـا هـو أكـثـر إهـانة لـلـذات من
الـــعـــبــارات الـــتي تـــتـــســارع وتـــيــرة
تـنــاقـلـهــا... بـالـقــدْر نـفــسه بل وأكـثـر
يـكـون هنـالك إسـتـغـراب لـهـذا الـتـقبل
ـا ـشـتـومـ  ـســؤولـ ا من جـانب ا
يـتــلـفظ به الـشــاتـمـون فـي تـظـاهـرات
متـنقـلة أو عـبارات مُـهينـة تُكـتب على
باني ـؤسسـات وا جدران احملالت وا
عـلى أنــواعـهـا وبـالــذات مـبـنى وزارة
اخلـارجــيـة ومــبـنـى وزارة الـداخــلـيـة
ـركزي وسائر فروع صرف ا ومبنى ا
صـارف التي حتـتـجز ودائع الـناس ا

دون وجه حق.
وفي تاريخ احلُـكْم الـلبـنـاني لم تُصب
ـثل ما هي كرامـة مـجـموعـة حـاكمـة 
مصـابة به كـرامة أهل احلُـكْم احلالي
طالبة بإستقالة رئيس الدولة بل إن ا
نتيجة وطأة ظروف سياسية ومطالب
ـارسات شـعبـيـة وإعـتراضـات عـلى 
ـستوى فسـاد وإفساد لـم تصل إلى ا
الذي يـحدث بـالنـسبـة إلى أهل احلُكْم
ثال احلالي في لـبنان وعـلى سبـيل ا
ال احلـصـر فــإن أكـثـر مــا قـيل في زمن
الـــرئــيس األول لــلـــبــنــان بــعـــد نــيْــله
اإلســـتــقالل بـــشـــارة خــلـــيل اخلــوري
(التسمية الشائعة هي الشيخ بشارة)
أنه ضــعــيـف وهــو الــرجل الــفــاضل

وعندما تأمَّل في نسبة الذين شاركوا
ـــؤيـــدين ـــئـــة) ونـــســـبـــة ا ( 80في ا
ـــئـــة) مـــقـــابل نـــســـبـــة (52.87 فـي ا
ـــئـــة) فـــإن الــرافــضــ (47.13 في ا
كــرامـته كــرمــز لـفــرنــسـا احلــرة إبـان
ـية االحـتالل النـازي في احلـرب الـعـا
ـــؤسـس اجلـــمـــهـــوريــة الـــثـــانـــيـــة و
ـتـرئس لـهـا اخلـامـسـة عـام 1958 وا
11 ســنــة عـــزز فــيــهــا شــأنه كــأقــوى
رئيس مـنذ نابـليـون الثـالث فإنه قرر
وبـكل عـنفـوان أن ال سـنـوات رئـاسـية
جـــديـــدة له وقـــد بــات فـي الــثـــامـــنــة
والــســبــعــ أهم من ســنــوات الــزمن
الـذي مـضى فكـتب بـنـفـسه إسـتـقـالة
من ثالثـة أسـطر صـدرت كـأهم وثـيـقة
رئـاســيـة عـن قـصـر اإليــلـيــزيه وغـادر
بـعــد ذلك إلى قـريــته الـتي وُلِـد فــيـهـا
ـــؤســــســـة ونــــشــــأ وإنـــتــــسب إلـى ا
الـــعـــســكـــريــة وبـــنى أمـــجـــاده الــتي
إنـتـصرت الـفـطـنـة عـنـده عـلى الـطمع
الـذي يحـقق حلـظـة من الـشهـيـة لـكنه

يُفقد اإلنسان مجداً بناه.
ستـغرَب أن اجلنرال عون ولذا فمن ا
ا وهو يتـلقى اإلهـانات غيـر عابىء 
يـوصــفه به الـلــبـنــانـيـون احملــبَـطـون
ـكـابـدون وال بـد ال تـغـيب األمـثـولـة ا
الديغـولية عـنه ال يقـتدي بنـظيره في
اجلنـراليـة وبذلك يـحفظ... ويـحافظ.
سيئة وجبة ب وال تعود العبارات ا
فترة وأُخرى للـمكتوين بلـسعات عهد
ـقالـيد الـسلـطات ـمسـكون  أصيب ا
فيه فيـروس" إبتالع الشـتيمـة بذريعة
أن روحــهم الــريــاضـيــة حتــصن ذلك
عِـلْـمـاً بــأن هـذا "الـفـيـروس" أشـد أذى
ن يـــــصـــــيـــــبـه من "الـــــفـــــيـــــروس"
الـكـوروني. والـوقـائع الـتي يـعـيـشـها
ثـخن بجراح اللبـنانيـون في الوطن ا
الـويالت تــشـهــد عـلى ذلـك وتـؤكـد أن
اجلــنـرالــيـة في بــعض خـصــائـصــهـا
وجوه وأعتـاب فيـها اجلنـرال احلكيم
واحملـنك واجلـنـرال الــذي تـغـيب عـنه
ـا الـسُـلـطة احلـكـمـة واحلنـكـة.. وكـأ

دامت لغيره حتى تدوم له. 
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جذور الـعمـليـة السـياسـية الـعراقـية.
لـــكن مع األسف كـــانت احملـــاصــصــة
ُــشــرع الـعــراقي إذ أقــوى من إرادة ا
ظـلـت جـاثـمـة عــلى صـدر الــعـراقـيـ
على رغم احملاوالت اجلادة لـلتخلص

منها.
WB U;« f dJ

كـونـات التي يـتشـكل منـها أما ذكـر ا
اجملـتمع الـعـراقي والـتي جـاء ذكـرها
في الــدسـتــور في ديــبـاجــته فــهـذا ال
يعني أبـدا تكريـساً للـمحاصـصة كما

توهم البعض.
فكل دسـاتيـر دول العـالم فيـها إشارة
ـتآخيـة التي يـتشكل إلى القـوميات ا
منـهـا شعب تـلك الـدول فـذكر أسـماء
كونات ال يـعني الدعوة القوميـات وا
إلى احملــاصـصـة بل مــجـرد الــتـنـويه

إلى حقيقة ال ينكرها أحد.
فــلــيس هــنــاك من يــنــكــر ان الــعـراق
يتـكـون من أكـراد وعرب ومـسـيحـي
وايزدي وصابئة مندائي فالعراق
بــلــد مــتـــعــدد الــقـــومــيــات واألديــان
ـــذاهب وهــذه حــقـــيــقــة ال مــجــال وا
ـكـونـات إلنـكـارهـا لــكن جـمـيع هـذه ا
تــعـــمل لــهــدف مــشـــتــرك وحتت عَــلَمٍ
واحــد وتـنــتـهج نــظـامــاً واحـداً أقـره
الدستور الذي يُعتبر الضمان لوحدة
العـراق واسـتقـراره وأمـنه بعـيداً عن

منغصات احملاصصة.

فمن اين جاءت احملاصصة ياترى? 
WB U;« —Ëc

تــعـود ظــاهـرة احملــاصـصــة إلى أيـام
ـعـارضـة الــعـراقـيـة وبـاألخص مـنـذ ا
ؤتـمر الوطني الـعراقي بقيادة قيام ا
الــدكـتــور أحـمــد اجلـلــبي فـقــد حـمل
ؤتمر الوطني شعار الدوائر الثالث ا
ـكــونـات ــتــداخـلــة لـلــتــعـبــيــر عن ا ا
الـثالثـة لـلـشـعب الـعـراقي وهم الـكـرد
والشيعة والـسنة. وفي مؤتمر صالح
ـعارضـة العـراقية فـي تشرين الدين ا
الثاني 1992  تكريس احملـاصصة

ألول مرة في تاريـخ العراق عـندما 
ثـلة بـاألكراد اختـيار قـيـادة ثالثيـة 

والشيعة والسنة.
ÂUEM « ◊uI

ومنـذ ذلك الوقـت أصبـحت (الثالثـية)
ـفـاصل مـعـادلــة تـتـحـكم في جــمـيع ا
والتـشكـيالت التي نـشأت قـبل سقوط

النظام السابق.
وفي 2003 أصبـحت هـذه (الـثالثـية)
عُـرفـاً مُـورس في مـجـلس احلـكم ومن
بعـده اجمللس الـوطني ولم يـكن أمام
الــعــراقــيــ وســيــلــة لـلــتــخــلص من
احملــاصـصــة إال بــاجـراء انــتـخــابـات
حـرة ونـزيـهـة وهـذا مـا جـرى في أول
انــتــخــاب مـــارسه الــشــعب الــعــراقي
بـصـورة حـرة عــنـدمـا اخـتـار أعـضـاء
اجلــمـعــيـة الــوطـنــيـة الــتي كـانت من

تفـشيـة في العراق والـتي تُمـارسها ا
االحزاب والـكتل الـسيـاسيـة. فجـوهر
احملــاصــصـــة الــتي تــمــنح االولــويــة
نـاصب وثروة لألحزاب والـكـتل في ا
الـبـلـد هـو امـر مـخـالف جلـمـيع مـواد
الـدســتـور الــعـراقي الـتـي اكـدت عـلى
ــنـاصب حق كل مــواطن عــراقي في ا
والــثـروة بـغـض الـنـظــر عن انـتــمـائه

ذهبي. السياسي أو الديني أو ا
ــكن انــكــارهـا او وهــذه حــقــيـقــة ال 
االلتـواء حولـهـا باالدعـاء بان دسـتور
2005 يُــــؤسس لـــــلــــمــــحــــاصــــصــــة
ـارستـها. السـياسـيـة ويُشـجّع على 
فــمن اين جــاء هــؤالء بـهــذه الــدعـوى
البـاطـلة حـيث الجتـد في جمـيع مواد

الدستور ما يؤيد احملاصصة.

دون تــمــيــيــز - كـمــا ورد في الــنص
الدستوري.

اما الفرص الـسياسيـة واالقتصادية
وفــرص الـتــعـيــ في دوائـر الــدولـة
فهي متاحة جلميع العراقي وعلى
الـدولـة الـعــراقـيـة اتـخـاذ االجـراءات
ـادة الالزمــة لـتـحــقـيق ذلـك حـسب ا

Æ©16)
ـشــاركـة فـي الـشــؤون الـعــامـة امــا ا
واحلصـول على احلـقوق الـسيـاسية
واالقـتـصـاديـة والـصـعود فـي السـلم
الـوظيـفي فـقـد تكـفَـلـها الـدسـتور في
ـادة (20) لــكل الــعــراقــيــ رجــاال ا

. ونساءً
بـاد الـتي اقـرها الـدسـتور وهـذه ا
تـــتــعـــارض وظــاهـــرة احملــاصـــصــة

ضَمِن الـدستـور العـراقي حق كل فرد
ـة بـصـورة عـراقي في احلـيـاة الـكـر
مـــتـــســاويـــة مع اقـــرانه بـــعـــيــدا عن
الـتـمـيــيـز بـسـبب الـلـون أو الـلـغـة أو
شـاركـة في احلـياة الـدين وكَفِل لـه ا
الـسيـاسـيـة واالقتـصـاديـة والثـقـافـية
بـصـورة متـكـافـئـة مانـحـا ايـاه فرص
شروعة. متساوية في كافة احلقوق ا
فــعــنــد الـعــودة الى مــواد الــدســتـور
(20-16-14) جنـــــد ان الـــــدســـــتــــور
الـعــراقي ال يـقــرق بـ عــراقي وآخـر
عـــلى اســـاس اجلــنس او الـــعــرق او
القوميـة او االصل او اللون او الدين
ــعــتــقــد او الــراي او ــذهب او ا او ا
الـوضع االقـتــصـادي او االجـتـمـاعي
فالـعراقـيون مـتسـاوون امام الـقانون

