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بـادرت اطراف حكومية وسياسية
ــلـــمـــة االزمــة الـــتي اعـــقــبت الـى 
صـــدامــات شــهــدتــهـــا مــقــتــربــات
ــنـطــقـة اخلــضـراء واســفـرت عن ا
اسـتشهاد متظاهر واصابة اخرين
بــجـروح اثـنـاء صـدام مع الـقـوات
نطقة االمر الذي ـكلفة بحماية ا ا
دفـع احلكومـة الى توجـيه اجلهات
اخملــتـصــة بـتــشـكـيل مــقـر مــتـقـدم
لــتـأمــ مـنــطـقــة االعـتــصـام قـرب
ـــعـــلق  وسـط تـــعـــهــد اجلـــســـر ا
ـقصـرين عن تـصعـيد ـحـاسبـة ا
االحــــداث فـــيـــمـــا شــــيع عـــدد من

ــــتـــظـــاهـــرين عــــبـــد الـــلـــطـــيف ا
خـــويــلــدي الــذي اســتــشــهــد اثــر
الـــصــدامـــات الــتـي حــصـــلت بــ

ــتـظــاهـريـن ومـكـافــحـة الــشـغب. ا
وقــطـعت الـقـوات االمـنـيـة جـسـري
الــسـنك واجلـمـهــوريـة بـعـد تـزايـد
اعـداد احملتـج بجـهة الكـرخ عند
ـنـطـقـة  اخلـضـراء حـيث بــوابـة ا
نـصـبت جـمـوع احملـتـجـ مـجلس
عــزاء حــضــره عــدد من الــقــيـادات
الــسـيــاسـيــة ومـسـؤولـي االجـهـزة
االمـنـيـة .وذكـرت قـيادة الـعـمـلـيات
ـشتـركة في بـيان تـلقـته (الزمان) ا
امـس انه (بـــــعــــد مـــــا حـــــصل من
أحـــــداث مــــؤســــفـــــة بــــســــاحــــات

ـنطـقة اخلـضراء االعـتصـام قرب ا
 وجـه الـــقـــائـــد الـــعـــام لـــلـــقــوات
ـسـلحـة رئـيس الوزراء مـصـطفى ا
الــكـاظـمي قـيـادة عـمـلـيـات بـغـداد
بـتشكيل مقر متقدم برئاسة ضابط
ـثـلي عن االجـهزة بـرتـبـة عـليـا و
االمــنــيــة بــيــنــهــا هــيــئــة احلــشــد
الـشعـبي لغـرض العـمل على إدارة
وتــأمـ مــنـطــقـة االعــتـصــام قـرب
نع االحـتـكـاك ب ـعـلق  اجلـسـر ا

ــتـظــاهـرين). الــقــوات االمـنــيـة وا
فـيما اكـد القيـادي في حتالف قوى
الــدولـة الـوطـنـيــة حـيـدر الـعـبـادي
خـالل اســـتــقـــبـــاله االمـــ الـــعــام
لـــــــعــــــصــــــائـب اهل احلـق قــــــيس

اخلـزعـلي ضـرورة ايجـاد احلـلول
لــتـجــاوز ازمـة االنــتـخــابـات.وذكـر
بـــيــان تـــلــقـــته (الـــزمــان) امس إن
(الــــلـــقـــاء شـــهــــد بـــحث االحـــداث
ـــؤســفـــة الــتـي جــرت اول امس ا
وادانـة لسقوط الضحايا  واهمية
الــتـحـقــيق في مـا جــرى  وحـمـايـة
حـق الــتــظـاهــر الــســلــمي وضــبط
الـنفس ومـنع التـصعـيد) واضاف
إنـه ( تـــاكـــيـــد ضـــرورة ايـــجـــاد
احلــلـول الـســلـيـمـة لــتـجـاوز ازمـة
االنـتخـابات  والـعمل اجلـدي على
بـــلــورة مــواقف حتـــافظ عــلى امن

واستقرار البلد). 
كــمـا تـعـهـد وفـد امـني  ضم وزيـر

ي ورئيس الـداخلـية عثـمان الـغا
اركـان اجليش عـبد االميـر يار الله
ومـديـر مـكتب رئـيس الـوزراء رائد
جــوحي  خالل لــقـائه اخلــزعـلي 
ـتـابعـة مالبـسات احلـادث. ودعا
رئـــــيس حتـــــالف الــــفـــــتح هــــادي
ـتـظـاهـرين إلى ضـبط الــعـامـري ا
الـنـفس واحلـفـاظ علـى سلـمـيـتهم.
وقــال الــعــامــري في بــيــان تــلـقــته
(الــزمـان) امـس (نـدين ونــسـتــنـكـر
بــأشـد الـعـبـارات ونــتـابع بـغـضب
شـديـد حـالـة الـقـمع الـبـشـعـة الـتي
تـتـعامل بـها الـسلـطات احلـكومـية
ـــتـــظـــاهـــرين الـــســـلـــمـــيـــ مـع ا
ـعـتـرضـ على سـرقـة أصـواتهم ا
وتــــزيــــيف الــــنـــتــــائج والــــذين لم
قـراطية في يـتجـاوزوا حدود الـد
طــرق الــتــعــبــيـر عـن آرائـهـم الـتي
كــفــلـهــا لـهـم الـدســتـور) مــطـالــبـا
الــسـلـطـات الـقــضـائـيـة بـ(الـتـدخل
الـــعــاجل لالقــتـــصــاص من الــذين
أصــدروا أوامــر إطـالق الــرصـاص
ـتـظـاهـرين ومـعـاقـبة احلـي عـلى ا
كـل األيادي الـتي امـتدت واسـهمت
فـي اســـتـــشــهـــاد وجـــرح عـــدد من

تظاهرين السلميينا). ا
 فـيما اكد رئيس اجلـمهورية برهم
صـالح أن الـتـظـاهـر الـسلـمي حق
مـكـفـول دسـتـوريـاً داعـيـا اجلـميع
إلـى ضبط الـنـفس.وقـال صالح في
تـغـريـدة عـلى تـويتـر ان (الـتـظـاهر
الــسـلــمي حق مـكــفـول دســتـوريـاً
وضــرورة عـدم خــروجه عن اطـاره
الــســلــمـي الـقــانــونـي) مــؤكـدا ان
(الـــصــدامــات الــتـي حــصــلت بــ
ـتـظاهـرين مـؤسـفة قـوات االمن وا
ومـــرفــوضــة ويـــنــبــغي مـــتــابــعــة
قرر بـذلك وضمان عدم الـتحقـيق ا

تكرارها).
وتـــابـع ان (حــمـــايـــة األمن الـــعــام
واجـب وطني وعلى اجلميع ضبط
ـصلحـة الوطـنية الـنفس وتـقد ا
فـــوق كل اعـــتــبـــار). ووجه رئــيس
الـتـيـار الـصـدري مـقـتـدى الـصدر 
عترض تظاهـرين ا رسـالة إلى ا
عـــــلـى نـــــتـــــائج االنـــــتـــــخـــــابــــات
ـانـيـة.وقـال في تـغـريـدة عـلى الـبـر

تـــويــتـــر (ال يــنـــبــغي أن تـــتــحــول
ـــظــاهــرات الـــســلــمـــيــة من اجل ا
الـطعون االنتخـابية إلى مظاهرات
عـنف واسـتـصـغـار لـلـدولـة كـما ال
يـنبغي للدولة أن تـلجأ للعنف ضد
ـتظـاهريـن السـلمـي فـالتـظاهر ا
الـسـلمي حق مـكفـول عقالً وشـرعاً
) واضــاف ان (الــصــدام وقــانــونــاً
بـ القوات األمنية أمر مستهجن
فـأنتـم أتباع احلـشد اجملـاهد وهم
حـماة الوطن).  وكان محمد صالح
الـعراقي قـد كتب على صـفحته في
فـيـسـبـوك امس  ان (الـصـدر قـطع
ـا زيــارته الى بـغـداد  اسـتـنـكـارا 
يـحـدث من عـنف غـيـر مـسوغ  من
اضـعـاف الـدولـة).  وشـكـلـت هـيـئة
احلـشـد جلنـة حتـقيـقـية بـاالحداث
الــتي رافـقت احـتــجـاجـات بـغـداد.
بــــدورهـــا  اعــــربت بــــعـــثـــة األ
ــســاعــدة الــعــراق  عن ــتــحــدة  ا
أسـفهـا لتـصاعـد أعمـال العنف في
بــــغـــداد. وذكـــر بــــيـــان صـــادر عن
يــونــامـي ان (الــبـعــثــة تــعــرب عن
أسفها لتصاعد العنف واإلصابات
الـتي أعقبت ذلك  وندعو األطراف
ـارسـة أقـصى درجـات كــافـة إلى 
ضـبـط النـفس واحـتـرام احلق في
االحــتــجــاج الـســلــمي وأن تــبـقى
ظاهرات سلمية). وشيع عدد من ا
ــــتـــظـــاهـــرين عــــبـــد الـــلـــطـــيف ا
خـــويــلــدي الــذي اســتــشــهــد اثــر
الـــصــدامـــات الــتـي حــصـــلت بــ
ـــــــتـــــــظـــــــاهـــــــريـن والـــــــقــــــوات ا
االمـنية.وأصيب الـعشرات بجروح
إثــر مــواجـهــات بــ قـوى أمــنــيـة
ومـتظاهرين كانوا يعترضون على
نـتائج االنـتخابـات النيـابية وذلك
عــنـدمـا حـاول احملـتـجـون اقـتـحـام
ـــنــطــقــة اخلـــضــراء احملــصــنــة. ا
وأكــدت وزارة الــصــحــة فـي بــيـان
(إصــابــة  125شــخــصــاً بــجـروح
دنـيـ والـبـاق بــيـنـهم  27مـن ا
مـن القـوات األمـنـيـة) وأضافت أن
(أغـــلب اإلصــابـــات بــســـيــطــة الى
مــتـوسـطـة ولم تـسـجل اي إصـابـة
بــطــلق نــاري كــمــا لم تــسـجل أي

وفاة).

كـافـحت حـريـقـا انـدلع داخل سوق
مــريــدي  دون تــســجــيل خــســائـر
بـــشــريـــة). وفي ديــالى  ضـــبــطت
مـديريـة االستـخبـارات العـسكـرية
أسـلحة وأعتدة متـنوعة في ناحية
جـــلــوالء بـــاحملــافــظـــة.واوضــحت
ـديـريـة في بـيان تـلـقـته (الـزمان) ا
امـس انـه (وفـق مــــــعـــــــلـــــــومــــــات
اســـتــخــبـــاريــة دقــيـــقــة لــشـــعــبــة
اســتـخــبـارات الـفــرقـة االولى احـد
مــفــاصل مــديـريــة االســتـخــبـارات
التي الـعسـكريـة في وزارة الدفـاع 
افـــادت بــوجــود كـــدس لالســلــحــة
واالعــــتـــدة من مـــخـــلـــفـــات داعش
ـنطقة زور مردان التابع للناحية
 تمكنت قوة مشتركة من الوصول
لــلــكـدس وضــبط بـداخــله عـدد من

االعتدة).
ــديــريـة في  واضــاف ان (مــفـارز ا
عـــثــرت عــلى مـــحــافــظـــة االنــبــار 
صــاروخ طـائـرات وعــدد كـبـيـر من
ـــقــذوفــات في قــضــاء الــكــرمــة). ا
وبـــاشـــرت الـــقـــوات االمـــنــيـــة في
مـحـافـظـة نـيـنـوى  بـعـمـلـية بـحث
وحتـر عـن عنـاصـر داعش فـي عدد
مـن مناطق احملـافظة. وقالـت خلية

االعـالم االمــني فـي بــيـــان تــلـــقــته
(الــــزمـــان) امس ان (الــــقـــطـــعـــات
االمـنيـة في قـيادة عـملـيات نـينوى
وقــوات احملـور الـسـادس الـتـابـعـة
لـلبيـشمركـة شرعت بعـمليـة امنية
وبـإسناد جـوي من طيران اجليش
والـقـوة اجلويـة وطيـران التـحالف
الــدولي لـتـفـتـيش مـنـاطق كـشـاف
الــعــلــيــا والــســفــلـى) وأضـاف إن
(الــعـمـلــيـة تـهــدف مالحـقــة بـقـايـا
ـنـاطق التي عـصـابات داعش في ا
تـــقـع بـــ قـــوات الـــبـــيـــشـــمـــركــة
والـــقــوات االحتـــاديــة). مـن جــهــة
اخـرى  ,احــبـطت هــيـئـة الــكـمـارك
الـعامة تـهريب حاويـة في كمرك ام
قـصـر االوسط.واشارت الـهيـئة في
بـــيــان تـــلــقت (الـــزمــان) امس الى
(احــبـاط مـحــاولـة تـهــريب حـاويـة
حتــتـوي عـلى مــسـتـلـزمــات طـبـيـة
كـانت مـخـبأة خـلف ارسـاليـة مواد
مـتنـوعة) مؤكـدا ان (عملـية ضبط
ــعـــلــومــة ـــواد تــمت مـن خالل ا ا
ركـز الكمركي الـتي حصل علـيها ا
ــنــافــذ احلــدوديـة و مـن  هــيــئــة ا
بــالـتــعـاون و الـتــنـســيق مع بـاقي

يناء). اجلهات االمنية في ا
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اعـتـقلت مـديريـة مكـافحـة االجرام
مـــتــهــمــ بــســرقــة  19الف دوالر
وتــزويـر سـنــد عـقـاري بــقـيـمـة 60
مـلـيـون دينـار في بـغـداد. واشارت
ـديـريـة في بـيان تـلـقـته (الـزمان) ا
امس الى ان (مفارز مكتب مكافحة
اجــرام الـكـرادة تـمـكـنت من الـقـاء
الــقـبض عـلـى مـتـهم قـيــام بـسـرقـة
مـبلغ قدره  19ألف دوالر من داخل
نـطقة أحـدى الدور الـسكـنيـة في ا
نــفــســهــا) مــؤكــدا (تـدويـن أقـوال
ـــتـــهـم بـــاالعـــتـــراف ابـــتـــدائـــيــا ا
وصـــدقت قـــضــائـــيــا  حـــيث قــرر
قـــاضي الــتــحــقــيق تــوقــيــفه وفق
ـــادة  446مـن قــــانـــون أحــــكــــام ا
الـعـقـوبـات لـيـنـال جـزاءه الـعادل),
وتــابع ان (مـفـارز مـكـتب مـكـافـحـة
اجــرام اخلــضــراء الــقت الــقــبض
عــلى مـتـهـم بـتـزويـر ســنـد عـقـاري
وبـيـعه قــيـمـته  60مــلـيـون ديــنـار 

ضـــمن مــنــطــقــة الــغــزالــيــة إذ 
اتـخاذ اإلجـراءات القانـونيـة بحقه
ـادة 298 وتــوقـيـفه وفـق أحـكـام ا
مـن قـــانــون الـــعـــقـــوبـــات). وافــاد
مــصـدر امـني  بـانـدالع حـريق في
ـــــنــــطــــقــــة مـــــخــــازن جتــــاريــــة 
الـشـورجـة.وذكـر في تـصريح امس
ان (حـــريــقـــا انــدلـع داخل بــنـــايــة
جتــاريـة حتـتـوي عـلى مـخـازن في
مــنــطــقــة الــشــورجــة قــرب بــنــايـة
الـكناني) وأضاف ان (فرق الدفاع
ـدني استنفـرت جهودها وانقذت ا
اشـــخـــاصــا كـــانـــوا مــحـــتـــجــزين
بـــالــتــزامن مع عـــمــلــيــات اخــمــاد
ـشـتــعـلـة). كـمـا جنـحت الــنـيـران ا
ـــدني مـن اخـــمــاد فـــرق الـــدفـــاع ا
حـريق اندلع داخل سـوق مريديفي
ـديرية في مـدينـة الصـدر .وقالت ا
بــيــان مـقــتــضب ان (فـرق االطــفـاء
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عــــلى ســــفـــوح جــــبـــال دهـــوك
ـهـيـبــة في إقـلـيم الــشـاهـقــة وا
كــردسـتـان عــادت مالمح قـريـة
كـري قـسـروكـا أو "قـصـر الـتل"
إلـى الظهور بعدما طمرها سدّ
ــيــاهه قــبل نــحـو 36 دهــوك 

عاماً وهجرها أهلها.
تــراجع مـنــسـوب الـســدّ بـشـكل
غـير مسبوق وفق مديره فرهاد
مـحمـد طاهر مـنذ مطـلع أيلول
ياه بـسبب اجلـفاف وكشـفت ا
عـن بنـاء شـيد بـاحلـجـر يرجح
أن يـكـون مدرسـة يـبدو أنه كل
مــا بـقي مـن قـريـة كــانت تـزخـر
بــــاحلـــيـــاة وبـــزراعـــة الـــعـــنب

والتفاح واحلنطة يوماً ما.
ويــقــول طــاهــر إن (انــخــفـاض
مـنسوب مياه السد ألكثر من 7
اضي أمتار مقارنة مع العام ا

والــــنـــاجـم عن اجلــــفـــاف أدى إلى
ظـهور بـقايـا هذه الـقريـة في مطلع

اضي). أيلول ا
ويــضــيف (يـعــتـقــد أن يـكــون هـذا
الـبنـاء منـزال يشبه تـصمـيمه شكل
ـــــدرســـــة وجــــدرانـه مــــحـــــاطــــة ا
بـــــاألصـــــداف اجلــــافـــــة بــــســـــبب

اجلفاف).
ويـعـتـمد الـسـدّ عـلى ميـاه األمـطار
الـــتي كــانـت قــلــيــلـــة هــذا الــعــام
مـــــوضـــــحـــــاً أنـه (لم يـــــســـــبق أن
انــخـفض مـنــسـوبه إلى هـذا احلـدّ
ـــاضـــيـــة إال ثالث فـي الـــســـنـــ ا
مـــرات في  1992و 1999و2009
وأطــلّت مالمـح كـري قــســروكـا من

جديد حينها).
وضوع ويـضيـف (بالـتأكـيد هـذا ا
ـنـاخي). وعـاماً يـتـعـلق بـالتـغـير ا
ـيـاه سوءاً بـعـد عـام تزداد أزمـة ا
فـي الـــعــراق مـع تـــراجع مـــعــدالت
هــطـول األمــطـار وتـمــدّد اجلـفـاف
فـقد بات العراق البلد اخلامس في

الــعــالم" األكــثــر تــأثــراً بــالــتــغــيـر
ـنـاخي كـما أعـلـنت وزارة البـيـئة ا

. العراقية مؤخراً
ـــؤرخ كــارزان مـــحــمــد ويـــشــرح ا
بــامـرنـي (قـبل غــرقـهـا حتـت مـيـاه
الـسـدّ الـذي شـيّـد فـي الـعام 1988
بـــغـــرض تـــغــذيـــة مـــصـــادر الــري
لـــتــعــزيـــز الــزراعــة" وبـــســعــة 52
مــلــيـون مــتـر مــكـعب  كــانت كـري
قــــســـروكــــا الـــتي تــــبـــعــــد نـــحـــو
كـيـلـومـتريـن فقط عـن مركـز مـديـنة
دهوك مقرا لنحو  50عائلةً كردية
مـن عــــشــــيــــرة الـــدوســــكـي مــــنـــذ
ــاضي وفي ســبــعــيـنــات الــقـرن ا
الـعام  1974هـجر الـسكـان القـرية
لـلـمرة األولى بـضغط من الـظروف
الــــســــيــــاســـيــــة) وابــــان احلـــرب
الـــعـــراقـــيـــة االيـــرانـــيـــة واضــاف
و(كـــانـت واحــدةً مـن الـــعــديـــد من
الـقرى الـتي أخلـيت حيـنهـا بسبب
ظـروف الـنـزاع كمـا عـاد هؤالء في
الـــعـــام  1976ولــــكن بـــعـــد تـــسع

سـنوات جاء السدّ ليبعدهم نهائياً
عـن بـيـوتـهم. بـتــعـويـضـات مـالـيـة
دفـعـتهـا احلكـومة حـينـها لـهم قبل
تـشييد الـسد في العام  1985أعاد
األهــــالي بــــنـــاء بــــيـــوتٍ في أرض

مــــجــــاورة وأحــــيــــوا من جــــديـــد
قريتهم وباالسم نفسه.

أما ما تبقى من قرية كري قسروكا
ـة فهـو مركز جـذب للـسياح الـقد
احملــلـيـ بــسـبب مـوقــعـهـا وسط

اجلـــبـــال وعـــلى مــشـــارف الـــســد
يــقــصــدهــا ســكــان مــديــنــة دهـوك
ـــــنــــاطق اجملــــاورة اللــــتــــقــــاط وا
الــصـور قــبل أن يـرتــفع مــنـسـوب
الـــســد مــرة أخــرى وتــغــرق كــري

قـــســـروكـــا من جـــديـــد مع حـــلــول
الشتاء وعودة موسم األمطار). 
ويـواصل خبراء دولـيون في االثار
تــرمـيم وكـشف مـالمح اقـدم جـسـر
فـي الــــعــــالم  بــــنــــاؤه في أرض

سـومر (محافظة ذي قار) قبل نحو
4 االف سنة.

و بــنـاء جـسـر تـيـلـو في األلـفـيـة
ا يـجـعـله ـيـالد   الـثـالـثـة قـبل ا
أقـدم جـسـر في الـتـاريـخ و الذي ال
يزال موجوداً حتى وقتنا احلالي 
ــديـنــة گــرسـو و بــنــاء اجلـســر 
ـــة  ولم يــتم الـــســومــريـــة الــقــد
اكــتـشــافه إال في عـام  1929 وقـد
وصـف في ذلك الــوقـت بــأنه بــنــاء
غـامـض"  وقـد  تـفسـيـره بـشـكل
مــخــتــلف عــلـى أنه مــعــبــد او سـد

ياه.  لتنظيم ا
وأكــدت الـدراسـات احلــديـثـة الـتي
اســــتـــخـــدمت صــــورًا تـــعـــود إلى
اضي باإلضافة ثـالثينيات القرن ا
إلـى صور األقمـار الصـناعـية التي
رُفـعت عـنـها الـسريـة مـؤخرًا  إلى
وقع جـانب األبحاث اجلديدة في ا
ـوقـع كـان جــسـرًا فـوق  أن هــذا ا
ـر مـائي قـد و انه يُـعـداجلـسر

األقدم في العالم. 

ومـنـذ احلفـريات الـتي استـمرت
حــوالي  90عــامًــا  ظل اجلــسـر
مــفـتــوحًـا ومـكــشـوفًـاً لــلـظـروف
ــنــاخــيــة الـصــعــبــة  مع عـدم ا
وجــود أعـمـال صـيـانـة و تـرمـيم
ـدى ــعـاجلــة اسـتـقــراره عـلى ا
الـــطــويل أو مــعـــاجلــة قــضــايــا
ـوقع الــتــآكل  و خــطط إلدارة ا

أو سرد قصته للعالم.
ــــتــــحف الـــبــــريــــطـــاني اال ان ا
ــــســـاعـــدة بــــعض اآلثـــاريـــ
الــعــراقــيــ يـبــدأوا بــرنــامــجـا
خـاصـا من أعـمـال صـيـانـة لـهذا
اجلــسـر لـضــمـان إدامـة طــويـلـة
ـدى ألقدم جـسر في الـعالم  و ا
الـذي يـعد قـطعـة هـندسـية ذكـية
ـة لــلـغـايــة من الـهـنـدســة الـقـد
عــلى نـطـاق واسع حــيث يـحـمل
ـــوقع الــكــثـــيــر من األســرار و ا
االكــتــشــافـات الــتي من شــانــهـا
ـديـنـة األثـريـة الى ادخــال تـلك ا

ي قائمة التراث العا
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لتوجـيهات وزير النقل الكاب نـاصر حس بندر الشبلي;
ينائـية وتسهيلها جلذب بضرورة تـقد افضل اخلدمات ا
يـناء اسـتقبل ـية). وأضـاف ان (ا الـشركـات البـحريـة العا
ادة األرز االمريكي لصالح وزارة التجارة سفينة محملة 
العراقـية ضمن مفردات البـطاقة التمويـنية  باالضافة الى
نــاقـلــة نـفط رست عــلى رصـيف رقم 11 وجـرت عـمــلـيـات
الـتـفريغ والـشحن واالرسـاء واالقالع بـالتـعاون والـتنـسيق