مهـماتـها الـرئيـسيـة وضع الدسـتور
العراقي.
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ُــــشـــرع الــــعــــراقي في وقـــد وجــــد ا
الــدســـتــور فـــرصــة لـــلــتـــخــلص من
احملـاصـصـة لــكـنه كـان أمـام ظـاهـرة
متـجـذرة غيـر قابـلـة للـزوال بسـرعة
لـذا وجـدناه يـخـتـار شـخـصـاً واحداً
لـرئــاسـة جـمــهـوريـة الــعـراق ولـيس
الـقيـادة الـثالثـيـة كمـا جـرت الـعادة
وحتت ضــغـط هــذه الــظــاهــرة الــتي
بـــحــاجـــة إلى فــتـــرة من الــتـــثــقــيف
ـقـراطـيـة لـلـتـخلص ـمـارسـة الد وا
ُـشرّع يـضـطر إلى منـها  – وجدنـا ا
اإلقـرار بــوجـود احملــاصـصــة لـدورة
ـــادة 138 واحــــدة فـــقط بــــحـــسب ا
للفترة االنتـقالية عندمـا أقر بتشكيل
مـجــلس لـلـرئـاســة بـدون ذكـر الـعـدد
والهـوية عـلى أن يُـلغى هـذا اجمللس
في الـدورة الـقــادمـة جملـلس الـنـواب
أي خالل مـدة أربع ســنـوات تـنـتـهي
هذه احملـاصصـة وهذا مـا يؤكـد لنا
شرع لـلدسـتور كان مُـصرّاً على ان ا
ا التـخلّص من ظـاهرة احملـاصصـة 
لــهــا من آثــار ســلــبــيـة عــلى الــواقع
الـعـراقي لـكــنه مـنـحـهـا فـرصـة دورة
واحـدة بـسـبـب جتـذرهـا مـعـتـقـداً ان
دة كـفيلـة بإزالة كل مـا يتعلق هذه ا
بـاحملــاصـصـة من نــفـوذ ضـاربـة في
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مـن حق األصــــدقــــاء الـــعــــرب الــــذين
ــر األثـيـر نـبث إلـيـهم أي نـتـواصل عـبْ
إنــحـدار يــتــواصل عــلـيه الــوضع في
لبنان الذين أحـبوه ويكثرون بدورهم
من األسـئلـة الـتي ال إجـابات حـاسـمة
ثال ال لها ومثل أحدثهـا على سبيل ا
احلصر كـيف ال يتـأمل أهل احلُكْم في
ـلك عـبـداللـه الثـاني لـبـنـان كـيف أن ا
وجملـرد أن بـلـغــتْه بـضع حـاالت وفـاة
في مـسـتـشفـى السـلط وقـيل فـي شأن
أسبـابـها أن نـوعـاً من اإلهمـال حدث
إرتدى بـدلـته العـسـكريـة وتـوجَّه على
ـنـكوب ـسـتشـفى ا الـفور إلى حـيث ا
فـــأدى بــــذلك واجب الــــقـــائـــد وأدخل
بـعض الــسـكـيــنـة إلى نــفـوس ثـائـرة.
ولـلمـرء أن يـتـصـور ردود الـفعـل على
وفـيـات أحبـاب من جـانب ذويـهم في
ديــار لـلــعـشــيــرة فـيــهـا ثــقـافــة ثـواب
وعــقــاب تـــتــجــاوز أحــيــانــاً األصــول
ـــؤســـســـات ــــتـــبـــعــــة من جـــانـب ا ا

واألجهزة الرسمية.
ما سمعناه من األصدقاء كان حاضراً
في البال منذ رأيْـنا من خالل فضائية
قرون سؤول وا "العربية" التصرف ا
سؤول باحلس اإلنسـاني من جانب ا
األعـلى في الـدولـة وإسـتـحـضـرْنـا من
الــذاكــرة كــيـف أن أهل الــسُــلــطــة في
لبـنـان كـبيـرهم ووسَـطـهم والكـثـيرين
من الــذين حـولـهـم أصـيـبــوا بـســكـتـة

الـــفـــتـــوى والــتـــشـــريـع أو قـــضـــايــا
احلـكـومـة أو في تـدريس الـقـانون أو
الـشـريـعـة االسالمـيـة أو في احملـاماة
أو في غــــــــــيــــــر ذلـك من األعــــــمــــــال

القانونية )).
ما يعنـي أنَّ عضو احملكـمة هو واحد

من الفئات اآلتية :
1- مَنْ مــارس الــعــمل الــقــضــائي أو
الــــقــــانــــونـي  ســــواء أكــــانت هــــذه
مارسـة في احملاكم أم في احلـكومة ا

أم في دوائر الفتوى.
2- مَنْ مـارس الـتـدريس في الـقـانون

أو في الشريعة االسالمية.
3- مَنْ مارس احملـامـاة أو غيـرها من

األعمال القانونية.   
وها أنتم أوالء الحظـتم كيفـية تكوين
احملـاكم الــدسـتـوريــة في دول الـعـالم
ولــقــد جتـلى لــكم كــيف أنَّ الــقــضـاة
ـثِّــلــون األقـلــيــة فـيــهـا بل إنَّ ــا  إ

بعضها ال قضاة فيها البتة.
كـــمـــا الحـــظـــتم أنَّ كلَّ هـــذه احملـــاكم
ويُـطلق يُـطلـق علـيـهـا اسم (مـحكـمـة)
عـلى أعـضـائـهـا صـفـة (قـاضٍ) مع أنَّ
أغلبيـتهم ليسـوا بقضاةٍ في األصل ;
بـخـالف مـا حتـدَّث بـه الـكـثــيـرون في
وســائل اإلعالم  مِن الــذيـن خــاضـوا
وضوع بال هدىً وال اطالع  إذْ في ا
قالوا إنَّ احملكمة ما دام الكثيرون في
وســائل اإلعالم  مِن الــذيـن خــاضـوا
وضوع بال هدىً وال اطالع  إذْ في ا
قــالــوا إنَّ احملــكــمــة مــا دام اســمــهــا
محـكـمة فـيـتعـيَّن أنْ يكـون أعـضائـها
وال يــجـوز أنْ من الــقــضــاة فــحــسـب
يكـون فـيهـا غـيرهـم  دون أنْ يعـرفوا
الــفـــرق بــ الـــقــضـــاء الــدســـتــوري

والقضاء العادي !! 
وسنـكملُ الـعرض الحـقاً إن شـاء الله
لـلــحـديث عن الــتـجـارب الــدولـيـة في
اخـــــــتــــــيـــــــار أعــــــضــــــاء اجملـــــــالس

الدســـــتورية في دول العالم.
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واجه شـالـكـة وتـمـكن من الـفوز
ذهابًـا خارج أرضه بـنتـيجة (-3
2© قــبل أن يــحـقـق عـلـى مـيــدانه
انـــتـــصـــارًا عـــريـــضًـــا بـــاإليـــاب
بنـتيـجة (0-7©  ليـتأهل إلى ربع

النهائي.
ــــــــوسـم اجلــــــــاري وواجـه فـي ا
بـــــــوروســـــــيــــــا  ©2020- 2021)
مـــونــشــنـــجالدبخ في دور الـ16
من جديد وجنح في الفوز ذهابًا
وكـــــــــــرر خــــــــــــارج أرضـه (2-0© 
االنتصـار في اإلياب على مـلعبه
بنـفس النتـيجة لـيتأهل إلى ربع

النهائي.
WO U ≈ WKOB

ــــلك غــــوارديـــوال وبـــالــــتــــالي 
مـحـصـلـة إيـجابـيـة أمـام األنـدية
ـــانــيــة عـــلى أرضــهـــا حــيث األ
سـبق وأن واجـهـهم  7مرات من
واجهات قبل حقق خالل تـلك ا
4 انــتـصــارات وتـعـادل  3مـرات

ولم يخسر في أي لقاء.
وبــــالـــنـــظــــر إلى ســــجـــلـه عـــلى
ـــــانـــــيـــــة في األدوار ـالعب األ ا
اإلقصـائـية فـخاض  5مبـاريات
مـن قـــــــبل حـــــــقـق خاللـــــــهــــــا 3

. انتصارات وتعادل
ويـحـفز ذلك الـسـجل جـوارديوال
قــــــبـل مــــــبــــــاراة اإليــــــاب أمـــــام
بـوروسـيـا دورتمـونـد بـعـد فوزه
ذهـــــابًـــــا (1-2) عــــــلى مــــــلـــــعب

(1-1) ليتأهل لنصف النهائي.
ــــــوسم الــــــتــــــالي (-2009 فـي ا
2010) واجـه جــوارديــوال رفــقــة
برشلـونة فريق شـتوجتارت في
دور الـ16 وتـعادال خـارج مـلـعبه
ذهــابًـا ((1-1© ثم حــسم الــتــأهل
لـربع الـنــهـائي بـفــوزه إيـابـا في

كامب نو .4-0
وحـقق بــيب انـتـصـاره األول في
ــانــيــا مـوسم (2012 -2011© أ
عندما واجه باير ليفركوزن رفقة
بـرشـلـونة في دور الـ ?16إذ فاز
ذهـابًا (1-3© قـبل أن ينـتـصر في

Æ7-1 ملعب كامب نو
ومـع انـــــــتــــــقـــــــالـه إلى تـــــــدريب
مانـشستـر سيتي واجه في أول
مـــــــــواســـــــــمـه بـــــــــوروســـــــــيــــــــا
مـــونـــشـــنـــجالدبخ فـي مـــرحـــلــة
اجملــمـوعــات من مـوسم (-2016
2017© وحــيـنــهــا تــعــادل خـارج

Æ©1-1) أرضه
ـــــوعــــد مـع األنـــــديــــة وجتـــــدد ا
ـانـية في مـرحـلة اجملـمـوعات األ
أيـضًــا ولـكن في مـوسم (-2018
2019© وحــيــنــهــا تــغــلب خــارج
أرضـه عـلى هـوفـنـهـا بـنـتـيـجة

Æ©2-1)
ـوسم وفي دور الـ16 من نـفس ا

الــعــاشــر مــتــفــوقــا بــأفــضــلــيـة
بـاشرة أمام أثلتيك واجهات ا ا

بلباو.
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يـسـتــقـبل بـوروسـيــا دورتـمـونـد
اني نظـيره مانشـستر سيتي األ
قبل اإلجنليزي اليوم األربعاء ا
عــلى مــلــعب ســيــجــنــال إيــدونـا
بارك في إياب ربع نهائي دوري

أبطال أوروبا.
وحـسم مـانـشـســتـر سـيـتي لـقـاء
الـــذهـــاب عــلـى أرضه األســـبــوع
ــاضي بــنـتــيـجـة (1-2) ويـأمل ا
مـــــدربه بـــــيب جـــــوارديــــوال في
الـتـأهل لـنـصف الـنـهـائي لـلـمـرة
األولى رفقة الفريق اإلجنليزي.
ـيزًا ـلك جوارديـوال سـجلًـا  و
ـانـيـة في دوري ـالعب األ عـلى ا
األبـطـال يـحـفـزه لـتـجـاوز عـقـبة

قبلة. دورتموند ا
وأتت أولى مـباريـات جـوارديوال
ـانـيـة في دوري ـالعب األ عـلى ا
أبطال أوروبـا في موسمه األول
رفـقـة بـرشـلـونة (2009 -2008)
ضــــد بـــايــــرن مــــيــــونـخ في ربع

النهائي.
وفـاز بـرشـلـونـة ذهـابا فـي كامب
نو 0-4  وتعادال في أليانز أرينا

ليـنتـهي الشوط بـتقـدم أصحاب
Æ©3-2) األرض

ولـــــكن في الـــــشـــــوط الــــثـــــاني
ــدرب جــولــ انــتــفض رجــال ا
لوبيتيجي وقـلبوا الطاولة على
الفريق اجلاليثي حيث تعادلوا
أوال في الدقـيقة (60© عن طريق
النجم الكرواتي اخملضرم إيفان

راكيتيتش.
ثم جــــاء الـــــدور عــــلى الـــــنــــجم
األرجـنـتـيـني أليـخـانـدرو "بـابو"
جوميث لـيضع بصمـته بالهدف

. الرابع للضيوف األندلسي
وواصل إشبيلـية بهذه الـنتيجة
ســلـســلـة انــتــصـاراته لــلـجــولـة
الثـانيـة توالـيا لـيحـسم الفريق
"إكــلـــيــنـــيــكــيـــا" مــوقـــعه ضــمن
األربـــعــــة الــــكـــبــــار حــــيث رفع
ركز رصيده إلى  61نقطـة في ا
ؤهل لـدوري األبطال) الرابع (ا
ويبـتـعد بـفارق 14 نقـطـة كامـلة
عـن أقــــــرب مالحــــــقــــــيـه ريـــــال
ــركــز ســـوســيـــيــداد صــاحـب ا

اخلامس.
من جـانبه ذاق سـيـلتـا خـسارته
الـثـانـيـة خالل آخر 5 مـبـاريات
ــوسم لـــيــتـــجــمــد الـ 11هـــذا ا
ركز رصيده عند 37 نقطة في ا
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أكـد إشبـيلـيـة تشـبثه بـالتـواجد
ـربع الـذهــبي لـلـيــغـا بـفـوز في ا
ثيـر خارج قواعده علـى سيلتا ا
فــيــجــو (3-4© فـي الــلــقــاء الــذي
احـتضـنه مـلعب بـااليدوس  في
خـتـام اجلـولـة الـ 30من الدوري

اإلسباني لكرة القدم.
لم ينـتظـر الفريـقان طـويالً بداية
مـسـلـسـل اإلثـارة بيـنـهـمـا حـيث
تـقـدم الـفـريق األنـدلـسـي سـريـعًا
فـي الـنـتــيـجــة بـعـد  7دقـائق من
انـطالق صافـرة البـدايـة بتـوقيع
ـــدافع الـــفـــرنـــسي جـــيــولـــيس ا

كونديه.
لـــــكن جـــــاء الــــرد قـــــاســــيـــــا من
أصــــــحــــــاب األرض بـــــهــــــدفـــــ

مــتـتــالــيـ في الــدقــيـقــتـ (20
ركلـة جزاء 23© عن طـريق نفس
الالعب اخملـضـرم وقـائـد الـفريق

ياجو أسباس.
وفـي الــدقــيــقــة ( (35أعــاد العب
الـــوسط الـــبــرازيـــلي اخملـــضــرم
فرناندو إشبيلية للمباراة بهدف
الــــتـــعـــادل قـــبـل أن يـــأتي الـــرد
سريـعا من العـبي سيـلتـا مجددًا
بهدف الـتقدم الثالـث في الدقيقة
(43©  بــفــضل بـرايـس مـيــنـديث
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ـواهب في دوري الفـئات الـعـمريـة في بغـداد الختـيار قـررت الهـيـئة الـتطـبيـعيـة تـشكـيل جلنـة كشـافي ا
نتخبات الوطنية. الطاقات الواعدة التي يتم رصدها في الدوري من أجل ضمها إلى ا

وتـألفت اللجـنة من داود العـزاوي رئيسا وعـضوية كلٍ من: عـبد الكر جـواد كاظم وكاظم فـليح وعبد
احملسن محمد سيالن ورياض سالم.