الحة البحرية). يناء وعمليات ا ب ادارة ا
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ـوانئ الـعـراق الـتـابـعـة لوزارة اسـتـقـبـلت الـشـركـة الـعامـة 
الـنـقل سـفـيـنــة بـحـمـولـة اكـثـر من  43 الف طـن من مادة
الرز األمـريكي لصالح وزارة الـتجارة من مفـردات البطاقة
الـتــمـويــنـيـة الــتي رست عــلى رصـيف رقم 3 ونـاقــلـة نـفط
رست على رصيف رقم  11 في ميناء ام قصر اجلنوبي .
ـوانئ فـرحـان الـفرطـوسي ان (مـيـناء ام وقـال مـديـر عام ا
قـصر اجلـنـوبى يعـمل بـشقـ نـفطي وبـضـائع ذلك تـنفـيذا

sÞ n √ ¥≥ s  d¦ √ q³I² ð T½«u*«
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سـجلت وزارة الصحة امس 717 ,
اصــابــة بــكــورونــا وشــفـاء 1665
حـــالــة وبــواقع  22وفـــاة جــديــدة.
وقف الوبائي اليومي الذي واكـد ا
اطـــلــعت عــلـــيه (الــزمــان) امس ان
(عـدد الـفحـوصات اخملـتـبريـة التي
اجـرتــهـا الـوزارة لـعـيـنـات مـشـتـبه
اصـابـتـها بـالـفـايروس بـلـغت اكـثر
من   12الـــــفــــا  ,حـــــيث  رصــــد
اصــابـة  717بــكــورونـا في عــمـوم
احملــافــظـات) ,وتــابع ان (الــشــفـاء
الـكلي بلغ  1665حـالة وبواقع 22
وفـاة جديدة) ,واشـار الى ان (اكثر

من  21الـف شخص تـلقى جـرعات
ـضـاد فـي مـراكـز الوزارة الـلـقـاح ا
ــنـتـشــرة بـبـغــداد واحملـافـظـات). ا
وأعـــــلـــــنت شـــــركـــــة فـــــايــــزر  أن
االخـتبارات السريرية التي أجريت

ألول حــبّــة من نــوعـهــا أنــتـجــتــهـا
ــعـاجلــة مــرضى كـورونــا تـظــهـر
أنـها عالـية الفعـالية. وجنح الدواء
الــذي أطــلـق عــلــيه بــاكــســلــوفــيــد
ـئــة في خــفض بــنــســبــة  89فـي ا

ـــــــــرضـى إلى خـــــــــطـــــــــر نـــــــــقـل ا
ـسـتـشـفـيـات أو وفـاة الـعـديـد من ا
صابـ بكورنـا واألكثر الـبالغـ ا
ـرض عــرضــة خلــطـر اإلصــابــة بــا

الشديد وفق النتائج السريرية.
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ـــــعــــمـــــاريــــة نــــعـت االوســــاط ا
والـتشـكـيـلـية احـد رواد الـعـمارة
ــهـــنــدس قــحــطــان الـــعــراقــيــة ا
ـوت امس ـدفـعي الــذي غـيـبه ا ا
ونعاه ام بغداد االول اجلمعة 
عالء مـعن قـائال (بـقـلـوب راضـية
بـقـضـاء الــله وقـدره تـلـقـيـنـا نـبـأ
عـمارية غـفور له القـامة ا وفاة ا
دفعي  الرائدة الزميل قـحطان ا
ــتــنــوعــة تــنــعــاه تــصــامــيـــمه ا
واالستـثنائـية الـزاخرة بالـدهشة
ــتــفــردة بــجــانـبـي بـغــداد من وا
مـــبــــنى جـــمــــعـــيـــة الــــفـــنـــانـــ
نصور التشكـيلي الـعراقي بـا

ــالــيـــة ومــبــنى ومــبـــنى وزارة ا
ــهــنــدســ الــزراعــيـ نــقــابــة ا
ومديـنـة العـاب الـرصافـة وجامع
بـــيت بــنــيـــة ومــتــحـف الــتــاريخ
الــطــبــيــعي بــالــوزيــريـة ونــصب
ومـتـنزه (14 تـمـوز) بـالـكـاظـمـية
..اسهم باجناز العـمارة العراقية
احلـديثـة الى جـانب مـعمـاريـيـها
مــحـمــد مــكـيــة قــحـطــان عـوني
رفــــــعت اجلـــــــادرجي مــــــهــــــدي
احلـســني هـشــام مـنــيـر مـدحت
وســـعــيــد عـــلي مــظـــلــوم  الــتي
أضافت حداثتها وطليعتها بعداً
ـديـنـة بـغـداد احلـديـثـة جـمـالـيـاً 
.ستبقى مقـولته زاخرة في عقول

الـــبـــشــريـــة : فال إنـــســـان بــدون
عــــــمـــــــارة وال عــــــمــــــارة بــــــدون

إنســـــان).
كــمــا نــعــته جــمــعـيــة الــفــنــانـ
التـشـكيـليـ الـعراقـي في بـيان
اطـلــعت (الــزمـان) امس ( بــحـزن
شديد  تـودع احلركـة الفنـية احد
هـندس اعمـدة الـفن التـشكـيـلي ا
دفـعي الذي عـماري  قـحطـان ا ا
ولد في منطقة األعـظمية  ببغداد
عــام 1927حـــيث نـــشــأ و أكـــمل
دراســـته األولـــيــة فـــيــهـــا عــاش
طـفـولـته وصـبـاه في بـيـئـة فـنـيـة
متـميـزة اختط حلـياته ان يـكون
مـعـمـاريــا  فـدرس الـهـنـدسـة في

انـكـلـتــرا  و عـاد مـنـهـا لـيـصـبح
مدرسا في كلية الـهندسة ببغداد
عام  1952بعـد ان قـام بتـأسيس
ــعــمـاري فــيــهــا   وقـد الــقــسم ا
زامـله في فــتـرة دراسـته هـذه في

لندن الفنان جواد سليم ).
مـــضــــيـــفــــة انه(اقــــام مــــعـــرضه
الشخـصي االول على قاعـة دجلة
بــبـــغــداد عــام  2001ابــهـــر فــيه
الوسط الـفـني والثـقـافي  عرض
فــــيه الـــعـــديـــد مـن رســـومـــاته و
لـوحاته الـتي انـتـجهـا عـلى مدى
عـقود بـعـد ان كـان يـنتـظـر إقـامة
مــعـرض شـامـل ألعـمــاله الـفــنـيـة

عمارية) . دفعي وا قحطان ا

ناطق كافة ودرجات احلرارة مقاربة لليوم السابق). في ا
وقت  رجحت مراكز األرصاد اجلوية قدوم عاصفة تؤدي
إلى سـلـسلـة من اإلضطـرابـات اجلويـة مـحمـلـة بهـواء بارد
مـصــحـوب بـتـسـاقـط ثـلـوج وأمـطـار غــزيـرة عـلى الـواليـات
ــقــبل في اجلــزائــر .فــيــمـا الــشــمـالــيــة طــوال األســبــوع ا
اجــتــاحت فـيــضــانـات عــارمــة مـنــاطق قــرب جــزيـرة يــافـا

اإلندونيسية بعد هطول أمطار غزيرة
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تـوقعـت الهـيـئـة الـعـامـة لالنـواء اجلـويـة والـرصـد الزلـزالي
التـابعة لوزارة النقل  ان يكـون طقس اليوم االحد صحوا
واحلرارة مسـتقرة . وقالت الهـيئة في بيان تـلقته (الزمان)
امس ان (طقس الـيوم األحد سيكـون صحواً وال تغير في
ـنـاطق الـبالد) ,واضـاف ان درجــات احلـرارة في جـمـيع ا
(طقس يـوم غد االثن سيكون صحواً الى غائم جزئيا في

 …ÒdI²  …—«d(«Ë »cÐc²  fIÞ∫ ¡«u½_«

ـمتاز. وسـجل ثـنائيـة السـيتي إيـريك بايـلي بـاخلطأ فـي مرمـاه في الدقـيقة ا
وبـيرنـاردو سيـلفـا في الدقـيقة 45 . وبتـلك النـتيـجة رفع الـسيتي السـابعة 
ـركـز الــثـاني بـيـنــمـا جتـمـد رصـيـد رصـيـده إلى  23 نـقـطـة لـيــرتـقي إلى ا

ركز اخلامس. اليونايتد عند  17 نقطة في ا

 5 % Í—UÝ ≠ œ«bGÐ

حـسم فـريق مـانـشـسـتـر سـيـتي بـكـرة الـقـدم أمس  الـديـربي أمـام مـضـيـفه
باراة التي احتضنها مانشسـتر يونايتد بالتغلب علـيه بهدف دون رد في ا
ملـعب أولد تـرافورد فـي قمـة مبـاريات اجلـولة الـ 11 من الـدوري اإلنكـليزي
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ـالــيـة عـلى ــصـادقـة مـن قـبل وزارة ا ا
و التقد سيكون طلوبة  الـتعيينات ا
عن طـريق اسـتـمـارة الـكتـرونـيـة تـطلق
الـــــــــــيــــــــــوم االحــــــــــد) واضــــــــــاف ان
ــــطـــلـــوبـــة  هي (االخـــتــــصـــاصـــات ا
شــــهـــادات الــــدكـــتــــوراه بـــالــــقـــانـــون
واالقـتـصاد او عـلم اجتـمـاع والفـلسـفة
ـعهـد العالي او الـعلـوم االسالمية  وا
ـالـيـة وكذلك لـلـدراسـات احملـاسبـيـة وا
اجـسـتـير في االدارة حـامـلي شـهـادة ا
واالقـتصـاد والقـانون وخـريجي كـليات
االدارة واالقـتـصـاد من الـطلـبـة الـثالثة
األوائل وحـملـة الشـهادات الـعلـيا). في
غـــضــون ذلك  نـــاشــد مـــجــمـــوعــة من
ـتعينـ في شركات وزارة االتصاالت ا
عــام  2019 ولـم يـبــاشــروا حـتى االن 
رئـيس الـوزراء مصـطـفى الكـاظمي الى
انصافهم . وقالوا في بيان امس (نحن
ن لم ـــتــعـــيـــنـــ  مـــجـــمـــوعـــة من ا
يـبـاشـروا مـنـذ عـام  2019 ولـم نحـصل
ـظـاهرات او عـلى الـتـعـيـ من خـالل ا
الــضـغط عـلـى الـشـارع كــمـا حـصل مع
الـبـقـية فـقـد  اختـيـارنا لـلـتعـي في
شـركات وزارة االتصـاالت الرابحـة منذ
ـتـبـعة ووفـق احدث وانـزه االسـالـيب ا

لــلــتــعــيــ في عــهــد وزيــر االتــصـاالت
السابق) واشاروا الى انه (تماشيا مع
الــقـانــون دون مــحـســوبـيــة او رشـا او
حي قـدمـنـا واســطـة او تـقـد فــايالت 
الـكـترونـيـا و اختـيـارنا من بـ اكـثر
من  36 الـف مــتــقــدم عــلى  711 درجــة
وظـيـفيـة من خيـرة اخلريـج االوائل 
الية اذ  اسـتحصال مصادقة وزارة ا
عـلى الـدرجـات كـاملـة وتـوجـيه الوزارة
ـــبـــاشـــرة واكـــمـــال بـــاصـــدار اوامـــر ا
ادة  45 لسنة االجراءات وفقا الحكام ا
تطلبات من 2019 و بـعد استيفـاء كل ا
ــا ــصـــادقــة الـــوزيــر  الـــشــركـــات و

وتــابع ان (الـذين ظـهـرت اسـمـاؤهم في
قـضـاءي النـاصريـة واجلـبايش  تـكون
مـراجعـة قسم احلـماية االجـتمـاعية في
ــديــنــة  واقــضـــيــة الــشــطــرة مــركـــز ا
ــراجــعـة قــسم ا والــرفــاعي والــنــصــر 
احلـماية الكائن في الرفاعي) وتابع ان
وصل وتلعفر وسنجار ـقبول في ا (ا
واحلـضـروالـبـعـاج  تـكـون مـراجـعتـهم
ـديـنـة امـا ـركـز ا في قــسم احلـمـايـة 
اقـضـية تـلـكـيف واحلمـدانـية وشـيـخان
ـراجــعــة في سـهل ومــخــمـور تــكــون ا
نـيـنـوى) داعـيـا الـى (االشـخـاص الذي
ظـــهــرت اســمــاؤهم فـي تــكــريت وطــوز
خــرمــاتــوا وســامــراء وبــيـجـي والـدور
والـشـرقـاط الى مراجـعـة قسم احلـمـاية
دينة. بـينما تـكون مراجعة فـي مركز ا
قــــضـــاءي بــــلــــد والـــدجــــيل فـي نـــفس
).  االجتـماعـية بـلد والـدجيل. ـنـطقـ ا
واطــــلق مـــجـــلـس اخلـــدمـــة االحتـــادي
اسـتمارة الـتعيـينات في ديـوان الرقابة
ـالية االحتادي ومـجلس الدولة وبيت ا
ــنــافــذ احلــدوديــة احلــكــمــة وهــيــئــة ا
لــلــخــريـجــ الــثالثــة االوائل وحــمــلـة
الــشـهــادات الـعـلــيـا. وقــال اجملـلس في
بــيـان تــلـقــته (الـزمــان) امس انه (تـمت
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يـنـسجم مع قـرارات الـلجـنة الـقـانونـية
لـالمـــانـه الـــعــــامــــة جملـــلـس الـــوزراء)
مـؤكدين (تـفاجـئنـا بعـد اكمـال الفحص
الـطبي  بتحـويل تعيينـاتنا الى مجلس
اخلــدمــة وبــعــد مــراسالت دامـت نــحـو
االربـــعـــة اشــــهـــر ومـــوافـــقـــة اجملـــلس
فـوجـئنـا لـلـمرة الـثـانيـة بـطلب مـعـرفة

كون الشركات رابحة من عدمه).
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واضـافـوا ان (هـنـاك من يـحـاول عـرقـلة
الـتـعيـ وعـدم دفع عجـلـة البـلـد لالمام
بـاسـتـيـعـاب الـطاقـات الـشـابه الـكـفـوئة
وهذا مايشهد عليه مجلس اخلدمة بعد
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دعت هــيـئـة احلـمـايــة االجـتـمـاعـيـة في
وزارة الـعـمل والـشـؤون االجـتـمـاعـيـة 
قبول الـذين ظهرت اسماؤهم ضـمن ا
لــلـعــمل بــصـفــة بـاحـث اجـتــمـاعي الى
مـــراجـــعـــة اقـــســـام احلـــمـــايـــة كال في
محافظته بدءا من يوم غد االحد  وذلك
ـبـاشـرة ومن لـغــرض تـوقـيع الـعـقـد وا
ــدة ثالثـة ايـام يــتـخـلـف عن احلـضـور 

طالبة بالتعاقد. يسقط حقه في ا
وقــال بــيــان تــلــقــته (الــزمــان) امس ان
(الـــذين ظــهــرت اســمـــاؤهم في بــغــداد
مـراجـعة اقـسـام احلـمايـة االجـتمـاعـية
فـي الكـرادة وبغـداد اجلـديدة وقـضاءي
ـبـاشرة ـدائن  وتـكون ا احملـمـودية وا
في قـسم احلمايـة االجتماعـية الرصافة
الـــكــائن في الـــكــرادة خــلـف الــســفــارة
ـانـية  واقـضـية االعـظمـية والـصدر اال
تــكـون مــراجـعــتـهم في قــسم احلــمـايـة
االجــتــمـاعــيــة الـكــائن في مــركـز وزارة
الـعمل والـشؤون االجـتمـاعية) مـضيـفا
(امــا اقـضــيـة الـكــاظـمـيــة و ابي غـريب
تـكون مراجعتهم والـطارمية و التاجي 
في قـسم احلـمـاية االجـتـماعـيـة بالـقرب

من كراج سيد محمد).
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بحث رئـيس مـجـلس الـقـضاء االعـلى فـائق زيـدان مع امـ عـام عصـائب اهل احلق
قيس اخلـزعلي  احداث العنف التي رافقت تظاهرات اخلضراء. وقال بيان للمجلس
تلـقته (الزمان) امس ان (اجلـانب شددا عـلى ان حق التظاهـر السلمي والـتعبير عن
ـتسبب في الرأي مـكفول دستـوريا).  من جانبه اكـد اخلزعلي (ضرورة مـحاسبة ا

تظاهرين وفقا للقانون). قتل وجرح ا
وثــــمـن رئــــيس الـــــوزراء مــــصــــطــــفى
الـــكـــاظــمي الـــدور الــوطـــني لـــرئــيس
مـجـلس الـقـضـاء األعـلى فـي اسـتـعادة
ــســاواة في الــعـراق. قــيم الــعــدالـة وا
واطلعت (الزمان) على رسالة الكاظمي
ــوجـهــة لـزيـدان جــاء فـيــهـا انه (من ا
دواعـي االعتزاز أن أكـتب إلى جـنابكم
مـثــمـنـاً دوركم الـوطـني في الـتـأسـيس
السـتعادة قيم الـعدالة في بالدنا التي
تــعـد لـبـنـة أسـاســيـة في مـفـهـوم األمـة
وفـي دواعيها واشـتراطاتها) واضاف
الى ان (الـتشخيص الواقعي ألزمة بلد
عـظيم كالعـراق ينطلق من كـلمة بثالثة
حــروف هي عـدل فـالـعـدل في جـوهـره
هـو أسـاس الـعـقـد االجـتـمـاعي ومـنـبع
واطنة ومدخل الـدولة وغايتها) قـيم ا
واشـار الى ان (التحديات الثقيلة التي
تــطــلــبت تــكــاتف اخملــلــصـ فـي هـذا
الـوطن من أجل إجناح مهـمة احلكومة
الـتي تشرفت برئاستها كانت أكبر من
مــجـرد حتــديــات اقـتــصـاديــة وأمـنــيـة
وصـحيـة وسيـاسية بـل تعدت كل ذلك
الى مـــقــدمـــات خــطـــرة لــفـــقــدان ثـــقــة
اجملــتـمع بــالـدولـة بــكل تـوصــيـفــاتـهـا
ان بـالعـدالة ـعـروفة عـندمـا بـدأ اال ا
االجـتـماعـية يـهتـز في ضمـائر الـناس
لــــيس في مـــراحـل مـــابـــعـــد  2003 بل
جـوهرياً كامتداد تاريخي لتخلخل قيم

تـــأكــده من الـــيــة الــتـــعــيـــ ونــزاهــته
فـإن قـضيـتـنا واخـتـيـار افضل الـنـخب 
بـرغم سـهـولـتـهـا دفـعـتـنـا الى ان تـكون
انـت سـنـدهـا وراعـيــهـا وان تـضع حـدا
ـعاناتنا الـتي دخلت العام الثالث  في
وقت تـشهد البالد اليات تـعي شابتها
امـــــور الـــــفــــســـــاد وارهـــــاق الـــــدولــــة
واســـتــنــزافــهـــا بــاالمــوال عـــلى عــكس
ـمولـة ذاتـيا الـتي التـكلف تـعـييـنـاتنـا ا
الـدولـة اي مـبالغ) مـنـاشدين الـكـاظمي
ـظـالم بـ(الــتـدخل واحـقــاق احلق ورد ا
ن لـيس لـهم سـند من اجل وانـصـاف 
حــسم مـوضـوع هـذا الـتـعـيـ وانــقـاذ
عـوائـلنـا بـعـد ان فقـدنـا اعمـالـنا وبـتـنا
عـاطل وتـفرغنا لـلمراجـعات والروت
الـقـاتل الذي جتـرعنـا سمه وحـدنا دون
الـــتــفـــاته من احـــد).فــيـــمــا دعت وزارة
مـنـتـســبـيـهـا الــعـسـكـريـ من الــدفـاع 
حـمـلـة شـهـادة الـبكـلـوريـوس فـمـا فوق
الـــراغـــبــ بـــالـــتــحـــويل من الـــصـــفــة
ـدنيـة الدخول الـعسـكريـة الى الصـفة ا
عـــــلى الـــــرابـط اخملــــصـص في مـــــوقع
لء الـوزارة وصفـحتهـا على فيـسبوك 
اســتـمــارة الــتـحــويل حـتى 23 الــشـهـر

اجلاري.
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الـتخصصات الطبية والـصحية والتركيز على
اجلـانب الـسريـري الذي يـعزز مـهارات الـطلـبة
ــوافـقـة عـلى اســتـقاللـيــة إدارة الـقـبـول في وا
الـدراسات العليا في جامـعات بغداد والبصرة
ـستنصرية على ـوصل والكوفة واالنبار وا وا
غـرار جتـربة اجلـامعـة التـكـنولـوجيـة وجامـعة
بـابل اعـتـبـارا من الـعـام الـدراسي 2023/2022
ـتعاقـدين على وفق وكـذلك معـاجلة مـوضوع ا
ـن  شــمـــوله الـــقــرار  315 لـــســـنــة  2019 
بـالتعاقد بعد  2019/10/2 ولغاية 2019/12/31
مـكنة لألعـداد واألسماء عاجلـات ا واعـتمـاد ا
ـوثـقة في ضـوء تعـلـيمـات صنـاديق الـتعـليم ا
الـعـالي وصـنـدوق األقـسـام الـداخـلـيـة وحسب
حــاجـة الـتـشــكـيالت والـتــعـامل مـعــهم بـصـفـة
أجـراء يـومـيـ أو مـحاضـرين وتـشـكـيل جلـنة
مـخـتـصـة لـلـنظـر في تـوصـيـة مـجـلس جـامـعة
بـغداد بشـأن مقـترح تغـيير تـسميـة كليـة علوم
الـهندسة الزراعـية الى كلية الـزراعة و التأكيد
عـلى ضـرورة دعم الـبنى الـتـحـتيـة لـلجـامـعات
الســتــيـعــاب مــؤشــرات الـنــمــو الــسـكــاني في
ــوافــقــة عــلى تــســهــيـل إجـراءات الــعــراق و ا
اســتــيــفــاء األجــور الــدراســيــة في الــدراسـات
ـسائيـة وتوجـيه الدائرة الـقانونـية بصـياغة ا
إعـمام لـلجـامعـات يتـضمن رأيـا للـتعـامل وفقا
ــقــبــولـ في لــلــقــانـون مع حــاالت الــطــلــبـة ا
الــدراسـات الــعـلــيـا وهم مــوظـفــون في الـوقت
نـفـسه وتـضـطـلع مجـالس اجلـامـعـات بـدراسة
كل حـالة من حـاالت االلتـزام التـعاقدي لـلطـلبة
ــبــتـعــثــ عــلى وفق مــتـطــلــبــات مـصــلــحـة ا
اجلــامـعــة). وفي خـتــام االجـتــمـاع وجـه  عـبـد
الـصـاحـب (بـعـرض االسـتـراتـيـجـيـة الـوطـنـيـة
لــلـتــعـلـيم  2030أمــام اجلـامــعـات واإلفـادة من
مـقتـرحاتـها في تـعزيز مـحاور الـبحث الـعلمي
واالبـــتــكــار واجلـــودة واالعــتــمـــاد وحــوكــمــة
ـــؤســســـات وتــطــويـــر ســيـــاســات الـــقــبــول ا

اجلامعي).