ـواهب واخلـامات وسـبق لـلجـنـة الـفنـيـة والتـطـويـر في الهـيـئة الـتـطـبيـعـية أن شـكـلت جلـانا الكـتـشاف ا
وجودة في دوري الفئات العمرية في جميع احملافظات. ا
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ترجل الرجل ذو القامة اجلميلة خلقا
ومـــهــنـــيــة ونـــبال .. لم يــنـــثن طــوال
دخــوله عـالم الــصـحــافـة الــريـاضــيـة
ــهــنــة ولــبــعض ــغـــريــات الــزمن وا
اصــحـاب األلــعـاب الــذين يـجــاهـرون

غريات زائلة بكل شيء ..
سعـدون جواد الـذي يحـرص البعض
ــعــلم ــهــنـة بــنــعــته ( بــا من زمـالء ا
ـــا تـــقـــربـــا بـــهـــذا الـــصـــحـــفـي ) ر

الـتـوصـيف الى مـهـنـته األم كـمـدرس
ومـــديــر في مـــدارس بــغـــداد قــبل أن
يتقاعد منها قبل اكثر من عقد مضى

جتربتي مع جواد.
دخل سـعــدون جـواد الى الــصـحـافـة
الرياضـية  في العام 1965حيث ولد
عام  1942 وتوفـي يوم 12 نـيـسان
من الـــعـــام احلــالي 2021.. الــفــارق
بــيـنه وبـيــني في الـعــمـر والـتــجـربـة

شاسع جدا فـهو طـرق باب الصـحافة
مبكـرا وحتديـدا في عام والدتي  وأنا
شخصيا مارست الصحافة الرياضية
عــام 1984 ومن الـــطــبــيـــعي وحــدت
ارسـا قـبل ان أصل عتـبة أول قلـمه 

جريدة أطرق بابها.
يـومـا مـا التـقـيـته بـالـصـدفـة فـقال لي
(طريـقك طويـل وعلـيك بالـصبـر وعدم
لل وال تخف من قول احلقيقة وانت ا
تــكــتب)  وكــان الــرجل يــحـرص عــلى
متـابعـتي وسـؤالي عن الذي أنـشره ,
لم يــبـــخل بــإســتــشــارة او ســؤال بل
كــثـيـرا مــا سـاعـدني بــأشـيـاء كــثـيـرة
ويـــشـــجـــعـــني عـــلى ان اتـــواصل مع
الـصـحافـة الـريـاضـية ويـقـول ( يـوما
سـأراك مـع الـكـبــار الـذين يــقـفـون في
قدمة ) ومع مـرور األيام والسنوات ا
تـوطــدت عالقي (بــأبي نــزار ) الـرجل
تـواضع واحملب للـجمـيع كمـا أحبه ا
اجلـمـيع وكـان يـحـرص عـلى الـسؤال

عـن كل الـــزمالء ويـــتـــفــقـــدهم لـــذلك
عندما أعلن عن رحيله نعاه الصغير
قــبل الـكــبـيــر وحـزن عــلـيه اجلــمـيع

وبكاه كل محب وصديق ..
ÆÆ WO —Q  WI —

مـطلـع عام 2005 توفـرت لي فـرصة
تــاريــخــيـة حــرص عــلى حتــقـيــقــهـا
رئـيس االحتـاد الـعـراقي لـلـصـحـافـة
الرياضية السابق د. هادي عبد الله
عنـدما أبـلغـني بأني مـرشح االحتاد
ــــرافــــقـــة الــــوفـــد االعـالمي لـــدورة
األلـعـاب الريـاضـيـة االسالمـيـة التي
ـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة اقـــيـــمت فـي ا
السعودية مع الزمالء سعدون جواد
ـنـشيء ومـحـمـد والـدكـتـور ضـيـاء ا

ابراهيم
في تـلك السـفـرة كـانت قد جـمـعـتني
مع الــراحل الـكـبــيـر ســعـدون جـواد
غـرفة واحـدة بـينـمـا كان في الـغـرفة
ـنــشئ ومـحــمـد االخــرى د. ضـيــاء ا

ـشـتــركـة وهي خـطـوة والـصــداقـة ا
كـبـيـرة نـحـو تـلـبـيـة طـمـوح الـشـارع
الــريـاضي الــعــراقي في اســتـضــافـة

البطوالت الدولية.

UH‰∫ جانب من احتفال فريق البحري بنيل لقب دوري الطائرة «
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أكد رئـيس اجلـمـهوريـة بـرهم صالح
دعـم اســتـــضــافـــة خــلـــيــجي 25 في
مــحـافــظـة الــبـصــرة.وذكـرت رئــاسـة
اجلــمـــهـــوريـــة فـي بــيـــان صـــحـــفي
انـصـالح اسـتــقـبل مـحـافظ الـبـصـرة
أســـعــــد الـــعـــيـــداني وجـــرى خالل
الـلــقـاء مـنــاقـشـة األوضــاع األمـنـيـة
ـديـنة ومـا تـواجهه واخلـدميـة في ا
من مسائل حـيث جرى التـأكيد على
ضرورة الـنهـوض بـواقع أهلـها عـبر
تـــوفــيــر اخلـــدمــات وفـــرص الــعــمل

لشبابها.
وقـــال صــالـح بــحـــسب الــبـــيــان إن
دينة عـانت الكثيـر خالل السنوات ا
ــاضــيــة من ســيــاســات والــعـــقــود ا
االسـتــبـداد والــتـهـمــيش واإلقـصـاء
ويــسـتــحق أهـلــهـا الـكــثـيــر مـشـدداً
عــلى"ضــرورة بــذل أقــصى اجلــهــود
ـــا يـــحـــقق لـــتــقـــد اخلـــدمـــات و

االستقرار واالزدهار للمدينة.
وأكّـــد الــرئـــيس بـــرهم صــالـح عــلى
دعــمه السـتـضــافـة الــبـصـرة بــطـولـة
خــلـيــجي 25 لــتــجــســد روح األخـوّة

لقاء مشترك ب رئيس اجلمهورية ومحافظ البصرة
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االحتـاد فكل مـا يـريده بـيب هو
ة لـلـتـأهل لـنصف تـفـادي الـهـز
الــنـهـائي لـلــمـرة األولى رفـقـة

مانشستر سيتي.
ويــــعــــرف جــــوارديــــوال
جــيـدًا كـيـفـيـة تـفـادي
ـــــة عــــلى الـــــهــــز
األراضــــــــــــــــــــــي

ــــــانــــــيـــــة. األ
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ابـراهــيم  ,صــراحــة كـان نــعم رفــيق
السـفر مـتعـاونا جـدا وودودا ويحب
االطالع على معالم البلد الذي يزوره

وحـرص جـدا عـلى ان نـشـجع الـفرق
ـــشـــاركـــة فـي الــدورة الـــعــراقـــيـــة ا
االسالمـية الـتي حـقـقنـا فـيهـا نـتائج

طيـبة وكـانت لــــــــــهفـته لزيـارة بيت
الـلـه  احلـرام وقـبــر نـبي الــرحـــــــمـة
مـــحــمــد ( ص) واضــحـــة جــدا حــتى
حتقق لـنا ذلك فكـانت رحلـة تأريـخية
جمـيلة بـرغم متـاعب الطـريق  بسبب
عــــــــدم وجــــــــود طـيـران في بـغداد
عام 2005 فـكـان الـوفـــــــــد العـراقي
مــرغـــمــا عـــلى الـــصـــعــود ( ســـيــارة
كــوســتــر) مـن مــلــعب الــشــعب حــتى
احلـدود العـراقـية الـسـعـودية بـعـدها
يـــوفــر اجلـــانب الـــســعـــودي طــائــرة
مـروحيـة الى مـدينـة جـدة السـعـودية
ـــدن الــتي الـــتي كـــانت واحـــدة من ا
ــكــرمـة تــضــيــيف الــدورة مع مــكــة ا

نورة .. دينة ا وا
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ولد سعدون جواد عام 1942وحصل
على شهادة البكالوريوس عام 1967
من كـلـيـة االداب جـامـعـة بـغـداد وهو
عضو في نقابة الصحفي العراقي

و االحتـــــاد الـــــعـــــراقـي والـــــعـــــربي
والـدولي للـصـحـافة الـريـاضـية وفي
عام 1986 اصبح عـضـوا في رابـطة
الــصـحــفـيـ الــريـاضــيـ ورئــيـسـا
لــلــرابــطــة عـام 1992ثم عــضـوا في
ادارة الــرابــطــة عــام 1998 بــعــدهــا
عــضــوا في ادارة االحتــاد الــعــراقي
للصحافـة الرياضية من 2003 حتى

2006
عــمل سـعــدون جـواد نــائـبــا لـلــجـنـة
االعالميـة في االحتـاد العـراقي لـكرة
القدم من 2004 حتى 2012 وعضو
اللجنة االعالمية في االحتاد العربي
لــــكـــرة الــــقـــدم 200 وحـــتى  2007
ترأس العديد من الصحف الرياضية
واجملالت وكتب فيهـا محليـا وعربيا
وشـــــــارك فـي دورات عـــــــديــــــــدة في
الـكـويت ومـصـر وتـونس والـبحـرين
واالمارات والبـحرين وترأس الـكثير

من البعثات الرياضية.
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تضم تركتور
االيــــــــــرانـي
والـــشـــارقــة
االمـــــــاراتي
وباخـتـاكور

االوزبكي.

السابقة في دولة االمارات.
يذكـر ان الـقـوة اجلـوية يـبـدأ مـشواره
قبل في دوري االبطال يوم اخلميس ا
و وصل وفد فريق القـوة اجلوية بكرة
الــقــدم الى دولــة اإلمــارات الــعــربــيـة
تحدة استعداداً للمشاركة في دوري ا
أبــطـال آســيــا و إن وفــد فــريق الــقـوة
اجلوية وصل الى الشارقـة فجر اليوم
على مـ طائـرة خاصـة للـمشـاركة في
دوري أبطـال آسيـا و سـيجـري وحدته
التدريبية االولى حتـضيراً للقاء فريق

الــــشــــارقــــة  في اجلــــولــــة
االولـــــــــــى مـــــــــــن دوري

االبطال.
ويـلـعب الـصـقـور
في اجملـمــوعـة
الـــثــــانــــيـــة
الــــــــــتـي

اندية هي ( الـبحري وغـاز اجلنوب
والشرطة واجليش والبيشمركة).
وحـــــــــضـــــــــر احلــــــــــفل عــــــــــدد من
الـشــخـصـيــات الـريـاضــيـة الـبـارزة
ســـواء عــلى مـــســتـــوى االحتــادات

كتب الـتنفيذي للجنة الرياضية وا
بية الوطنية العراقية . االو

وتـوج فـريق النـادي الـبحـري بـلقب
ــمـــتـــاز لــلـــكــرة دوري الــطـــائـــرة ا
الطائرة للموسم 2021 - 2020
بــعــد ان هــزم في ديــربي الــبــصـرة
ثير منافـسه غاز اجلنوب بثالثة ا
أشــــواط مــــقــــابل شــــوط وحــــيــــد
وانتهت األشواط بواقع ((31-29
(23-25) (25-19) (26-

Æ©24
كمـا حـقق الـبـيـشـمـركـة الـفـوز على
الـــشــرطــة بــثـالثــة أشــواط لــشــوط
وحــــيــــد بــــواقع (-25) (25-22

19) (21-25) (25-21).
ــــنــــسق وقــــال عــــبــــاس هــــنـــدي ا
االعالمـي الحتــــاد الـــــطـــــائـــــرة في
تــــصـــريـح صــــحـــفـي  ان الــــنـــادي
الــبــحـري حــسم الــنـتــيــجـة بــفـارق
الــــفـــوز واالشـــواط لـــكـن من غـــيـــر
تـــتــويـج مــوضـــحـــا ان الـــتــتـــويج
ســيـــكــون بــانـــتــظــار مـــبــاراة غــاز
اجلــنــوب مع الـــشــرطــة لـــتــحــديــد

ركزين. ا
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شـارك وزيــر الــشـبــاب والـريــاضـة
عــدنـان درجــال االحـتــفــالـيــة الـتي
اقـامــهـا احتـاد كــرة الـطـائــرة بـعـد
حــسم فـريق الـبــحـري لـلـقب و حل

غــاز اجلــنــوب بـوصــافــة الــتــرتـيب
والبيشمركة ثالثا.