وجـدت وإبالغ اجلـهـات اخملتـصـة عن احلاالت
ـؤشـرات الـدخـيـلـة ـرصــودة لـتـطـويق هـذه ا ا
وحـمـايـة مـنـجزات الـبـحث الـعـلـمي الـعراقي).
ـدرجــة عـلى ونــاقش اجملــتـمــعـون الــفـقــرات ا
جـــدول األعــمـــال وصــوتـــوا بـــاإليــجـــاب عــلى
الـقــرارات االتـيـة (اعـتـمـاد تـوصـيـات مـجـالس
اجلــامـــعــات في اســتــحـــداث الــتــخــصــصــات
اإلنــسـانــيـة أو الــتـريـث بـبــعـضــهـا في مــجـال
الدراسات العليا حسب الصالحيات القانونية
وافـقة عـلى تنـفيذ مـنوحـة لهـا و  والـعلـميـة ا
مــشـــروع مــقــتــرح لــتــقـــيــيم أداء اجلــامــعــات
بـــاســتــخـــدام بــرنــامج  360 درجـــة ومــراعــاة
تـصـنـيف اجلـامـعـات الى عـريـقـة ومـسـتـحـدثة
ـاذج للـتقـييم وتـخصـصـية وشـاملـة وإجراء 
في جـامـعات بـغداد والـنهـرين والتـكنـولوجـية
ــوصل والــبــصـرة وتــلــعــفـر واحلــمــدانــيـة وا
وعـرض نـتـائـجهـا عـلى هـيـأة الـرأي فضال عن
اقـرار احلـدود الـدنيـا الـتي سيـتـضـمنـهـا دليل
الـطـالـب لـلـتـقـد الى تـخـصـصـات اجملـمـوعـة
ـــهن الـــصــحـــيـــة الــســـانــدة في الـــطــبـــيــة وا
اجلـامعـات والـكلـيات األهـليـة و التـنسـيق ب
اجلــامــعــات لــوضع األطــر الــعــلــمــيـة الـالزمـة
ي والـكفيلـة بتحقـيق أهداف االمتحـان التقو
بـــ اجلــامــعـــات احلــكــومـــيــة واألهـــلــيــة في
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عـقـدت هـيئـة الـرأي في وزارة الـتعـلـيم الـعالي
والـبحث العـلمي اجتمـاعها السـادس بحضور
ــتــقــدم ورؤسـاء الك ا أعــضــائــهـا كــافــة من ا
اجلـامعات احلـكوميـة. وترأس االجتـماع وزير
الـتـعلـيم الـعالي والـبـحث العـلمـي  نبـيل كاظم
عـــبــد الـــصـــاحب وثــمـن جــهـــود اجلــامـــعــات
سؤوليات وإدارة العام وطـواقمها في حتمل ا
الـــدراسي اجلـــديـــد عـــلى وفق الـــتـــوقـــيـــتــات
هام عتمدة ومراعاة ا ية ا والسياقات األكاد
واألهـــداف الــتي تـــصب في خـــدمــة اجملـــتــمع
وتــرصــ الــتــعــلـيـم الـعــالي مـن حـيـث جـودة
مـــخــــرجـــاتـــهـــا ووجـه بـــعـــدم الـــتــــعـــامل مع
االســـتــثـــنـــاءات والــتـــزام خــطـط اجلــامـــعــات
وتـوقـيـتـاتـهـا في الـدراسـات األولـيـة والـعـلـيا.
وحث عــبــد الـصــاحب عــلى (الــتـزام ومــراعـاة
ـشاريع األولـويـات االستـراتيـجيـة في تـنفـيذ ا
والسـيمـا ما يـتعلق بـتطـوير الـبيئـة اجلامـعية
وتــوفـيـر مـســتـلـزمــات الـعـمــلـيـة الــتـعـلــيـمـيـة
ومــتـعـلـقـات الــبـحث الـعـلـمـي الـتي تـسـهم في
مــجــاالت الـتــنــمــيـة الــشــامـلــة) مــشــددا  عـلى
(اعـتــمـاد اإلجـراءات الـقـانـونـيـة الـصـارمـة مع
ؤشرة خـارج اجلامعات في عطـيات ا بـعض ا
ـفـتـرسة إن مـجـال كـتـابـة البـحـوث واجملالت ا
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قل واكتب مـا شـئت  لكـن علـيك أال تـسمي  واذا سـمـيت فقـبل الـقول او
الكـتـابـة البـد أن تضـمن مـكـانـا آمـنا  ال يـعـرف به أقـرب األصـدقاء  فال
يغرنك مـا نص علـيه الدسـتور من كفـالة حـرية الـرأي والتعـبيـر  مثل هذا
ـثله من عـقود خـلت دون أن نلمس الكالم دائمـا ما يُـقال  وكنـا سمـعنا 
جتسيـدا له في الواقـع  فالدسـتور في واد والـواقع في واد آخر  ثق وال
ـصـيـرنـا ولـيس بـالـسـيـاسـة ال يـسـاورك أدنى شك ان غـالـبـيـة الالعـبـ 
قراطية خيارا آمنا  وفي دواخلهم دكتاتور متربص بالناس يؤمنون بالد
والـشـركـاء  ال يـخـتـلف عـنـده من يـحـتـرق قـلـبه عـلى الـوطن فـيـصـرخ في
يـادين مـطـالبـا بـاسـترجـاع هـيبـته ومـكـانته  او ذاك الـذي يـطـلق الكالم ا

على عواهنه من خارج األسوار عبر الفضائيات .
قـراطـيتـنـا التي لم تـعـد تعـني سـوى االنتـخـابات  أمـر مـفروض  وال  د
مناص لديهم من التنصل عـنها  ولذلك تراهم يتحـينون الفرص لاللتفاف
عليها بوسـائل شتى  وهذا ما جرى في جـميع نسخهـا  كل يريد موقعا
مـتـقــدمـا يــتـسـلط بـه عـلى الـنــاس من دون أن يـســأل أحـدهم نــفـسه مـاذا
ـقـدوره ذلـك ام ال ? فـمـا عــاد في الـوجه مـاء سـيـقــدم لـلـمــجـتـمـع  وهل 
لـلـخـجل من الـفــشل  وال مـا سـيـكـتب الـتــاريخ . وعـنـد نـهـايـة كل واليـة 
تراهم يعودون ثانية أكثر حماسة مـن التي سبقتها  وكأن شيئا لم يكن 
ال دماء اريـقت وال عوائل هـجـرت وأمواال اهـدرت وبالدا تأخـرت حتى عن

تلك التي يرق لفقرها القلب . 
ومع كل ما يجـري تُنـتقد الـظواهر بـالعمـوميـات ويُخشى ذكـر األسماء مع
ريع  يرون في أنفـسهم أسمى من النقد انهم أسباب الفشل والـتراجع ا
ـسـاعدة عـلى اتـخاذ  وأرفع من االستـمـاع لـلنـصـائح  ولـيسـوا بـحاجـة 
قرار رشـيد  او تـصـويب لرؤيـة  يـظنـون مسـاراتـهم هي الصـحـيحـة وما
ظاهر الفشل  بل ويتفاخرون عداها خطأ جسيم  بينما يزدحم الواقع 
نجزات ال وجود لها  ولم يجنِ منهـا شيئا اولئك الذين قضوا أعمارهم

شرق .  بانتظار وهم الغد ا
قراطـية الـتي أحسن احملتل مضى زمن ليـس بالقـصيـر على مسـيرة الـد
ـائدة تعـليـبـها  والـتذ بـطـعمـها من اعـتـاد تنـاول ( السـندويـجـات ) بديال 
الـعــائــلـة  ومــازال أنـصــارهــا هم أنـفــســهم يـتــصــارعـون عــلى مــنـاصب
ـقـراطـيـة التي الرئـاسـات  ولم يـغـادر أحـدهم زعامـة حـزبه بـاآللـيـات الد
يدعون الـناس الى احلـرص علـيها  يـستـبدلون كـل شيء في أحزابهم اال

قراطية ال يؤمن بها دعاتها ?. أنفسهم  وهل من ثمار لد
يحـاججـونك بالـتداول الـسلـمي للـسلـطة  ولـوال الضـواري القابـع كثـيرها
خارج احلدود والقليل داخلها لرأيت ما رأيت من أنهار الدم  كذبا ندعي
ان بشـراكة الـوطن  وزورا نرفع شعـار التـصدي للـمحـاصصة  وال اال
أستـثـني أحدا شـرقـا وغربـا  تنـتـابنـا رغـبة عـارمـة للـتسـلط عـلى اآلخر 
افعل مـا شـئت شـرط اال تـمس االمـارة حتـى وان كانت عـلى حـجـارة كـما
قال العرب  شغفُنـا باإلمارة ليس باجلديـد  بل في عمق التاريخ تضرب

عنى الذي تتصورونه .   جذوره  وأكملوا كالمي با
قراطية نظاما أمثل حلياة رغيدة  نقدا بناء من لن يقبل من ال يؤمن بالد
هارة فيما نكتب ونقول في هذا او ذاك  ولتعذر التسميات ترانـا نراوغ 
هـذه الــوسـيــلـة االعالمــيــة او تـلك  وحتــسـبــا راح بـعــضـنــا يـتــحـدث عن
ن ـلكه اال  السالطـ والطرب احلـزين  اما االسـترخـاء في الكالم فال 
ـقراطـية عـرجـاء تلك الـتي ال يوازيـها كان خـارج أسوار الـغابـة  تـبقى د

شي رجاله بطولهم وليس الى جانب احليطان . اعالم حر  
لقد أعـادوا للمـمارسة ذاك الـرقيب الـذي ظننـا انه ولى من دواخلنـا  غير
ـا يُقـال عـنوان لـثقـة الـقائـد بـنفـسه  فمن مكـترثـ الى ان فـتح الصـدور 
الـكالم مــا هــو نـافع  صــدقــوني ان الـذي يــراد به تــشـويه
صور الـزعامـة مـفضـوح  ولن يكـون بـأكثـر وأشد من
الوافد  وثقـوا ان القداسة تـغدو شكال مع اخلوف 
دعـونـا نـسـتـمـتع بـاحلـريـة وجنـسدهـا سـلـوكـا  فال
ظلم الطويل الذي حشرنا فيه اال من مخرج للنفق ا

بوابة احلرية  .

ليس من عادتي  مشاهـدة حلقة من بـرنامج تلفزيـوني مرة ثانية  مـكتفيا
رة الثانية تفقد لذة االحساس والدهشة  شاهدة اولى  لقناعتي بان ا
لكـني كسـرتُ هذه الـقاعـدة عنـد مـشاهـدتي للـحلـقة االخـيرة من بـرنامج "
شاهدتـها مرة اخرى . كانت اطراف احلديث" في قناة الـشرقية  فـعدتُ 
ـعمـاريـة " ريا عـلي الـزبـيدي " اسـتـثنـائـيـة في حديـثـها ضيـفـة البـرنـامج ا
ـوذجاَ وابـداعهـا وفي بـر والـديـهـا .. شـدتنـي كثـيـرا  حـيث رأيت فـيـهـا 
رائعـا في الـتـكوين االنـسـاني  وفي الـثقـة الـعالـيـة بـالنـفس  وفي االيـثار
وعدم نكران من تتلمذت على ايـديهم  ومع األلق الذي بات يرافق اسمها
ـعمار  وهـو عالم يـتمـدد يومـيا باجتـاه التـطور الـيومي  فـإنها في عالم ا
ـعماري الذي جتاوز الوطن بدت متواضعـة رغم منجزاتها فـي التصميم ا
يا.. وهي الى جانب ذلك  كانت حافظة  ليتبوأ مراكز متقدمة عربيا وعا
دارسها .  للشعر  وألسماء ابرز اجملددين في دنيا الهندسة  وملمة 
سنـاها . كانت اجابتها تمتلك ريا  كما مـعرفيا  معتـمدة على  قراءات  
في البرنـامج  موضوعـية  ومـركزة مسـتندة  الى مـصادر قويـة وواضحة
وجادّة وحريصة ووجـدتها صادقـة مع نفسهـا  وفرحتُ ببرهـا بوالديها 
يا  لم هنـية عا فهي مع ثقل مسـؤولياتها االسـرية والعمـلية وجناحاتـها ا
رحـوم د. علي الـزبيـدي  بأن تـطبع مـؤلفاته ثـقف ا تنـسى وصية ابـيهـا ا
اخملطوطة  وقد فعلت ذلك بسعادة  وهذا درس لألبناء .. وما اعظمه من

درس .
عماريـة ريا الزبيـدي  واحة ضوعهـا مديد  وااللتفـات اليها  وهي  ان ا
لن حتتاج موقعاً او جاهاً  اجده ضرورة حضـارية مهمة للدولة  فعندما
ـرأة في اجملتمع ونرعى هـذا التطور   كأنـا نطوّر اجملتمع نعيش تطور ا
بدعـة  نضيع فرصـا على اجملتمع نح فرصا لـلمرأة ا بأكمله  وحـ ال 
ــبــدعــة  بـفــضل ــيــادين . وهــذه ا بــأكـمــله . ان وجــودهــا مــهم في كل ا
ـتـهـا وإصرارهـا  تـمكّـنت من تـخـطي كل الـعقـبـات وسـجلت أسـمـها عز
بأحـرف عـريضـة في كُـتب التـطـور والتـقدم  ولـعل اخـتيـارهـا من ب 15
معماريـة  مبدعة عـلى الصعيـد االجنبي  يعـني انتصارا عـراقيا . " ريا "
ـعـمـاريـة وهـي ام خلـمـسـة اوالد نـاجـحـ  في تـسـتـمـر في جنـاحــاتـهـا ا
دراسـاتـهم  واكــدت في اطـراف حـديـثــهـا الـتـلــفـزيـوني عن عـمــيق حـبـهـا
صاف دول العالم في لوطنها العـراق  وحلمها بـإعادة اعماره  ليـكون 

اجلمال واحلضارة والتقدم .
ان الشـخص لـكي يكـون مـبدعـاً  ال يـكفي ان يـكون
جـديـدا في عــطـائه  بل يــجب ان يـكــون ذا قـيـمـة ..
ـفـعم بــالـقـيـمـة وريـا الـزبـيــدي هي من هـذا الـنــوع ا