ـنـافـسـات في الـتـجمع واسـتـمـرت ا
االخــيـــر الــذي احـــتــضـــنــته قـــاعــة
شاركة خمسة دة 6 ايام  الشعب 
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تــلـقت الــهـــــــــــيــئـة الــتـطــبـيــعـيـة
لالحتــاد الـعــــــــــراقي لـكـرة الـقـدم
مــوافــقـة االحتــاد الــطــاجـــــــــيـكي
لــكــرة الـقــدم عــلى خــوض مــبـاراة
وديــة بـــ مــنــتـــخــبــنـــا الــوطــني
ومــنـتـخب طـاجـكـســــــــــتـان خالل
ـــــقــــبل وذلـك ضــــمن الـــــشــــهــــر ا
نـتخـب لـلتـصفـيات حتـضيـرات ا
ـــشــــتـــركــــة والـــتي اآلســــيـــويــــة ا
سـتـسـتـأنف فـي حـزيـران/ يـونـيـو

قبل. ا
ـباراة الـودية في الرابع وستـقام ا
والـعـشــرين من شـهــر أيـار/ مـايـو
قبل عـلى ملعب الـبصرة الدولي ا

وذلك فـي خــتــام مـــعــســـكــر أســود
الرافدين في محافــــــــــظة البصرة
قـــبل الــســـــــــــــفــر إلى الـــبــحــرين
خلـــوض مــبــاريــات الـــتــصــفــيــات

اآلسيوية.
وخـاطـبت الهـيئـة الـتطــــــــــبـيعـية
عـــددا مـن االحتـــادات اآلســـيـــويـــة
لـــتــأمــــــــ مــبــاراة وديــة ثــانــيــة
نتخبنا الوطني في البـــــــــصرة
ــنــــــــــــهــاج الـــذي وذلك حــسـب ا
ــــدرب الــــســــلــــوفـــيــــني وضــــعه ا
(ســتـــــــريــشـكــو كــاتــانــيـتــــــــش)
ــبــاريــات ـــنــتــخب  لــتــحــضــيــر ا
احلــــــــــــسـم في اجملــــــــــــمــــوعــــة

الثالثة.
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كـشف نـادي الـقــوة اجلـويـة حـقـيـقـة
اعتقال أحد العـبيه في دولة اإلمارات

تحدة. العربية ا
ـكــتب االعالمي لـنــادي الـقـوة وقـال ا
اجلويـة الرياضـي في بيـان صحفي 
إن الالعب احــمــد ابـراهــيم يــتــواجـد
حالـيـا مع الفـريق وأن خـبر اعـتـقاله
الصـحـة له بل يـوجـد هـنـاك إشـكاالت

إداريــة تـــخص الــفــيـــزا واإلقــامــة 
حلها بشكل رسمي.

وافـرجـت الـســلــطـات االمــاراتــيـة في
ـنـتـخب مـطـار الـشـارقــة عن مـدافع ا
الوطـني ونـادي القـوة اجلـوية احـمد

ابراهيم بعد ساعات من اعتقاله.
ـنـسق االعالمي لـنـادي الـقـوة وقـال ا
اجلــويـــة عالء مــحـــمــد في تـــصــريح
صحـفي  إن السـلطـات االماراتـية في
دافع احـمد مطـار الشـارقة اعـتقـلت ا
ابراهيم بعد وصـوله مع وفد الفريق
ــطـار تــمـهــيـداً لــلــمـشــاركـة في الى ا

دوري ابطال آسيا.
واوضح أن الـــســلـــطــات أفـــرجت عن
إبــراهـيم بــعــد سـاعــات من اعــتــقـاله
بــســبب اجـــراءات الــفــيــزا واالقــامــة

احمد
ابراهيم
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أقامت دائـرة الـفنـون العـامة االثـن
ــاضـي مــجــلس عــزاء لــلــفــنــانــ ا
الــراحــلـ بـالسم مـحــمــد و مــاهـود
أحمد وصادق الدوري.وأقيم مجلس
الـعـزاء في قـاعـة عـشـتـار بـالـدائـرة 
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ــسـتــعــان وربـنــا يــتـمــهـا عــلي خــيـر ا
قلب ويكملها بالستر). وحول طبيعة ا
الهي بعد أن فهـو يدور داخل مـدينـة ا
 إقـنـاع الــضـيـوف لــلـتــصـويـر داخل
ــكـان وقـد  تــسـريب فــيـديـو جلالل ا
من كــوالــيس تــصـويــر عــمــله اجلــديـد
وظـهـر فيه بـشـورت قـصيـر وهـو يوجه
كالمه لـلـكـامـيـرا ومن ثـم حتـرك بـعـدها

. هو وفريق العمل معاً
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الـشـاعـر االردني احـتـفى فــرع رابـطـة الـكـتـاب األردنـيـ
وملـتقى إربد الثقافي بتوقيع ديوانه (وحدي أنا والناي)
ـشاركـة الشـاعرين الـناقـدين: حـسام الـعفـوري ونضال

القاسم.
Í—uLF*« ”«d³½

االعالمـيـة الـعـراقـــــيـة تــلـقت تـعـازي االوسـاط االعالمـيـة
لوفاة والـد زوجهـا  سائلـ الله تعـالى ان يسكـنه فسيح

جناته.
Ê«“u « .dJ «b³Ž

ـقـيم في الـقـاهـرة شـارك الـكـتـرونـيـا االعالمي الـعـراقي ا
ـــــــــؤتـمــر دولي بـعـمـان  من خـالل جـامـعـة جـدارا  -
ـعــنـون كــلـيــة  الـعــلــوم الـتــربـــــــــويــة و قــبـول بــحــثه ا
(الـبـحـوث الـعـلـمـيـة واالجـتـمـاعـيـة في الـعـراق ب الـواقع

والطموح ).

 ÷uŽ s¹“

طـربـة االردنـيـة قـدمت أحـتـفـاء بـمـئـويـة الـدولـة األردنـية ا
أغـنـيـتـهـا اجلـديـدة (أعـظم بـلـد) من كـلـمـات وأحلـان وائل

الشرقاوي واخراج جالل عبد احلميد.
wLOL² « „—U³  ÊUMł

ـرأة وتـشـغـيلـهـا اعـلنت ـركز الـعـراقي لـتـأهيل ا رئيـسـة ا
ــاضي عن افــتــتـاح مــشــروع تــمـكــ الــنــسـاء االثــنــ ا
اقـتــصــاديــا في الـبــصــرة ضــمن مــشـروع أحــيــاء تـراث

البصرة.
wÐuIF³ « 5 Š

القاص الـعراقي نعته االوسـاط الثــــــــقافيـة بعد ان غيبه
ـاضي سـائـلــ الـله تـعـالى ان ـوت في ديـالـى االحـد ا ا

يسكنه فسيح جناته.
 wKO³ł ÂU Ð

الــتـشــكـيــلي الـســوري الـراحل اســتـذكـره  25فـنــانـاً من
ـعـرض أورنيـنا لـلفـنـون التـشكـيلـية مخـتـلف احملافـظات 
لـلـتـعبـيـرعن تـقـديـرهم له ولـلبـصـمـة فـنيـة الـتي تـركـها في

عاصرة. احلياة التشكيلية ا

¡«eŽ fK−  rOIð ÊuMH « …dz«œ

—U³  5½UM  WŁö¦بـعدهـا  عـرض فيـلم وثـائقي عن
الـــنــســـاء الـــرائـــدات فـي الـــعــراق
ــرأة ودورهـا في يــوضح مــكـانــة ا

تقدم األمة وبناء أمجادها.  
ــعــادن وقــدم وزيــر الــصــنــاعــة وا
لــلــمــــــديــر الــعــام لــلــدار إبــتــهـال
ـتمـيزة رأة ا خـاجيك تـكالن درع ا
لـنــشـاطــهـا اإلجـتــمـاعي والــعـلـمي
ـــمــيــز في اجملــتـــمع. كــمــا أشــاد ا
وأثــنى عـلى الـعــرض الـذي قـدمـته

الدار.  
ديـر العـام لدائرة وذكرت مـعاون ا
التطوير والتنظيم الصناعي سناء
مـحـمــد جـواد أنَّ (الـدار الــعـراقـيـة
لألزيـاء قـدمت عمالً لـه داللة تـشـير
هارة إلى األبعاد الـفنية والـدقة وا
تـلكـها الـعامـلون فيـها من الـتي 
مــصــمـــمــ وخــيــاطــ وطــرازين
إلنـــتــــاج حتفٍ من األزيــــاء حتـــمل

قيمة  
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أفتـتحت جمعـية الفـنان الـتشكـيلي
العراقي معـرضا السنوي الذي حمل
عـــنـــوان الـــتـــحـــدي الـــفـــنـي واالبــداع
ـاضي  ـتـجـدد وذلك صـبـاح االحـد ا ا
ـعـرض ام بـغـداد عالء معن افـتتح ا

ــــســــتــــشــــار الـــثــــقــــافي لــــرئــــيس وا
اجلـمهـورية مـيـسون الـدملـوجي وعدد
من الـشـخـصــيـات الـفـنـيــة والـثـقـافـيـة
واالعـالمـيـة وعـشـاق الـفـن الـتـشـكـيـلي
الـذين تــوافـدوا عــلى قـاعــة اجلـمــعـيـة
ـعرض الـكبـرى الرئـيسـية . وتـضمن ا

عــددا من االعـمـال الـفــنـيـة في مـجـاالت
الرسم واخلزف والـنحت جسـدها اكثر
من 130 فـــنــانـــة وفـــنــانـــا ابـــدعــو في
اعــمـالــهم الـتي طــرزت جـدران الــقـاعـة
والقت اسـتـحـسان واعـجـاب اجلـمـهور
ــــعـــــرض الــــذي الــــذي اقـــــبل عـــــلـى ا

قبل . سيستمر لغاية 14 ايار ا
وقـال رئــيس اجلـمــعـيــة الـفـنــان قـاسم
ســـبــتي ( تــؤدي جــمــعـــيــة الــفــنــانــ
الـتـشـكـيـلـيـ دورهـا الـفـني والـثـقـافي
ضـــمن دائــــرة االبـــداع الـــعـــراق داخل
وخــــارج الـــوطـن وعــــلى مــــدى اعـــوام
حتـرص اجلـمـعـيـة بـانـشطـتـهـا الـفـنـية
على تـقد الـنوع ال الـكم ذلك الن االمر
متـعلق بـسمعـة وقيـمة الفن الـتشـكيلي
العراقي وعلى الـرغم من كل التحديات
مـن انـــحـــســـار قـــاعـــات الـــعـــرض الى
مـخــتـلف االزمــات مـنـهــا االقـتــصـاديـة
ـثـابـرة والــصـحـيــة وروح الـتـحــدي وا
جــعـــلــتــنــا ان نــحـث اخلــطى بــعــرض
تميز لنصل بالرسالة النموذج الفني ا
عـرض الذي نحرص االنسانـية وهذا ا
ثابة حتديث على اقامته كل عام هـو 
لـلـرؤيـا والـتـطـلـع ومـعـرضـنـا هـذا هـو
ـعـارض التي دابت امـتـداد لـسلـسـلـة ا

اجلـمعـية عـلى اقامـتهـا الظهـار الوجه
شرق للفنون) . ا

ـــعـــرض قـــراءة و خالل افـــتـــتـــاح ا
سـورة الــفــاحتـة عــلى روح الــفـنــانـ
الراحل بالسم محمد و ماهود أحمد
الـــلــذين افــتـــقــدهــمــا الـــوسط الــفــني
والــثـقـافي الـعـراقي  بـعـدمـا وافـتـهـمـا

عرض. نية قبيل افتتاح ا ا
من جـانبه قـال أمـ بغـداد  أن( أمـانة
ـشترك بغـداد ستـفتح أفـاق التـعاون ا
بــ األمـــانــة وجـــمــعـــيــة الـــفــنـــانــ
الــتــشـكــيـلــيــ الـعــراقـيــ لــتـجــمـيل
ساحات بغداد ومتنـزهاتها ) موضحا
(سـيـكـون هـنالك دور لـلـفـنـان الـعراقي
والـنــحـات الــعـراقي لــتـجــمـيـل بـغـداد

وأعادة وجهها احلضاري) .
واشــرف الــفــنــان قــاسم ســبــتي عــلى
اذ ضمت عرض مع اللجـان متعددة  ا
جلنة الرسم ستار لقمان وفاخر محمد
وحــــسن ابـــراهــــيم وجــــواد الـــزيـــدي
وسـمـير مـرزة  وضـمت جلـنـة الـنحت
وضـــمت طه وهـــيـب وهـــادي عـــبـــاس
جلنة اخلزف ماهـر السامرائي وقاسم
ـــعــرض جــمــعه فـــيــمــا نــظم ا نــايف 
شمران ومراد ابراهيم وحس مطشر

الـــكــاتب الــصــحـــفي الــعــراقي 
ـه في مـــهـــرجـــان االبـــداع تـــكـــر
العـراقي الذي اقـامه نادي العـلوية
ـلـحـنـ مـحـسن بـاشـراف شــيخ ا

فرحان.
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ـان والــسالمـة واإلسالم (الـلــهم أهـله عــلـيــنـا بــاألمن واإل
ـســــــــارعــة إلى مـا حتب وتــرضى والــعـافــيــة اجملـلــلـة وا
والرزق الـواسع ودفع االسـقـام اللـهم ارزقـني صـيامه
وقــيــامه وتــــــــــالوة الــقــرآن فــيه الــلــهم ســلــمـه لــنـا
وتسـلمه مـنـا وسلـمنـا فيه وقـد عـفوت عـنا وغـفرت لـنا

ورحمتنا) .
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قــام الــشــاب مــثــنى داخل
الــــنــــاشـط في مــــجــــال
مـــســــاعـــدة الـــعـــوائل
ـتـعـفـفـة وااليـتـام مع ا
مــــجـــمــــوعــــة شــــبـــاب
ـنـاســبـة حـلـول مـتـطــوعـ و
شــهـر رمــضـان الــفـضــيل بــتـوزيع
 5000سلة رمضانية على عوائل
مـتـعـفـفـة في منـاطق تـشـكـو الـعوز
مـعـتـمـدا عـلى تـبـرعـات مـواطـنـ
ووفقـا لصفحـة دليل مطـاعم بغداد
في (فــيـسـبــوك) فـان كــلـفـة الــسـلـة

كانت   16الف دينار.
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شاكل في العمل لكن قد تواجه عـند الظهيرة بـعض ا
احلظ يسعفك في آخر دقيقة.
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 فتـرة مـناسـبـة لإلفصـاح عن حـقيـقـة مشـاعـرك جتاه
الشريك بعد طول تردّد.

Ê«eO*«

ـساء لـبعض االمـور العـالقة احلـبيب قـد يشـغلك في ا
بينكما.رقم احلظ 7.
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أطـلب الــدعم الـذي تــريـده من الــعـائـلــة أو األصـدقـاء
أزق. رقم احلظ.4 للخروج من ا
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 تــتــعــقــد األمــور وحتــتــاج إلـى الــكــثــيــر من الــهــدوء
والتفكير السليم حملاصرتها. 
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كـثف مـواعــيـدك واهـتمّ بـعالقـاتـك ال سـيـمـا تـلك الـتي
الي.  تتعلق بالدعم ا
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تـتوتـر عالقـتك مع احلبـيب جتـنب استـفزازه وتـعامل
معه بليونة ولطف.
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تختفي الـضغوط نسبياً مع الشريك وتتفقان على بدء
صفحة جديدة. 
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حتمل إليك هذه الفترة التشنج وتدفعك إلى التصرف
بشيء من الغرابة. 
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ـسـألـة كـانت تـتـلـقـى الـدعم الـذي تـريـده وجتـد احلل 
عالقة منذ زمن. رقم احلظ: .11
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تـخـتفـي الضـغوط الـثـقيـلـة ويطـمـئن بالك
¡«—cF «

كن مــتــفــائـالً وصــبــوراً قــريــبــاً تــصل إلى الــنــتــائج
اإليجابية التي تطمح إليها.

 u(«
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ـديـنة أصـفـهـان عاصـمـة الـدولة الـصـفـوية سـابـقـاً الواقـعـة وسط إيـران قبل عـند زيـارتي 
انـتشـار وبـاء الـكورونـا  كـنت أتـسوق من أحـدى اجملـمـعات الـتـجـارية الـقـريبـة لـسـكني ,
هجرين فوجـئت بصاحب الدار وهـو من اإلخوة ا وحيـنما دخلت إلى الـبيت الذي أسكن  ,
واد التي اضـي  وهو يشـير لي ويـقول بأن قـيمـة ا من الـعراق مطـلع سبـعينـيات الـقرن ا
عيشة عائلة واد تكفي  أجاب : أن هـذه ا اشتريتها تقدر بـ (500) تومان .. قلت له نعم ,
دة شهـر هنا  أما أنت وصديقك فسوف تستهلكاها خالل أسبوع واحد  ,وحينما حدق
هـمالت أستـغـرب من كثـرة اخمللـفات فـيـها نـعم أنهـا ثقـافـة شعب يـأكل بنـظام في سـلـة ا
وينـام ويعمـل بنظـام.  أن الكثـير من التـقاليـد والوصـايا اإلسالميـة ال جند لهـا تطبـيقاً في
ـساكـ لتـحقق تـكافل الـعرف االجـتـماعي والـقبـلي فلـو أعطي الـطعـام الـزائد لـلفـقراء وا
ستـجابة للـميت بالرحمـة والغفران أن الكـثير منا اجتماعي واضح فـضالً عن الدعوات ا
جالس ادية لتحمل النفقات التي فرضها علينا العرف االجتماعي وأ لم تسعفه حـالته ا
ـصروفات ـوذج في مجـتمـعنـا العـراقي أصبـحت عبـارة عن تبـاهي في حجم ا الـعزاء كأ

ا سميت فاحتة . واالعتقاد السائد بان الفاحتة لو لم تخسر 
ال في أن اإلسراف مـذمـوم في كـتاب الـله.. ومـجـمل اآليـات القـرآنـية تـدعـو إلى صـرف ا
مـوضعه فاإلسـراف في مجـالس العزاء عـادات قبلـية متـوارثة ال أساس لـها في الشـريعة

اإلسالمية التي تنص على إطعام الطعام في مواضع عدة.
كما أن مبالغ ونفقات الفواحت وصلت أغلب األحيان إلى أكثر من 15 مليون دينار ومنها
ادية لكنـها في احملصلة النـهائية خسـائر مادية تنهك قدار تبـعا للحالـة ا أدنى من هذا ا
الغني والفـقير كونها تصرف فـي أبواب واجتاهات بعيدة عن األهداف اإلنـسانية والدينية
نطقة الواحدة ديـنة أو ا رسومة لـها. مع اختفاء عادات التـواصل االجتماعي ب أهل ا ا
في ظل الـتغـييـرات التي شـهدهـا اجملتـمع العـراقي عنـدما احلـزن كان يـعم اجليـران على
ـنـطقـة ويـعم احلـزن حـتى يشـمل إطـفـاء أجـهزة بعـد خـمـسـمائـة مـتـر عـند وفـاة احـد من ا
ا يتولى ـصيبتـهم وإ يـت ال يطبخون النـشغالهم  التلفـاز أليام عدة  حيـنها كان ذوو ا
البس السوداء ,وال حتـلق حلاها إال توفى  ,حتـى الرجال ترتدي ا عمـلية الطـبخ جيران ا

بعد اليوم السابع من الوفاة.
إن إظـهار الـنعـمـة ليس بـالـتبـذير بـل بالـتمـتع بـعقالنـيـة وتقـسيـم ما أنـعم اللـه به علـيك ب
احتياجـاتك األساسية والعـيش برفاهية مـعتدلة ومسـاعدة الفقراء واحملـتاج وهو ليس
فـضالً مـنك عـليـهم بل حـاجـة لـديك عـنـدهم لـتـدوم علـيك هـذه الـنـعـمـة فال يـنقـص مال من
ـلكـه من أخالق وقيم ودين ـا  ـلـكه من مال بل  ا  صـدقة. إن تـقـييم اإلنـسـان ليـس 
فال يرفع قدر اإلنـسان مظهره وسجادته وسيارته ومجوهراته وقصوره بل ترفعه أخالقه

ستمدة جميعها من ديننا اإلسالمي احلنيف.  العالية وقيمة اإلنسانية الراقية ا
عـاناة ـغفـرة والوئـام  فـفيه تـذكيـر لألغـنيـاء  وشـهر رمـضـان شهـر الطـاعة والـصـيام وا
الـفقراء وفـيه تعـويد عـلى الصـبر واألخالق الـفاضـلة إذ قـال رسول اللـه صلّى اللـه عليه
وآله وســلّم: (من لمْ يَــدَعْ قــولَ الــزورِ والـعــملَ بِـهِ فـلــيسَ لــلهِ حــاجَــة في أنِ يَــدَعَ طــعَـامَهُ
) كما في الـصيام العـديد من الفـوائد الصحـية حيث يؤدّي تـنظيم مواعـيد تناول وشرَابَهُ
ـعـدة من هـضـم الـطـعـام خالل الـنـهـار إلـى ذهـاب مـا تـشـكـو مـنه من الـطــعـام وارتـيـاح ا
ن أدرك صـيـامـهـا ا من ألف شـهـر وبـالـفـوز  األوجـاع  ,وفــيه لـيـلـة الـقـدر الـتي تـعـد خـيــرً
نـح الربانية إال ؤمن بـالهدايا وا وقيامهـا بنية صـادقة. وال يتيسـر ويأتي كل هذا ويـظفر ا
من خالل تنظـيم الوقت في شهر اخليرات وتوزيعه تـوزيعًا عادالً ب صلة األرحام وتالوة
سجد إلى ساك وأداء الصـلوات في ا القرآن الـكر وتوزيع الصدقـات على الفقـراء وا
ـفيـدة عـلى القـنـوات اإلذاعيـة والـتلـفـزيونـيـة وعدم جانـب متـابـعة بـعض الـبرامج الـديـنيـة ا
اإلسـراف باألكل والـشـرب التي أصـبحت عـادات وتـقالـيد مـتـوارثة من األجـداد إلى اآلباء
ومـنـهم إلى األبـنـاء. لـذلك وجب عـلـينـا االنـتـبـاه جـيـدًا إلى أنّ شـهـر رمـضـان لـيس لـشراء
شروبات بطريقة ُمبالغ فيها حتى أننا نرى سالل القمامة في ليالي زيد من األطعـمة وا ا
ـتلئـة عن آخرها بـأشهى أنواع الـطعام .. كـما أنّه ليـس بالضرورة أن رمـضان اجلمـيلة 

نحتـفل برمضان من خالل تـزي منازلـنا وشراء ما ال حـاجة لنا به
ـبالغ فـيه يعمل عـلى زيادة الـطلب على الـسلع وهو إذ الشراء ا , 
مـا يـرفع أسـعارهـا وفق نـظـرية الـعـرض والـطلب ,وخـاصة بـعد
أرتـفـاع سعـر صـرف الدوالر أمـام الـدينـار الـعراقي أضف إلى
ذلك فـإنّ هكـذا تـصـرفات ال يـوجـد فيـهـا أدنى مـراعاة لـشـعور

. الفقراء واحملتاج
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تشـكل الكلـمات حروفـا سداسية
داخل مـثــمن االضالع تـبـدأ من
دائرة الـسهم وتسـير مع اجتاهه
حـــول دائـــرة االرتـــكــاز حتـــصل

طلوبة: على الكلمة ا
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1- مؤسسة خدمات عامة

2- عاصمة اسيوية

3- معاونة

4- قاذفات صواريخ

5- مدينة اوربية

6- ماركة سيارات

7- ينتسب الى دولة اوربية

كتشف واخملترع 8- ا
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ــثـلــون أعـمــدة مــهـمــة في الـوسط
الفني العـراقي).من جانبه قال أم
سر نقـابة الفنـان العـراقي فاضل
وتـــوت إنه (يــعــز عــلــيــنــا مــفــارقــة
الــفــنــانــ وهي خــسـارة حــقــيــقــيـة
وصـــدمــة).بـــدوره قــال مــديـــر قــسم
ـصـاهر في دائـرة الـفـنـون األسـتاذ ا
طه وهــــيـب (فــــقــــدنــــا فـي الــــوسط
الــتـشــكـيـلـي أعـمـدة مـن الـفن مــهـمـة
تـحف الـوطني ).بدوره قـال مـديـر ا
للفن احلـديث األستاذ عـلي الدليمي
إن (العـراق فـقد الـيـوم ثالثة من أهم
الـــفــنــانــ في الـــعــراق ويــحق لــنــا
اســــتــــذكــــارهـم في هــــذا اجملــــلس).
وأضاف (علـينـا أن نفكـر مليـاً ونقيم
لــهم تــمـاثــيل تــخـلــدهم وطــبع كـتب
عـنـهم لـغـرض تـوثـيـقهـم في احلـركة
التشكيلـية وهذه ابسط حقوق

الدولة لهم).