عمارية . واالثر الفني في اخلارطة ا

كالم أبيض

فم مفتوح .. فم مغلق
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مـوضـع اسـتـسـهال) مـضـيـفـا (وبـرغم
ــاضـيـة مــواجـهـتــنـا طـوال الــشـهـور ا
حتــديـات كــبـيـرة عــلى مـســتـوى حـفظ
دمـاء الـعراقـي وجتـنبـنا أن نـفتح أي
بــاب يــتـســبب فـي هـدر الــدم الــعـراقي
الــطـاهـر إال أنـنـا كـنــا ومـازلـنـا نـعـول
عـلى قيم العـدالة والقصـاص القانوني
بـــــحـق كل مـن تـــــورط بـــــإزهــــاق روح
عــراقــيــة زكـيــة بــغـيــر احلق ورغم أن

طـريق العـدالة وسـيادة الـقانـون مازال
زيـد من العـمل والـصبر يـحتـاج الى ا
فـإنـنـا قـطـعـنـا مـتـعـاونـ مع الـقـضـاء
خــــطــــوات كـــبــــيــــرة عــــلى مــــســـاره)
واســـتــطـــرد بــالـــقــول (نـــدرك تــمـــامــاً
مـــســتـــوى الــتــحـــديــات الـــتي تــواجه
الــقـضـاء الـذي نـقــر بـأنه مـازال يـعـمل
بــأقـل من طــاقــته وإمــكــانــاته واآلفــاق
ـــتـــلـــكـــهـــا وهي حتـــديــات ال الـــتي 

تــنـفـصل عن تـلك الــتي تـواجه مـفـهـوم
الـدولـة في الـعراق بـشـكل عـام ولكـنـنا

قـابل مـقدار العـمل الذي  نـدرك في ا
اجنـازه حلـمـاية الـقـضاء من الـضـغوط
والــــتــــدخالت من أجـل تـــكــــريس قــــيم
الـــعــدالـــة واإلنــصـــاف ومــازال هـــنــاك
واجـب إدامــة وتــطـــويــر هــذه األجــواء
وإنـصـاف الـقضـاء والـقضـاة وتـكريس
اسـتقالليـتهم وحتفيـز طاقاتهم) ولفت

ـبارك هـو إسهام الـى ان (هذا اجلـهد ا
فـي حــمـــايــة الـــدولــة والـــذود عن قــيم
مـجـتـمـعـنـا ووضع الـعـراق في سـيـاقه
احلـضاري الطبيعي الذي يستحقه في
اجملـتـمعـ االقـليـمي والدولي واجـدد
الــشـكـر والـتــقـديـر لـكم ولــكل الـقـضـاة
األبـطـال في محـافـظة الـبـصرة وعـموم
الـعـراق  فـهم قـامـات وطـنـيـة مـرتـفـعة

نعتز بهم). 

ÊuKÞUŽ∫  . خريجون عاطلون عن العمل خالل تظاهرة

الـتـجهـيـزات الـطبـيـة الطـارئـة التي سـتـعمل عـلى تـقد
الـرعـاية الـطـبـية الـفـائقـة لـلـحاالت احلـرجـة واالستـجـابة
ـصـابـ في حـوداث الـطـرق  خالل الـسـريـعـة ونـقل ا
دقائق لتلقي العالج الالزم) ,وقال اخلفاجي انه (ناقش
واجـراء آلــيــة عــمـل اإلســعــاف مع اجلــانب االوكــراني 
التـدريبات اخلاصـة بالطيارين) ,وتـابع ان (هناك مهابط
جـاهــزة في مـسـتــشـفى الــنـاصـريـة خــاصـة بـالـطــائـرة 
ستقبل الـقريب). كما اعلن ,سيتم ادخـالها للعـمل في ا
فـراس احلـلزوني اسـتئـنـاف الـعمل بـجـهـاز ا اخلـفاجي,
في مـسـتـشـفى الـنـاصريـة الـتـعـلـيـمي لـتـقـد اخلـدمات
الـتـشــخـيـصـيـة والـفـحـوصـات لـلـمـراجـعـ كـافـة. وقـال
ـســتـشـفى ــفـراس في ا اخلـفــاجي ان (افـتـتــاح قـسم ا
يـأتـي ضـمن خــطــة تـطــويــريـة شــامــلـة لـالدارة احملـلــيـة
بالتـعاون مع دائـرة صحة احملـافظة من اجل اسـتحداث
ستشفى ,للـنهوض بواقع اخلدمات اقسـام جديدة في ا
) ,واشـار الى ان (توفير جهاز قدمـة للمواطن الطـبية ا
ــســتـشــفى سـيــســهم في تـقــلــيل الـزخم ــفـراس في ا ا
ــفـراس  وتــخــفــيف مــعــانـاة احلــاصل عــلى اجــهــزة ا

رضى بالذهاب للقطاع اخلاص ).  ا
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وجه مــحــافظ ذي قــار احـمــد غــني اخلــفـاجـي  رئـيس
بـتـهـيـئـة مـهبط بـرنـامج االسـعـاف اجلـوي في احملـافـظة 
لالسـعاف اجلـوي في مـركز الـنـاصـرية لـلـقلب  لـيـكون
اول مركز قلب في العراق ينفذ االخالء اجلوي للحاالت
احلـرجة في مـجال قـسطـرة وجراحـة القـلب. وقال بـيان
تـلـقـته (الـزمـان) امـس ان (اخلـفـاجي  دعـا في اتـصـال
إلـى أهــمـــيـــة مــراعـــاة جـــمــيع هـــاتـــفي من اوكـــرانـــيــا 
إشــتـراطــات وسـائل األمن والــسالمـة وفــقـاً لـلــمـعــايـيـر
بـالتـنسيق مع ستـشفـيات  هـابط الطـائرات بـا تـبعـة  ا
ـعـنـيـة في احملـافـظـة) ,مـؤكـدا (سعـيه الـدائم اإلدارات ا
الى تـطـويـر اخلـدمـات الـصـحـيـة لـلـمـواطـنـ  ومـواكـبة
صاب ي) ,وتابع ان (الـسرعة  في نـقل ا الـتطـور العا
 ســيـكــون أمــراً حـاســمـاً فـي عـمــلـيــة عالج وإســعـاف
احلــاالت احلــرجــة). ووصل اخلــفــاجي عــلى رأس وفـد
مــخــتص من احملـــافــظــة الى اوكــرانــيــا ,لالطالع عــلى
تـاحـة لغـرض انـشاء اول مـشـروع من نوعه الـعـروض ا
لتـنـفـيـذ االسـعـاف اجلوي. وذكـر الـبـيـان ان (اخلـفاجي
اتــفق عــلى شـراء طــائــرة تــخـصــصــيـة مــزودة بــأحـدث
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مـؤكـدا ان (ما نـفـتخـر به أمـام اطفـالـنا
وأحـفادنـا بعـد ح أنـنا قـد أحسـسنا
ــنـــطق الــعــدل بـــفــداحــة أي إضـــرار 
ـســاواة أمــام الـقــانـون واإلنــصــاف وا
وعــدم اإلفالت من الــعـقـاب فـي الـعـراق
ـتـلـك احلق الـكـامل الــتـاريـخي الــذي 
بـأن يـكـون أمـة لـلـتـنـوع والـعـدل وكان
الـقـضـاء في صـدارة الـتـعاطـي مع هذه
ـباد األخالقية التأسيسية) ومضى ا
الـى القـول ان (إصـدار الـقضـاء الـعادل
حـــكم اإلعــدام بـــحق قـــاتل الــصـــحــفي
ــدني أحـمــد عـبـد الــصـمـد والــنـاشط ا
صـور صـفاء غـالي والـناشط وزمـيـله ا
مـجـتـبى أحـمـد والعـدالـة الـتي سـبقت
بـاعتقـال ومحاكمـة قتلة الـباحث هشام
ــتــظـاهــرين وأي الــهــاشــمي وقــتــلــة ا
مـرتكب بـحق الدم الـعراقي الـطاهر من
إرهـابي دواعش ومجـرم ناهيك عن
فـــتح مـــلـــفــات الـــفـــســـاد ومــحـــاكـــمــة
سؤول عنها كلها مواقف تستدعي ا
االعـتـزاز الـذي يـستـحـقه عـمـود الوطن
ثالً بـالقـضاء) مـبيـنا ومـيـزان احلق 
ان (الـتــعـاطي مع حـيـاة اإلنـسـان الـتي
كـرمـهـا الـله وأعـزها بـالـعـقل والـكـرامة
والـقيم العليـا ليست قضيـة كيفية بل
هي مـسـؤولـيـة كـبـرى اليـجب أن تـكون
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تدعـو الهيـئة التـحضيـرية النتـخابات الـهيئـة االدارية اجلديـدة للجـمعية
اخلـيرية الـكلـدانية اعـضاء الـهيئـة العـامة الراغـب بـالترشـيح لعـضوية
الهيـئة اجلديدة مراجـعة مقر اجلـمعية (االدارة) لغـرض استالم استمارة
التـرشـيح من الـسـاعـة الـعاشـرة صـبـاحـاً ولـغايـة الـثـانـيـة ظهـراً لـلـفـترة

من٢٠٢١/١١/١٠ ولغاية ٢٠٢١/١١/١٤ .
U U ö  W dOC « W ON «



 U½öŽ≈4

www.azzaman.com

ÊU O  WE U×  Ø ‚«dF « W¹—uNLł
 WO½U¦ « —U−¹ô«Ë lO³ « WM' Ø ÊU O   U¹bKÐ W¹d¹b

ÊöŽ≈

VO³Š ` U  Õö  Ø 5ÝbMN  Æ—
ÊU O   U¹bKÐ d¹b

∂≤¥ ∫œbF «
≤∞≤±Ø±∞Ø≥± ∫a¹—U² «

زايـدة اجور النـشر واالعالن واجور الـلجان الـبالغة ٢ %  واية اجور قـانونية الـيوم الذي يـليه من ايام الـعمل الرسـمي ويتحـمل من ترسو عـليه ا
اخرى 

 ت
١

لك وموقعه رقم ا
حانوت رقم ١

رقم العفار وموقعه
١٥٤/٤  علي الشرقي

ساحة م ٢ ا
٩ م٢

القيمة التقديرية السنوية
سنة واحدة

دة ا
٤٢٠٠٠٠ فقط اربعمائة وعشرون الف دينار ال غير

ـرقم (١٤٧٢١) في ٢٠٢١/١٠/١٢ تعـلن جلنة الـبيع وااليجـار الثـانية في مـديرية بنـاء على ما جـاء بكتـاب مديـرية بلـديات ميـسان شـعبة/ االمالك ا
بـلـديات مـيـسان عن تـأجـيـر (١٠٥) ملك والـتي تـبـدأ بالـتـسلـسل (١: حـانـوت رقم ١ والبـالغ مـسـاحته (٩ م)٢ وتـنـتـهي بالـتـسـلسل ١٠٥: مـحل بـاعة
ـزاد العـلني اسـتنادا درجـة تفـاصيلـها في ادنـاه والعـائدة الى مـديريـة بلـدية عـلي الشـرقي با مـتجـول رقم ٦٧)) والـبالغ مـساحـته (١٠٫٥ م٢))) ا
زايدة العلـنية مراجعـة مديرية بلـدية علي الشرقي او عدل فعـلى من يرغب باالشتراك بـا رقم ٢١ لسـنة ٢٠١٣ ا لقانون بيع وايـجار اموال الدولة ا
ـستمسكـات الشخصيـة مع التأمينـات القانونية سـكرتير اللـجنة خالل مدة ٣٠ يوم تـبدأ من اليوم التالـي من تاريخ نشر االعالن مسـتصحبا معه ا
زايدة في اليـوم التالي من مدة االعالن الساعـة العاشرة والنصف قدرة لبدل االيـجار لكامل مدته وستـجرى ا التي ال تقل عن (٢٠ %) من القيـمة ا
زاد الـعلـني عطلـة رسميـة فيؤجل الى صبـاحا خالل الدوام الـرسمي ويكـون مكـان اجراءها في مـقر مديـرية بلـدية عـلي الشرقي واذا صـادف يوم ا

٣٧٠٠٠٠ فقط ثالثمائة وسبعون الف دينار ال غيرسنة واحدة٩ م١٥٤/٤٢  علي الشرقيحانوت رقم ٢٢
٣٧٠٠٠٠ فقط ثالثمائة وسبعون الف دينار ال غيرسنة واحدة٩ م١٥٤/٤٢  علي الشرقيحانوت رقم ٣٤
٢٧٠٠٠٠ فقط مائتان وسبعون الف دينار ال غيرسنة واحدة٩م٧٦٦/٤٢ علي الشرقيحانوت رقم ٤٥
٢٧٠٠٠٠ فقط مائتان وسبعون الف دينار ال غيرسنة واحدة٩م٧٦٦/٤٢ علي الشرقيحانوت رقم ٥٦
٢٧٠٠٠٠ فقط مائتان وسبعون الف دينار ال غيرسنة واحدة٩م٧٦٦/٤٢ علي الشرقيحانوت رقم ٦٧