بـحـضور وزيـر الـثـقـافـة حسـن ناظم
ـديــر الـعـام لـدائـرة الــفـنـون عـلي وا
عويد  فـضالً عن نخـبة من الفـنان
وموظفي الوزارة.وكان وزيـر الثقافة
الـفـنـانـ نـعى الـراحـلـ واعـتـبر (
رحـــيــلـــهم أضـــاف وجــعـــاً آخــر الى
االوجـــــــــاع).وأكــــــــد
عـــويــــد أن (فـــقـــدان
هذه الرمـوز خسارة
كـــبــيـــرة لــلـــثــقـــافــة
الـــعـــراقـــيـــة والـــفن
التـشـكيـلي الـعراقي
بـــــــشــــــكـل خــــــاص
بــاعـتــبــارهم كــانـوا
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 قـــدمت الــدار الـــعــراقــيـــة لألزيــاء
ـــــــاضـي في وزارة اخلـــــــمـــــــيس ا
ـــعـــادن عـــروضـــاً الـــصـــنـــاعـــة وا
ـــيــــزةً لـألزيـــاء فـــلــــكــــــلــــوريــــة 
احلـضـاريـة مـسـتـلـهـمـةً من تـأريخ
وحــــضـــارات الــــعــــراق  بــــروعـــة
تـصــمـيـمـهــا وجـودة صـنــاعـتـهـا
وجــمـــال ألــوانــهـــا كــمـــا جــســدت
ـا تضـمنته من الوحـدة الوطـنية 

أزياء متنوعة. 
اســتـــهل احلــفل بــعــزف الــنــشــيــد
الــوطـنـي الــعـراقـي وقــراءة سـورة
الـفـاحتة عـلى أرواح الـشـهداء  ثمَّ
ــعـادن قــــــدم وزيــر الــصـنــاعـة وا
مـنـهل عــزيـز اخلـبـاز  كــلـمـةً بـهـذه
ـنـاسـبـة مثـنـيـاً عـلـى الـدور الذي ا
تقوم به الـدار العراقـية لألزياء في
تـــعــــريف الــــعـــالـم بـــتــــاريـــخــــنـــا

وحضارتنا.
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ـصــري رامـز جالل في ـمــثل ا أطــلق ا
لـيـلـة اول ايـام شـهر رمـضـان الـفـيـديو
قالب (رامز عقله الترويجي لبرنـامج ا

طار).
رامـز أرفق الفـيديـو الـترويـجي تعـليق
جـاء فـيه (بـسم الـله تـوكـلـنـا عـلى الـله
واللهم صلي وسلم وبـارك علي سيدنا
محـمد وعـلى اله وصـحبه وسـلم والله

عرض السنوي جلمعية التشكيلي العراقي »wKOJAð Ÿ«bÐ∫ مشاهد من ا
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هــو فـــتح األنــدلس مع اخملــرج مـــحــمــد
العنزي والثاني كوميدي هو هب الريح
ــة). وقـالت مع اخملــرج مـحــمــود الـدوا
وقع (الـفن) (إنهـا تؤدي في األول وفقـا 
شخصية أم حـكيم زوجة طارق بن زياد
وهي الـزوجـة احلـكـيـمـة الـصـاحلة الـتي
تـسانـد زوجـها وتـمـدّه بـالقـوة وجتـسّد
ـــرأة خـالل الـــفــــتـــرة الــــزمـــنــــيـــة دور ا
األندلسية حيث كانت تساعد الرجال في
ا عـارك). وأكدت أن (الـعمل مـهم جداً  ا
مثل باإلضافة إلى أن يضم نخبة من ا
اخملرج يعمل عـلى أدق التفاصيل). وفي
الـعمل الـثـاني أشـارت إلى أنـهـا (تؤدي
شــخـصـيــة لـيـلى وهـي بـنت مـســرحـيـة
تربطـها عالقات مـتعددة مع أهل الـبناء
سرح ياس بالل وخاصة بزميلها في ا
مـاريــني). وشـاركت ديب هــذا الـعـام في
مسـلسل (والد سـلـطان) وعـشاريـة (طبق

األصل).
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مـثلـة السـورية عـهد ديب أنـها كشـفت ا
(تــتــواجــد في لــبــنـان بــهــدف تــصــويـر
عمـل في الـوقت نـفسه األول تـاريخي
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{مــــوســـكـــو (أ ف ب)  –احــــتـــفل
الــروس امـس بــالــذكــرى الــســتـ
ألول رحلة مأهولة إلى الفضاء قام
بـهـا رائـد الـفضـاء يـوري غـاغارين
الـذي ال يـزال يـعـتـبـر بـطال قـومـيـا
وأحــد أكــثـر الــشــخـصــيــات إثـارة
لـإلعجاب في البالد. تـعرض قطاع
الــفــضــاء الــروسي في الــســنـوات
األخـيرة لـسلسـلة من االنتـكاسات
لــــــكن إرســــــال أول إنـــــســــــان إلى
الـــفــضــاء في  12نـــيــســان/أبــريل
 1961يــعـــد تــتــويــجـــا لــبــرنــامج

الفضاء السوفياتي.
ــقــرر أن يــســافــر الــرئــيس ومـن ا
ـــيــــر بـــوتـــ إلى الــــروسي فالد
مـدينـة إنغـلس الواقـعة فـي جنوب
الـبـالد عـلى ضـفـاف نـهـر الـفـولـغـا
والـــتي تــضـم مــوقع هـــبــوط رائــد
الفضاء حيث يوجد نصب تذكاري
ـتري لـلرحـلة الـتاريـخيـة. وقال د
بــيـســكـوف الــنــاطق بـاسم بــوتـ
لـلصحافي اجلمعة إن ذكرى هذه
الـرحـلة الـفـضائـية هي “يـوم فـخر

وطني ”لروسيا.

وفي 12 نــــيـــســــان/أبـــريل 1961
أقـلعـت مركـبة الـفضاء (فـوسـتوك)
من قـاعدة بايـكونور الفـضائية في
كـازاخـسـتـان الـتي كـانت جزءا من
االحتــاد الـسـوفــيـاتي فـيــمـا صـاح
غـاغارين البالغ من العمر 27 عاما

عبارته الشهيرة (لننطلق!).
اسـتغرقت رحلته 108 دقائق فقط
وهـــو الـــوقت الــذي احـــتـــاج إلــيه
إكــمـال رحـلـة واحـدة حـول األرض
قـبل الـعودة إلى الـوطن. وما زالت
أســـــطــــورة الــــرجـل الــــذي كــــانت
بـدايـاته مـتـواضـعـة وأصـبح بـطال
سـوفياتيا حـيّة ويتم االحتفال في
روســـيـــا بــيـــوم رحــلـــة غـــاغــارين
ســـنــــويـــا بـــاعـــتـــبـــاره يـــوم رواد

الفضاء.
وتـــعـــرض مـــركـــبـــة (فـــوســـتـــوك)
الــــصــــدئـــة فـي (مـــيــــوزيـــوم أوف
كـوزمـونوتـكس) في مـوسكـو حيث
ــــقــــرر افــــتــــتــــاح مــــعــــرض مـن ا

مخصص لغاغارين الثالثاء.
وســتــعــرض خالله وثــائق وصـور
ـتـلـكـات شـخـصـيـة لـغـاغـارين و
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ذلـك ولـكـن لم يـكـن لـدي أي شيء.
لـم تـــــــكـن فـي حـــــــوزتي أي أوراق
ــكـنـاً أن ثــبـوتــيـة لـذلـك لم يـكن 
أحـــصل عــلى وظــيـــفــة. كــان عــليّ
شـراء احللـيب البنـتي). ومن بدون
ســــكن كـــانـت هـــوب تـــتــــنـــقل مع
صـــغــيــرتـــهــا من فـــنــدق إلى آخــر
بــفـــضل نــظــام اإلقـــامــة الــطــارئــة

للمشرّدين.
وتــمــكـنت هــوب من الــتـواصل مع
جـمـعيـة (لـو موفـمـان دو ني) التي

تنشط في محاربة الدعارة.
وتـتـذكر رئـيـسة فـرع اجلـمعـية في
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يـــعـــود بـــعـــضــهـــا إلـى طــفـــولـــته
ــؤرخ وســـنــوات دراســـته. وقــال ا
ـتحف ونـائب مـدير الـبـحوث في ا
فـياتشـيسالف كلـيميـنتوف لـوكالة
فرانس برس “قـد يكون هذا اللقب
الـوحـيـد الـذي يـعـرفه اجلمـيع من
الـــصـــغـــار فـي سن الـــرابـــعـــة إلى

”. األشخاص فوق الثمان
وأضــــــاف (أعـــــتــــــقـــــد أن إجنـــــاز
غــاغــارين وهــو وصــول أول رجل
إلـى الـــفــــضــــاء يـــوحّــــد جـــمــــيع

الروس).
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ليـتوقف أي مـسـؤول في الصـدارة ويتـذكـر للـحظـة واحدة
انّ آالف الـعــوائل الـعــراقـيــة وســوادهـا االعــظم فـقــيـر بل
معـدم تـسـتقـبل شـهر رمـضـان عـلى جلـسـة افـطار حـزيـنة
يـنـقـصـهـا رب االسـرة او أحـد افـرادهـا واالسـبـاب كـثـيرة
وت بـصدور مـكشـوفة وت في سـبيل الـوطن او ا ابرزهـا ا
لرصـاص غـادر أرادوا به ان يُـسكـتـوا صـرخة الـعـراقـي
ظلـوم من ابـناء تـشرين اجملـيد. وهـناك آخـرون غيـبتهم ا
ـدن من عـمــلـيــات اخلـطف بــعـد عــمـلــيـات حتــريـر بــعض ا
داعش وهنـاك قابـعون في الـسـجون بـسبب تـراكم تقـارير
اخملبرين الـسريـ الكـاذب حتى صـارت التـهم ثابـتة ضد
االبرياء فـضالً عن سجـناء مـضى علـيهم  سـبع عشرة أو
خـمس عـشـرة سـنـة بـتـهم مـقـاومـة احملـتل االمـريـكي الـذي
انسـحب انـسحـابه االول وال يـزال الـذين قاتـلـوا ضده في
سجـون عراقيـة بغض الـنظـر عن طريـقة قـتالـهم ومسـميات

انتمائهم .
ـمـكن ألصـحـاب الـضـمـائـر احلـيـة أن هـنـاك الـكـثـيـر من ا
يفـعـلوه من أجل تـضـميـد جـراح شعب كـله نـزف وضحى
وانّ لــكل مــرحــلـة ظــروفــهــا وانّ أيّ عــراقي مــهــمــا كـان
يسـتحـق الشـفاعـة من الـقوانـ والـقرارات  الـتي يجب ان
تـصـدر نـصرة لـه إال أولـئك الـذين سـفـكـوا الـدمـاء وكـانوا

جزءً من االرهاب.
نحـن نكـتب هـذا لـلـتاريـخ لعل هـنـاك مَن يـسـمع ويـفهم ان
مراجـعة حـقبـة عراقـية مـأساويـة أمدها ثـمانـي عشـرة سنة
البد ان تـتـطـلب صـراحة عـالـيـة وارادة شـجعـان  يـوقـفون
االنهيـارات االجتمـاعية الـتي تسـبب بها تـصدع األسر من
خالل اعــتـقــاالت ومــحـاكــمــات يـعــرف اجلــمـيـع حتت ايـة
ظروف سيئة جرت  وانّ في العـراق رجاالً مهما خاضوا
في مياه آسـنة فإنّ فـيهم جـذوة حرة لالنتـصار لـلمظـلوم

واعادة النظر في قرارات ومحاكمات.
غـيـب قـسراً بـعـد ثالث سنـوات أو أقل أو أكـثر إنّ ذوي ا
بـاتـوا يــريـدون أن يــحـصـلــوا عـلى أي خــبـر حـول مــصـيـر
ابنـائـهم ألسبـاب تـتعـلق بحـقـوق اجتـمـاعيـة واحـوال مدنـية
متعددة فضالً عن شوقهم لكلـمة تطفيء لهيب قلوبهم وانّ
سـؤولة الـتي عجـزت هي أو من سبـقهـا في منع اجلهـات ا
االختطاف خارج القانون مدعـوة الى حتقيق منجز يشفي
صدور االمهات واالباء الـتي تغلي حزناً وتـريد أن تستدل

على قبور ألبنائها.
ـسؤولـون الذين أعـرف انّهم ال يقـرأون وال يسـمعون ايها ا
إنّ ـالي والسياسي ما يوجع رؤوسهم وال يـوسع نفوذهم ا
رات من هذه الكلمات سوف تعـاد على مسامعهم مالي ا

دون ملل.
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سـربُ طـيـورٍ قلـيلٍ حطَّ عـلى سـلك الـكـهـربـاء . جـوقُ قططٍ
تتلمّظ فوق صفحة االسفلت .

ـشـهـد . الـقـصـة تـنـمو رجل أصـلع مـرَّ بـطـيـئـاً من حتت ا
وتتكامل . ثمة ما سيحدث بعد قليل .

قصَّ عـليَّ صـاحـبي الـكـهل أحـمـد اجلـاحظ ثالث روايـات
حــتى اآلن  كــلــهــا كـانـت تـنــطــوي عــلى إجـابــات مــائــعـة
ـهـجـور ببـاب الـزقاق ومـضبـبـة عن ذلك الـقصـر الـعـتيق ا

مثل تمثالٍ حارس .
قال إنَّ عـمر الـبـيت سبـعون سـنة وكـان اعجـوبة مـعمـارية
ـدينة  وقـد سكنـته عائلـة اسحاق الـقلعاوي من عجائب ا
لنحو خمسـ عاماً قبل أن تهجـره ألسباب ظلت مثل لغزٍ
تلصص . صار ملهاة لقصص الساكن والعابرين وا
فـي روايـته الـثــانـيــة ثـمـة جــزء فـيه الــكـثــيـر من الــتـشـويق
تـصل بلـيـلة مـصنـوعة والقـلـيل من العـقل  وهـو القـسم ا
أوشـالـها مـن صراخ وبـكـاء مـريـر  تبـعـهـا صـبـاح حزين
حطَّ فيه تابوت أنيق فوق سيـارة سوداء لنقل اجلنائز الى

أمكنتها اجلديدة .
كان ذلك هو منـظر جنازة اسحـاق القلعـاوي الذي تقدمته

زوجته نرم وبناته الست .
ـمــتـعـة حــاول سـمــيـري اجلـاحـظ بـطـريــقـته احلــكـواتـيــة ا
اإليـحـاء بأنَّ الـقـلـعـاوي قد مـات مـنـتـحراً  وأنـه سمع في
ـاطـرة الـراعدة الـبـارقـة  صـوت طلـقـة نـارية تـلك الـلـيلـة ا
واحـدة انـطـلــقت من الـطـابق الـثـانـي من الـبـيت  وبـعـدهـا
نزل الى مـتوالية متـصلة من البكـاء والهلع  لكنه حتول ا
كنـة وال حتى خروجاً لم يذكر شـيئاً عن سـيارة شرطـة 
مـتـوقـعـاً لـلـحـارس الـذي يـسـتـوطن غـرفـة مـرفـهـة تـقع في

ظلم من البيت . اجلزء اخللفي ا
ثغرات كـثيرة وحشـو ونفخ اعتـور رواية سهـيري الطيب 
وكان األمر يزداد مـتعة وإثارة بـعد كل كأس عرق سـمينة
ـفتـوح مثـل مقـبرة ال تـعيد يدلـقهـا الكـائن اجلاحظ بـفمه ا

ميتاً .
ثم جـاءت الـروايـة الـثـالــثـة وكـانت بـحق هي األضـعف من

ب الثالث .
قال إنَّ الـقلـعاوي كان دائم الـقلق عـلى بنـاته العـانسات 
وانه لم يــلـحظ غـريـبـاً وال حــتى ضـيـفـاً حلَّ عــلى الـعـائـلـة
طوال عـيشـها الطـويل هنـا  وهذا هـو السـبب الذي جعل
األب اسحاق يكلفه باألعتناء بحديقة القصر . حدثني عن
ت بـســرعـة مـذهــلـة حـتى زراعــته ألول شـتـلــة يـاسـمــ 
وصـلت سـيــاج الـشـرفـة اجلـانـبــيـة الـتي كـانت تـؤدي الى
غرفة البنـت الكبرى سارة  وقـبل انطفاء السـهرة الرائعة
هزوزة كأساً أخيرة وقف أحمد على طوله حامالً بيمينه ا

وصاح : بصحتك سارة حبيبتي !!
رددت عـليه الـصـحة بـالـصـحة والـرنـة بالـرنـة  ثم رسمت
على وجهي ابتسامة مواساة  وكم كانت بي رغبة عظيمة
ألن أقــــــــــول لـه أن روايــــــــــتـه هــــــــــذه
لتبـسة  تشبه تمـثيلية وتفاصيلـها ا
تـظــهـر فـيـهــا حـسـنـاء غـنــيـة تـعـشق
بستـاني العائـلة أو ساعي الـبريد !!
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العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
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{  لندن (أ ف ب)  –قـبل أسبوع
مـن حــــفـــــلــــة األوســـــكــــار حـــــقق
(نـومادالن )لـلـمخـرجـة كلـويه جاو
األحـد انـتـصـارا في جـوائـز بـافـتـا
الــسـيـنـمــائـيـة الــبـريـطـانــيـة الـتي
ضـمت قائمـة ترشيـحات سعت من
خاللـها للرد علـى االنتقادات بشأن
نـــقـص الـــتـــنـــوع فـي الـــســـنـــوات
ـاضـيـة. وفـاز فـيـلم (نـومـادالنـد) ا
عن هـيـبـي  مـعـاصـرين يـجـوبون
ـتــحــدة في مـنــافــسـة الــواليــات ا
“بافتا ”الـتي بثت مساء األحد من
ـلـكيـة في لـندن دون قـاعـة ألـبرت ا
جـــمــهـــور بــأربـع جــوائـــز: أفــضل
مـخرجة (كلويه جاو) وأفضل فيلم
ـــــثـــــلـــــة (فــــرانـــــسس وأفـــــضل 

مـــكــدورمــانـــد) وأفــضل تـــصــويــر
ســيــنــمــائي. وأثــنت كــلـويـه جـاو
وهـي ثاني امرأة تفوز بفئة أفضل
ــنــافــسـة عــلى مــخــرج في هــذه ا
“اجملـتمع الـبدوي الـذي استـقبـلنا
بـــــســـــخــــاء وشـــــاركـــــنـــــا أحالمه
ونـضـاالته وتـظـهـر اخملـرجـة الـتي
فـاز فـيـلـمهـا بـجـائزة (أفـضل فـيلم
درامـي) في جـوائـز غــولـدن غـلـوب
الـتي وزعـت افـتـراضـيا فـي نـهـاية
شـــبــاط/فـــبــرايـــر في مـــوقع قــوة
جلــوائـز األوسـكـار: فـهي مـرشـحـة
ـنافـسـة في امر ألربـع جوائـز في ا
يـعتبر سابـقة المرأة. وفاز أنتوني
ثل عن هـوبكـينز بـجائـزة أفضل 
دوره فـي فيـلم (ذي فاذر) لـلـمـخرج

الـفـرنـسي فلـوريـان زيلـر الـذي فاز
بـجـائزة أفـضل سيـناريـو مقـتبس.
مثل البالغ 83 وبعد احلفلة قال ا
عــامــا من ويــلــز لــصــحــافـيــ إنه
ـشـاركـته فـي هـذا الـفـيـلم (فــخـور 
الــقــوي). و تــصــويــر فـيــلم (ذي
ـقتبس من مـسرحية حتمل فاذر) ا
االسـم نـفــسـه في إنــكــلــتــرا. وقـال
اخملــرج فـلــوريـان زيــلـر الــذي كـان
يـرتدي بزة رسميـة في اتصال عبر
الـفيديو (لقد كان شـرفا حقيقيا أن
أعـمل في بلـدكم الذي هو فـعال بلد
ـــســرح). وأضــاف (أنــا فــرنــسي ا
لــكــنــنـي في قــلــبي أشــعــر بــأنــني
إنـكليزي). وذهبت جائزة بافتا عن
ــثـلــة مـســاعـدة إلى فــئـة أفــضل 

لـندن يـحمل رمزيـة كبيـرة جلوائز
(بـافـتا) الـتي واجهـت اختـياراتـها
ــاضــيــة انـــتــقــادات في األعـــوام ا
بــســبب نــقص الــتــنــوع. ولم تــكن
الــتـرشــيـحــات ألفـضل فــيـلـم سـنـة
ـثل غـيـر أبيض 2020 تـضم أي 
في الـفـئـات األربع الرئـيـسيـة كـما
غـــــابت اخملـــــرجـــــات أيــــضـــــا عن
اجلوائز. وقالت اخملرجة الصينية
األصـل كـلــويه جــاو (أحب الـقــيـام
ـا أفـعله وإذا كـان ذلك يـعني أن
كنهم زيد من األشخاص مثلي  ا
ـتـنة أن يـحـقـقوا أحالمـهم فـأنا 
ـيـرالـد فـيـنـيل جـدا). وحــصـلت إ
على جائزة أفضل سيناريو أصلي
عـن فــيـــلم الـــتـــشــويق الـــنـــســوي

أمها حتاول تخطي صعوباتها مع
شـــقـــيـــقــــهـــا األصـــغـــر بـــدعم من
صـديقات من شرق لندن. وهذا هو
الـــدور األول لــهـــذه الــفــتـــاة الــتي
حتــمل اجلـنـسـيـتـ الــبـريـطـانـيـة
والـنـيـجـيـريـة والتـي رصدت خالل

مشاركتها في جتارب أداء.
وسـمعت صيـحات الفـرح في منزل
ــــمـــثـــلــــة عـــنـــد إعـالن فـــوزرهـــا ا
ـمثـلـة الـشـابة بـاجلـائـزة. وقـالت ا
(شكرا لك يا إلهي شكرا لوالدَي).
ـثابة عزاء وتـعتبـر هذه اجلائزة 
لــهـذا الـفـيــلم الـذي رشّح في سـبع
فـئات عـلى غرار (نـومادالنـد). لكن
عـدد الـتـرشـيـحـات الـكـبـيـر لـلـفيـلم
ـجـد الـتـنــوع الـثـقـافي في الــذي 

الـكورية اجلنوبية يون يوه-جونغ
(73 عاما) عن فيلم (ميناري) الذي
يــروي قـصــة عـائـلــة أمـيــركـيـة من
أصـل كــوري جــنـــوبي تـــبــحث عن

حياة جديدة في الريف.
وحـاز الــبـريـطـاني دانـيـال كـالـويـا
ــثل (32 عــامـــا) جــائــزة أفــضل 
مــســاعـد عن جتــســيـده دور فــريـد
هـامـبـتـون الـقـائد الـشـاب لـلـحـركة
الــثــوريـة “بـالك بـانــثـر ”فـي فـيـلم
“جـوداس أنـد ذي بالك مـيـسـايا.”
ونــــالـت بـــوكـي بــــكــــراي جــــائـــزة
ـشاركتها في “الـنجمة الصاعدة ”
فــيـلم “روكس ”الــذي يـروي قـصـة
مـراهـقـة بـريـطـانـيـة نـيـجـيـريـة في
اخلـامسة عـشرة من العـمر تركـتها

(بـرومـيـسـيـنغ يـونـغ وومـان) الذي
فــاز أيـضـا بـجـائــزة بـافـتـا ألفـضل

فيلم بريطاني.

قـرية يـاوهنـان  تـانا (أ ف ب) –
قــدم زعـمــاء قــريـتــ في فـانــواتـو
تـعبدان األمير فيليب رسالة تعزية
ـلكة إليزابيث الثانية االثن إلى ا

قائل إن روحه ستبقى حية.
ورغـم ذلك قال زعـمـاء قريـة يـاكيل
فـي جزيـرة تـانـا في فـانـواتـو إنهم
ال يـــعــرفـــون بــعـــد من ســيـــصــبح

قائدهم الروحي اجلديد.
وعـــلى مـــدى عــقـــود كــان ســـكــان
قـريــتـ نـائـيـتـ في جـزيـرة تـانـا
الـبـركـانـية اخلـصـبـة في فـانـواتو
يـاوهنان وياكيل يبجّلون األمير
فـــيـــلــــيب الـــذي تـــوفي األســـبـــوع

اضي عن 99 عاما. ا
وقــال ألـبي زعــيم قـريـة يــاكـيل إنه
مـن غـيــر الــواضـح كـيـف ســتــؤثـر
وفــاة األمـيـر فـيـلــيب عـلى احلـركـة
الــديــنــيـة حــيث يــعــتــقـد أن روحه

ضائعة وتبحث عن منزل جديد.
وفـي حــــــــ أن الــــــــعــــــــديــــــــد من
األشـــخـــاص افـــتـــرضـــوا أن ابـــنه
األكـبـر األمـيـر تـشـارلـز أو حـفـيديه
ولـيـام وهاري سـيخـلفـونه في هذا
الـدور قال ألـبي إن ليـس هناك أي
شـيء مـــؤكـــد. وأضــــاف لـــوكـــالـــة
فـرانـس برس (روح االمـيـر فـيـلـيب
تـركت جسـده لكنـها مـا زالت حية.