٢٧٠٠٠٠ فقط مائتان وسبعون الف دينار ال غيرسنة واحدة٩م٧٦٦/٤٢ علي الشرقيحانوت رقم ٧٨
٢٧٠٠٠٠ فقط مائتان وسبعون الف دينار ال غيرسنة واحدة٩م٧٦٦/٤٢ علي الشرقيحانوت رقم ٨٩
٣٢٥٠٠٠ فقط ثالثمائة وخمسة وعشرون الف دينار ال غيرسنة واحدة٩م٢ ١٥٥/٤ علي الشرقيحانوت رقم ٩١٠
٣٢٥٠٠٠ فقط ثالثمائة وخمسة وعشرون الف دينار ال غيرسنة واحدة٩م١٥٤/٤٢  علي الشرقيحانوت رقم ١٠١١
٣٢٥٠٠٠ فقط ثالثمائة وخمسة وعشرون الف دينار ال غيرسنة واحدة٩م١٥٥/٤٢ علي الشرقيحانوت رقم ١١١٥

١٤٥٠٠٠ فقط مائة وخمسة واربعون الف دينار ال غيرسنة واحدة٩م١٥٥/٤٢ علي الشرقيحانوت رقم ١٢١٦
٣٢٥٠٠٠ فقط ثالثمائة وخمسة وعشرون الف دينار ال غيرسنة واحدة٩م١٥٥/٤٢ علي الشرقيحانوت رقم ١٣١٧
٣٢٥٠٠٠ فقط ثالثمائة وخمسة وعشرون الف دينار ال غيرسنة واحدة٩م١٥٥/٤٢ علي الشرقيحانوت رقم ١٤١٨
٣٢٥٠٠٠ فقط ثالثمائة وخمسة وعشرون الف دينار ال غيرسنة واحدة٩م١٥٥/٤٢ علي الشرقيحانوت رقم ١٥١٩
٢٧٠٠٠٠ فقط مائتان وسبعون الف دينار ال غيرسنة واحدة٩م١٥٥/٤٢ علي الشرقيحانوت رقم ١٦٢١
٢٧٠٠٠٠ فقط مائتان وسبعون الف دينار ال غيرسنة واحدة٩م١٥٥/٤٢ علي الشرقيحانوت رقم ١٧٢٢

٢٧٠٠٠٠ فقط مائتان وسبعون الف دينار ال غيرسنة واحدة٩ م١٥٥/٤٢ علي الشرقيحانوت رقم ١٨٢٣
٢٧٠٠٠٠ فقط مائتان وسبعون الف دينار ال غيرسنة واحدة٩ م١٥٥/٤٢ علي الشرقيحانوت رقم ١٩٢٤
٢٧٠٠٠٠ فقط مائتان وسبعون الف دينار ال غيرسنة واحدة٩م١٥٥/٤٢ علي الشرقيحانوت رقم ٢٠٢٥
٣٢٠٠٠٠ فقط ثالثمائة وعشرون الف دينار ال غيرسنة واحدة٩م١٥٥/٤٢ علي الشرقيحانوت رقم ٢١٢٦
٣٢٠٠٠٠ فقط ثالثمائة وعشرون الف دينار ال غيرسنة واحدة٩م١٥٥/٤٢ علي الشرقيحانوت رقم ٢٢٢٧
٢٧٠٠٠٠ فقط مائتان وسبعون الف دينار ال غيرسنة واحدة٩م١٥٥/٤٢ علي الشرقيحانوت رقم ٢٣٢٨

٢٧٠٠٠٠ فقط مائتان وسبعون الف دينار ال غيرسنة واحدة٩م١٥٥/٤٢ علي الشرقيحانوت رقم ٢٤٢٩
٢٧٠٠٠٠ فقط مائتان وسبعون الف دينار ال غيرسنة واحدة٩م٧٦٦/٤٢ علي الشرقيحانوت رقم ٢٥٣٠
٢٧٠٠٠٠ فقط مائتان وسبعون الف دينار ال غيرسنة واحدة٩م١٥٥/٤٢ علي الشرقيحانوت رقم ٢٦٣١
٤٢٠٠٠٠ فقط اربعمائة وعشرون الف دينار ال غيرسنة واحدة٩م٨١٨/٤٢ علي الشرقيحانوت رقم ٢٧٣٢
٢٧٠٠٠٠ فقط مائتان وسبعون الف دينار ال غيرسنة واحدة٩ م١٥٥/٤٢ علي الشرقيحانوت رقم ٢٨٣٣
٢٥٠٠٠٠ فقط مائتان وخمسون الف دينار ال غيرسنة واحدة٦ م٨١٨/٤٢ علي الشرقيكشك رقم ٢٩٧

٢٥٠٠٠٠ فقط مائتان وخمسون الف دينار ال غيرسنة واحدة٦ م٨١٨/٤٢ علي الشرقيكشك رقم ٣٠٨
٢٥٠٠٠٠ فقط مائتان وخمسون الف دينار ال غيرسنة واحدة٦ م٨١٨/٤٢ علي الشرقيكشك رقم ٣١٩
٢٥٠٠٠٠ فقط مائتان وخمسون الف دينار ال غيرسنة واحدة٦ م٨١٨/٤٢ علي الشرقيكشك رقم ٣٢١٠
٢٥٠٠٠٠ فقط مائتان وخمسون الف دينار ال غيرسنة واحدة٦ م٨١٨/٤٢ علي الشرقيكشك رقم ٣٣١١
٢٥٠٠٠٠ فقط مائتان وخمسون الف دينار ال غيرسنة واحدة٦ م٨١٨/٤٢ علي الشرقيكشك رقم ٣٤١٥

٢٥٠٠٠٠ فقط مائتان وخمسون الف دينار ال غيرسنة واحدة٦ م٨١٨/٤٢ علي الشرقيكشك رقم ٣٥١٧
١٤٠٠٠٠ فقط مائة واربعون الف دينار ال غيرسنة واحدة٦ م٨١٨/٤٢ علي الشرقيكشك رقم ٣٦١٨
٢٥٠٠٠٠ فقط مائتان وخمسون الف دينار ال غيرسنة واحدة٦ م٨١٨/٤٢ علي الشرقيكشك رقم ٣٧٢٠
١٤٠٠٠٠ فقط مائة واربعون الف دينار ال غيرسنة واحدة٦ م٨١٨/٤٢ علي الشرقيكشك رقم ٣٨٢٢
١٠٠٠٠٠٠ فقط مليون دينار ال غيرسنة واحدة١١٦٧٥٠م٧٤٧/٤٢ علي الشرقيمعمل ثلج ٣٩١
٢٥٠٠٠٠ فقط مائتان وخمسون الف دينار ال غيرسنة واحدة٣ دو٨١٨/٤ علي الشرقيزراعية ٤٠٤

٢٩٥٠٠٠ فقط مائتان وخمسة وتسعون الف دينار ال غيرسنة واحدة٦ م٨١٨/٤٢ علي الشرقيكشك ٤١٣٦
٢٩٥٠٠٠ فقط مائتان وخمسة وتسعون الف دينار ال غيرسنة واحدة٦ م٨١٨/٤٢ علي الشرقيكشك رقم ٤٢٣٧
٢٩٥٠٠٠ فقط مائتان وخمسة وتسعون الف دينار ال غيرسنة واحدة٦ م٨١٨/٤٢ علي الشرقيكشك رقم ٤٣٣٨
٢٩٥٠٠٠ فقط مائتان وخمسة وتسعون الف دينار ال غيرسنة واحدة٦ م٨١٨/٤٢ علي الشرقيكشك رقم ٤٤٣٩
٢٩٥٠٠٠ فقط مائتان وخمسة وتسعون الف دينار ال غيرسنة واحدة٦ م٨١٨/٤٢ علي الشرقيكشك رقم ٤٥٤٠
٤٥٠٠٠٠ فقط اربعمائة وخمسون الف دينار ال غيرسنة واحدة١٣٦ م١٥٤/٤٢ علي الشرقيمطعم ٤٦١

١٥٥٠٠٠٠ فقط مليون وخمسمائة وخمسون الف دينار ال غيرسنة واحدة١٢٠٠ م٨١٨/٤٢ علي الشرقيساحة كرة قدم مثيلة٤٧
٢١٠٠٠٠ فقط مائتان وعشرة االف دينار ال غيرسنة واحدة٩ م٨١٨/٤٢ علي الشرقيكشك ٤٨٣٣
٢١٠٠٠٠ فقط مائتان وعشرة االف دينار ال غيرسنة واحدة٩ م٨١٨/٤٢ علي الشرقيكشك ٤٩٣٤
٢١٠٠٠٠ فقط مائتان وعشرة االف دينار ال غيرسنة واحدة٩ م٨١٨/٤٢ علي الشرقيكشك ٥٠٣٥
٢٠٥٠٠٠ فقط مائتان وخمسة االف دينار ال غيرسنة واحدة٩ م٨١٨/٤٢ علي الشرقيمحل رقم ١٦ ساحة باعة متجول٥١
٣٦٢٠٠٠ فقط ثالثمائة واثنان وستون الف دينار ال غيرسنة واحدة٧٠ م١٥٧/١٠٢ علي الشرقيمحل جتاري رقم ٥٢١
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القيمة التقديرية السنوية
سنة واحدة

دة ا
٣٦٢٠٠٠ فقط ثالثمائة واثنان وستون الف دينار ال غير

٣٦٢٠٠٠ فقط ثالثمائة واثنان وستون الف دينار ال غيرسنة واحدة٢٤ م١٥٨/١٠٢ علي الشرقيمحل جتاري ٥٤١
٢٦٢٠٠٠ فقط مائتان واثنان وستون الف دينار ال غيرسنة واحدة٢٤ م١٥٨/١٠٢ علي الشرقيمحل جتاري ٥٥٢
٢٦٢٠٠٠ فقط مائتان واثنان وستون الف دينار ال غيرسنة واحدة٢٤ م١٥٨/١٠٢ علي الشرقيمحل جتاري ٥٦٣
٢٦٢٠٠٠ فقط مائتان واثنان وستون الف دينار ال غيرسنة واحدة٢٤ م١٥٨/١٠٢ علي الشرقيمحل جتاري ٥٧٤
٢٦٢٠٠٠ فقط مائتان واثنان وستون الف دينار ال غيرسنة واحدة٢٤ م١٥٨/١٠٢ علي الشرقيمحل جتاري ٥٨٥

٢٦٢٠٠٠ فقط مائتان واثنان وستون الف دينار ال غيرسنة واحدة٢٤ م١٥٨/١٠٢ علي الشرقيمحل جتاري ٥٩٦
٢٦٢٠٠٠ فقط مائتان واثنان وستون الف دينار ال غيرسنة واحدة٢٤ م١٥٨/١٠٢ علي الشرقيمحل جتاري ٦٠٧
٢٦٢٠٠٠ فقط مائتان واثنان وستون الف دينار ال غيرسنة واحدة٢٤ م١٥٨/١٠٢ علي الشرقيمحل جتاري ٦١٨
٢٨٧٠٠٠ فقط مائتان وسبعة وثمانون الف دينار ال غيرسنة واحدة١٨ م١٥٩/١٠٢ علي الشرقيمحل جتاري ٦٢١
٢٨٧٠٠٠ فقط مائتان وسبعة وثمانون الف دينار ال غيرسنة واحدة١٨ م١٥٩/١٠٢ علي الشرقيمحل جتاري ٦٣٢

٢٨٧٠٠٠ فقط مائتان وسبعة وثمانون الف دينار ال غيرسنة واحدة١٨ م١٥٩/١٠٢ علي الشرقيمحل جتاري ٦٤٣
٢٨٧٠٠٠ فقط مائتان وسبعة وثمانون الف دينار ال غيرسنة واحدة١٨ م١٥٩/١٠٢ علي الشرقيمحل جتاري ٦٥٤
٢٨٧٠٠٠ فقط مائتان وسبعة وثمانون الف دينار ال غيرسنة واحدة١٨ م١٥٩/١٠٢ علي الشرقيمحل جتاري ٦٦٥
٢٨٧٠٠٠ فقط مائتان وسبعة وثمانون الف دينار ال غيرسنة واحدة١٨ م١٥٩/١٠٢ علي الشرقيمحل جتاري ٦٧٦
٢٨٧٠٠٠ فقط مائتان وسبعة وثمانون الف دينار ال غيرسنة واحدة١٨ م١٥٩/١٠٢ علي الشرقيمحل جتاري ٦٨٧
٢٨٧٠٠٠ فقط مائتان وسبعة وثمانون الف دينار ال غيرسنة واحدة١٨ م١٥٩/١٠٢ علي الشرقيمحل جتاري ٦٩٨