مـن الــــــســــــابق الوانـه حتــــــديـــــد
مــكــانـهــا). وحتت عـلـم بـريــطـاني
يــرفــرف في نــصـف صـار الــتــقى
الـــــزعـــــمــــــاء يـــــوم االثـــــنـــــ في
ـناقشة الـقضايا التي يـاوهنان 
أثـارتـها وفـاته. ويُعـتـقد أن حـركة
(بـريـنس فـيلـيب مـوفـمنت)  بـدأت
في أواخـر السـبعيـنات بـعد زيارة
رسـمـيـة قـام بهـا دوق إدنـبـره عام
1974 لـفانواتو التي كانت تعرف

وقتها باسم نيو هيبريديس.
وخـلـص مـسـؤولـون بـريـطـانـيـون
كـانـوا يـحقـقـون في تلك الـظـاهرة
إلـى أنــهـــا نــابـــعــة من أســـطــورة
ــة لـــعــودة أحــد األبـــنــاء مع قـــد
بـشــرة شـاحـبـة. وعـنـد مـعـرفـة أن
ـولود في الـيونان األمـير فـيليب ا
لـم يـكن في األصل من بــريـطــانـيـا
ـتـحـدة أو فــرنـسـا أو الـواليـات ا
ـا قرروا أنه يـجب أن يكون من ر
تـانا. ويـعتـقد سكـان القـريت أنه
رحـل من تــانــا لــلــزواج من أقــوى
امـرأة في الـعـالم لـيـعـود ذات يوم

ومعه مكافأة.
ويـقـول عـلمـاء أنـثـروبولـوجـيا إن
هـذه احلركة هي وسـيلة لـلقروي
فـي اجلزيـرة إليجـاد صـلة روحـية

بالعالم اخلارجي.

وهــنـــالك من يــقــول أن الــصــرخــة
الــــوالديـــة هـي ضـــروريــــة لــــفـــتح
اجملـــاري الــتــنـــفــســيـــة وتــوســيع
وهـذا صـحيح الـقـصـبة الـهـوائـية 
أيـضـا ولـكن ال تـنـسـوا بـأنه فـعال
غــادر عــالم أحــتـضــان األمــومـة له
مـنـذ بـدايـة تخـلـيـقه وتـراكم خاليا
تـــكــويــنه وأن لـــلــخاليــا ذاكــرة ال
حـــتى أن بــعـض األجــنــة تـــمــحى 

وهـم في بطـون أمهـاتـهم يشـعرون
بـــالـــعـــالم اخلـــارجي ويـــتـــأثــرون
بــاألحــداث اخلــارجـيــة وبــاحلــالـة
الـنفـسيـة لألم ويتـنصـتون أحـيانا
الـى جــريــان الــدمـــاء في شــرايــ
ـهم أمـهم الـقـريـبـة مـنـهم داخل عـا
اآلمـن ولهم معه عالقـة وشيجة مع
ــهم اآلمن  أنــهم يــعــلــمـون كل عــا
شـيء وكــأنـــهم في حـــلم يـــنـــتــهي
بـحالـة الوالدة وعـنفـوانهـا وبشكل
مــفـاجيء تــكـون أمه احلــنـونـة في
حــالــة مــخــاض الــوالدة اخلــطــيــر
ــرعـب لــيــخــرج قــســرا ويــصـرخ ا
صرخته الوالدية هذه فكيف يتقبل
ه احلـالم اآلمن هــذا الـطـرد من عـا

الى عالم مجهول.
ومن هـنا تـتكـون بداياته الـنفـسية
اجلـــديــدة الى عــالم ال يـــعــلم عــنه
شـيـئـا   ,ومـن هـنا تـبـدأ بـعض أو
أكـــثــر أضـــطــرابـــات الــنـــوم عــنــد
األطـــفــال حــديــثـي الــوالدة حــسب

رأيـي ومن ثـم تـــــبـــــدأ الـــــعـــــوامل
األخرى
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ــغص أضــطــراب الــنــوم بـســبب ا
ــعــوي والــغــازات بــســبب كــثـرة ا
رضــعــات األم أو نـوعــيـة احلــلـيب
الئم حلالة الطفل الـصناعي غير ا
إذ يـجب تبـديله الى نوعـية أخرى
ــمــكن أن نـــعــد شــايــا من  ومـن ا
الئـمــة لــهـذه احلــالـة االعــشــاب  ا
وهــذه األعـشـاب غــيـر ضـارة أبـدا
ومـــنــهـــا  ( الـــيــانـــســون) احلـــبــة
احلـلوة ويسمـونها في بالد الشام
بـذر الـشومـر ( البـابوجن )  تـطحن
ـواد سـويـة ويعـمل مـنهـا الـشاي ا
ـقـدار نـصف رضعـة مـضافـا لـها
قليال من السكر أو العسل يشربها
الـطفل قبل الـنوم ليال تـكفي لراحة

الطفل ليتمتع بنوم هاديء .
الـتهاب األذن  وعالمـته رفع الطفل
كـفه نحو أذنه أثناء بكائه وعالجه

ولـود حديـثـا  هذا الـزائر الـطـفل ا
نا أول اجلـديد الذي يخرج الى عا
حــركــة له هي الــصـرخــة الــوالديـة
الــتي يـقــال أن لـهــا فـوائــد عـديـدة
أولــهـا لــلـتــعـبــيـر عن صــدمـته في
ه اآلمـن الى العالم اخلـروج من عا
اجلــديـد الـذي ال يـدري عـنه شـيـئـا
فـــهــــذا اخلـــروج لـــيس بـــأمـــره أو
بـأسـتـشارته بـل هو خـروج قـسري
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انيا ا

أن نـــقـــشــر ضـــرس ثـــوم صــغـــيــر
ونـقـطعـه من جانب واحـد ونـضعه
ــدة ســاعــة ويـذهب ــدخل األذن 
عنها األلتهاب وهذه الوصفة تنفع

للكبار أيضا.
كـان التبول عـدم النظـافة الدائـمة 
ــا وتــركـه دون غــيــار في الــلــيل 
يـــؤدي الـى تـــســـلـــخـــات أو طـــفح
ــا يـؤلـم الـطــفل وعالجه جــلــدي 
النظافة والطالء بزيت اخلروع من
نطـقة من هذه احلالة أجل شـفاء ا
ـــــــــــــنـع و أ ن زيــت اخلـــــــــــــروع 
أمـتـصـاص اجللـد لـلبـول ويـحافظ

عليه .
الـفراش الـغيـر مريح لـلطـفل الـعير
مــرتب ويــسـتــحــسن أن تـضع األم
قـــطــعـــة صــغـــيــرة مـن مالبــســـهــا
ـستعـمله بجـانب الطفل كي يشم ا
الــطــفـل رائــحــتــهــا ويــنــام نــومــة

هادئة.
اجلـوع الـذي يـشـعـر به الـطـفل في

الـــلــيل يـــؤدي الى بـــكــائـــنه حــتى
ترضعه األم ويشبع.

ألــتـهـابــات األمـعــاء واألمـسـاك من
مـسـبـبـات أضـطـرابـات الـنـوم عـند
الــــطـــفل وكــــذلك األمــــســـاك الـــذي
ـعاجلة وهـذا يتطلب يـتطلب الى ا
الـى عـرضـه عــلى طــبــيب األطــفـال

ناسب . ليوصف له العالج ا
شـاكل داخل الـبيت يـجب جتـنب ا
ا يـدور حوله من فـالـطفل يـشعـر 
مـــشـــاكل وخـالفـــات فــهـــو يـــراقب
مـاحـوله ويـتأثـر وقـد تـؤدي بعض
شاجرات الى أو ضرب األب هذه ا

لألم مثال يؤدي الى أضطراب..
نـفــسي وعـصـبي يـؤثـر عـلى نـومه
أو قــد يـؤدي عــلى عــقـدة نــفـســيـة
تـؤدي بـدورها الى أمـراض جلـدية
أو تـنـفـسـيـة مـثل الـربـو الـعـصـبي

مثال .
- مـن الــضــروري أذا شـــعــر األهل
بــصـعـوبــة تـنــفـسـيــة عـنــد الـطـفل

عـرضه علـى طبيـبه اخملتـص ليرى
سبب هذا اخللل التنفسي.

الـعـيوب اخلـلـقـية مـثل الـلحـمـيات
الزائدة في األنف أو معاناة الطفل
لـوجـود ثـقب في سـقف الفم  ,هـذه
الــعـيـوب تــؤدي الى أضـطـراب في
نــوم الـطـفل يـجب االنــتـبـاه الـيـهـا

عاجلتها  .
األنــتــبـاه الى حــالــة احلـر والــبـرد
ـنـاسـبة البس ا وألـبـاس الـطـفل ا
لــــهــــذه احلــــاالت خالل الــــصــــيف
والـشـتاء وكـذلك عـدم حصـر حـركة
الـطفل بسبب الـقماط الذي تعودت
عـلـيه أمـهاتـنـا جلـعل الطـفل مـقـيد
لـينام فحرية احلركة مريحة للطفل
في نومه   ,ضـرورة مناغاة الطفل
ــــنـــاغـــاة تــــخـــلق الــــســـعـــادة فـــا
ناغاة واألطـمئنان والفرح. وهذه ا
أو الــغـنــاء له يـجـعــله يـنــام نـومـة

هادئة وسعيدة
انية للطب البديل { عضو الرابطة األ

راحل مـرّت هذه الشـابة اليتـيمة 
ـمارسـة الدعارة صـعبـة. اضطرت 
فـي سن الـــــرابـــــعـــــة عـــــشـــــرة في
قـراطية. جـمهـورية الـكونـغو الـد
فـي الـسـابــعـة عـشــرة أُرسِـلت إلى
فـرنسـا. وتروي (وصـلت إلى مطار
رواسـي بأوراق ثبوتـية مزورة ثم
نُـقِلت إلى مـنزل سيـدة في أورليان
(وسط فــرنــســا). كــنــا مــجــمــوعــة

فتيات من جنسيات مختلفة).
وتـــضـــيـف (كـــانـــوا يـــأخـــذونـــنـــا
بـالـسـيـارة. لم أكن أعـرف إلى أين
تــارة إلى مـنـازل وطـوراً إلى غـرف
فــنــادق). وكـان الــزبـائـن يـدفــعـون
مــبـاشـرة لـلـشــبـكـة ولم تـكن هـوب
حتـــــــصـل عـــــــلـى شـيء من هـــــــذه
ـارسـة األمــوال. ثم حـمــلت بـعــد 
اجلـــنس من دون وقـــايـــة مع أحــد

الزبائن.
ونـصـحـتـهـا (الـسـيدة) بـأن تـطـلب
مـسـاعـدة جمـعـيـات تعـنى بـحاالت
ـاثــلـة. وهـنـا انـتـهى عـمـلـهـا في

الشبكة. 
ـــــارســـــة إال أن هـــــوب عـــــاودت 
الـــدعـــارة بـــعـــد مـــدة وجــيـــزة من
الـوالدة. وتتذكر قائلة (لم أكن أريد

{ بــــــــــاريس (أ ف ب)  –بــــــــــاتت
ـاضي بـالنـسـبة إلى الـدعـارة من ا
هــوب الــبــالــغــة  25عــامــا فــهــذه
الـشابة الـكونغولـية التي أرسـلتها
شـبـكـة إلى فـرنـسـا عام 2012 هي
واحــدة من أولـى عـامـالت اجلـنس
الـلـواتي سلـكن طـريق اخلروج من
هــذا الـعـالم بــفـضل إجـراء أتـاحه
قــــانـــون نــــيـــســــان/أبـــريل 2016
الـــهـــادف إلـى مـــكـــافـــحـــة (نـــظــام

الدعارة).
وتــفــتـخــر هــوب الــتي سـاعــدتــهـا
إحــــدى اجلـــمـــعــــيـــات عــــلى تـــرك
الـــدعـــارة بـــأن لـــديـــهـــا وظـــيـــفــة
مــسـتـقـرة اآلن فـهـي تـعـد وجـبـات
. تـلـقت ابـنـتـهـا الـطـعـام لـلـمـسـنـ
تـعلـيمـها في مدرسـة ابتـدائية في
ضـاحـيـة بـاريـسـيـة صـغـيرة حـيث
عــاشـتـا عـامــ في شـقـة نــظـيـفـة.
وبـات لـدى هـوب التي تـفـضل عدم
ذكـر اسـمـهـا تـصـريح إقـامـة وهي
ـــــــــا تـــــــــصـــــــــفه اآلن حتـــــــــظـى 

بـ(االستقرار).
وتـقـول الـشابـة (سـأكون كـاذبـة لو
قـــلت إنــنـي لــست ســـعــيـــدة. لــقــد
أصبحت اآلن حيث أريد أن أكون).

نطقـة الباريسية) إيـسون (ضمن ا
 إيـــــفــــلــــ بـــــار أن (حــــال هــــوب
الـنــفـسـيـة والـبـدنـيـة كـانت سـيـئـة
)  مـشـيـرة إلى األضـرار الـتي جـداً
تــتـــســبب بــهـــا الــدعــارة فــقــررت
اجلـــمـــعـــيـــة تـــأمـــ حـــاجـــاتـــهــا
األسـاسـيـة في مـا يـتـعـلق بـالـغذاء

والنقل.
وفـي الـــعــام 2016 صـــدر قـــانــون
“تـعـزيـز مـكـافـحـة نـظـام الـدعـارة”
الــــذي أكــــدت فـــرنــــســـا مـن خالله

اعتزامها القضاء على البغاء.
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