٢٩٧٠٠٠ فقط مائتان وسبعة وتسعون الف دينار ال غيرسنة واحدة١٢ م٨١٨/٤٢ علي الشرقيمحل ١ باعة متجول٧٠
٢٩٧٠٠٠ فقط مائتان وسبعة وتسعون الف دينار ال غيرسنة واحدة٥٫٦٠ م٨١٨/٤٢ علي الشرقيمحل  ٣ باعة متجول٧١
٢٨٧٠٠٠ فقط مائتان وسبعة وثمانون الف دينار ال غيرسنة واحدة٧٫٥ م٨١٨/٤٢ علي الشرقيمحل ٧ باعة متجول٧٢
٢٧٧٠٠٠ فقط مائتان وسبعة وسبعون الف دينار ال غيرسنة واحدة٨٫٥٨ م٨١٨/٤٢ علي الشرقيمحل ٨ باعة متجول٧٣
٢٧٧٠٠٠ فقط مائتان وسبعة وسبعون الف دينار ال غيرسنة واحدة٩٫٣٦ م٨١٨/٤٢ علي الشرقيمحل ٩  باعة متجول٧٤
٢٥٧٠٠٠ فقط مائتان وسبعة وخمسون الف دينار ال غيرسنة واحدة٤ م٨١٨/٤٢ علي الشرقيمحل  ١٢ باعة متجول٧٥

٢٧٧٠٠٠ فقط مائتان وسبعة وسبعون الف دينار ال غيرسنة واحدة٦ م٨١٨/٤٢ علي الشرقيمحل  ١٣ باعة متجول٧٦
٢٧٧٠٠٠ فقط مائتان وسبعة وثمانون الف دينار ال غيرسنة واحدة١٢٫٦ م٨١٨/٤٢ علي الشرقيمحل  ١٧ باعة متجول٧٧
٣٢٧٠٠٠ فقط ثالثمائة وسبعة وعشرون الف دينار ال غيرسنة واحدة١٢٫٦ م٨١٨/٤٢ علي الشرقيمحل ١٨  باعة متجول٧٨
٢٦٧٠٠٠ فقط مائتان وسبعة وستون الف دينار ال غيرسنة واحدة٥٫٥٢ م٨١٨/٤٢ علي الشرقيمحل ١٩  باعة متجول٧٩
٢٨٧٠٠٠ فقط مائتان وسبعة وثمانون الف دينار ال غيرسنة واحدة٩ م٨١٨/٤٢ علي الشرقيمحل  ٢٢ باعة متجول٨٠
٢٨٧٠٠٠ فقط مائتان وسبعة وثمانون الف دينار ال غيرسنة واحدة٩ م٨١٨/٤٢ علي الشرقيمحل ٢٣  باعة متجول٨١

٢٧٧٠٠٠ فقط مائتان وسبعة وسبعون الف دينار ال غيرسنة واحدة٧٫٥ م٨١٨/٤٢ علي الشرقيمحل ٢٥  باعة متجول٨٢
٢٧٧٠٠٠ فقط مائتان وسبعة وسبعون الف دينار ال غيرسنة واحدة١٢٫٩ م٨١٨/٤٢ علي الشرقيمحل ٣١  باعة متجول٨٣
٢٧٧٠٠٠ فقط مائتان وسبعة وسبعون الف دينار ال غيرسنة واحدة١٢٫٩ م٨١٨/٤٢ علي الشرقيمحل ٣٢  باعة متجول٨٤
٢٧٧٠٠٠ فقط مائتان وسبعة وسبعون الف دينار ال غيرسنة واحدة٩٫٨ م٨١٨/٤٢ علي الشرقيمحل ٣٥  باعة متجول٨٥
٣١٧٠٠٠ فقط ثالثمائة وسبعة عشر الف دينار ال غيرسنة واحدة١٠٫٦٤م٨١٨/٤٢ علي الشرقيمحل  ٣٦ باعة متجول٨٦

٣١٧٠٠٠ فقط ثالثمائة وسبعة عشر الف دينار ال غيرسنة واحدة٧٫٥ م٨١٨/٤٢ علي الشرقيمحل ٣٧  باعة متجول٨٧
٣٢٧٠٠٠ فقط ثالثمائة وسبعة وعشرون الف دينار ال غيرسنة واحدة٥م٨١٨/٤٢ علي الشرقيمحل ٣٨  باعة متجول٨٨
٣١٧٠٠٠ فقط ثالثمائة وسبعة عشر الف دينار ال غيرسنة واحدة٩٫٢٥ م٨١٨/٤٢ علي الشرقيمحل ٤٠  باعة متجول٨٩
٣١٧٠٠٠ فقط ثالثمائة وسبعة عشر الف دينار ال غيرسنة واحدة٥ م٨١٨/٤٢ علي الشرقيمحل ٤٣  باعة متجول٩٠
٣١٧٠٠٠ فقط ثالثمائة وسبعة عشر الف دينار ال غيرسنة واحدة٥ م٨١٨/٤٢ علي الشرقيمحل ٤٤  باعة متجول٩١
٣١٧٠٠٠ فقط ثالثمائة وسبعة عشر الف دينار ال غيرسنة واحدة٥ م٨١٨/٤٢ علي الشرقيمحل ٥٠  باعة متجول٩٢

٣١٧٠٠٠ فقط ثالثمائة وسبعة عشر الف دينار ال غيرسنة واحدة٩ م٨١٨/٤٢ علي الشرقيمحل  ٥٢ باعة متجول٩٣
٣١٧٠٠٠ فقط ثالثمائة وسبعة عشر الف دينار ال غيرسنة واحدة١١٫٩٦ م٨١٨/٤٢ علي الشرقيمحل ٥٣  باعة متجول٩٤
٣١٧٠٠٠ فقط ثالثمائة وسبعة عشر الف دينار ال غيرسنة واحدة٦ م٨١٨/٤٢ علي الشرقيمحل ٥٤  باعة متجول٩٥
٣١٧٠٠٠ فقط ثالثمائة وسبعة عشر الف دينار ال غيرسنة واحدة٩ م٨١٨/٤٢ علي الشرقيمحل  ٥٥ باعة متجول٩٦
٣١٧٠٠٠ فقط ثالثمائة وسبعة عشر الف دينار ال غيرسنة واحدة٩ م٨١٨/٤٢ علي الشرقيمحل ٥٦  باعة متجول٩٧
٣١٧٠٠٠ فقط ثالثمائة وسبعة عشر الف دينار ال غيرسنة واحدة٦٫٢٥ م٨١٨/٤٢ علي الشرقيمحل ٥٧  باعة متجول٩٨

٣١٧٠٠٠ فقط ثالثمائة وسبعة عشر الف دينار ال غيرسنة واحدة٦٫٢٥ م٨١٨/٤٢ علي الشرقيمحل  ٦٠ باعة متجول٩٩
٣١٧٠٠٠ فقط ثالثمائة وسبعة عشر الف دينار ال غيرسنة واحدة٦  م٨١٨/٤٢ علي الشرقيمحل  ٦١ باعة متجول١٠٠
٣١٧٠٠٠ فقط ثالثمائة وسبعة عشر الف دينار ال غيرسنة واحدة٧٫٥ م٨١٨/٤٢ علي الشرقيمحل ٦٢  باعة متجول١٠١
٣١٧٠٠٠ فقط ثالثمائة وسبعة عشر الف دينار ال غيرسنة واحدة٦ م٨١٨/٤٢ علي الشرقيمحل ٦٣  باعة متجول١٠٢
٣١٧٠٠٠ فقط ثالثمائة وسبعة عشر الف دينار ال غيرسنة واحدة٧٫٥ م٨١٨/٤٢ علي الشرقيمحل ٦٤  باعة متجول١٠٣
٣١٧٠٠٠ فقط ثالثمائة وسبعة عشر الف دينار ال غيرسنة واحدة٨٫٢٥ م٨١٨/٤٢ علي الشرقيمحل  ٦٦ باعة متجول١٠٤

٣١٧٠٠٠ فقط ثالثمائة وسبعة عشر الف دينار ال غيرسنة واحدة١٠٫٥ م٨١٨/٤٢ علي الشرقيمحل ٦٧  باعة متجول١٠٥
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ناقـصة الـعامة واخلـاصة بـتـجهيـز (بنـاء سياج من الـبلوك تـعلن شركـة غاز الشـمال (شـركة عامـة) عن ا
ـذكـورة في اصل ـواصـفـات واخملـطـطـات ا حـول مـحـيط الـشـركـة) وحـسب جـدول الـكـمـيـات الـشـروط وا
ـشاركـة مراجـعة امـانة الـصنـدوق في الشـركة ـقاولـة الـتي تتـوفر فـيهـا شروط ا الـطلب فـعلى شـركات ا
واصـفات مطبـوعة على قرص (CD) لقاء الكـائن على طريق كركـوك / بيجي للـحصول عـلى الشروط وا
مـبلغ قـدره (٢٠٠٠٠٠) فـقط مـائتـان الف ديـنـار عراقي غـيـر قابـل للـرد. وسـيتم عـقـد اجـتمـاع لـلجـنـة فتح
ـتخلف من ـثلي اصحـاب العـروض ويسقط حق ا الـعروض في الـيوم التـالي لتاريخ الـغلق وبـحضور 
وجود في استعالمات احلضور في االعـتراض بقرار اللجـنة وتقدم العطـاءات في صندوق العطـاءات وا
ـوافق ٢٠٢١/١١/١٤ واذا صـادف عـطـلـة رسـمـية ـنـاقـصـة يـوم (االحد) ا الـشـركـة علـمـا ان تـاريخ غـلق ا
ـنـاقـصـة ودفع اجـور االعالن عـلـمـا ان الـكـلـفة فـيـؤجل الى الـيـوم الـذي يـلـيه ويـتـحـمل من حتـال عـلـيه ا
ؤتـمر اخلاص بـلغ (١١٠٠٠٠٠٠٠٠) ملـيار ومـائة مـليون ديـنار عـراقي وسيـتم عقـد ا التـخمـينـية تقـدر 
وافق ٢٠٢١/١١/٩ باالجابة على استفسارات مقدمي العطاءات في الساعة العاشرة من يوم (الثالثاء) ا

وبحضور اخملتص وذلك في استعالمات شركتنا.
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التواصل االجتماعي.
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تقرر تمديد تاريخ غلق الطلبية الواردة في االعالن رقم ٥٦ ط . ش (٢٠٢١/٦٠٠٦) (تقل منتسبي مصفى
ـنشور في جـريدة الصـباح بالـعدد (٥٢٤٣ في ٢٠٢١/١٠/٢١) وجريـدة الزمان بـالعدد (٧١٠٠ كربالء) وا
فـي ٢٠٢١/١٠/١٥) وجــريــدة الـــعــدالــة بـــالــعــدد (٤٦٠٢ فـي ٢٠٢١/١٠/٢١) الى ٢٠٢١/١١/٢٢ بــدال عن
شتريات ٢٠٢١/١١/٢ كما نشير الى ان كيـفية عمل سيارات اخلدمـة وكذلك عمل السيارتـ اخلاصة با

والقانونية تكون كاالتي:-
١- بـالنسـبة لسـيارات اخلدمـة البالغ عـددها (٢٠) سيـارة يكون مـنها (١٥) سـيارة مع الدوام الـصباحي

دة (٣٠) يوم خالل الشهر. ناوبة اي  دة (٢٢) يوم خالل الشهر و(٥) سيارات منها مع دوام ا اي 
ـشتريـات والقانونـية فيـكون عمـلها خالل الـدوام الصباحي اي ٢- اما بـالنسـبة للـسيارت اخلـاصة با

دة (٢٢) يوم خالل الشهر وكذلك يكون عملها خملتلف محافظات القطر.
شاكرين تعاونكم معنا... مع التقدير
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-1-
الذكاء في الناس فطريٌّ ال يحتاج معه األذكياء الى شيء آخر 
وهم يتوقدون فِطْنَةً وقدرةً على التقاط االشارة قبل العبارة ...

-2-
وتُـذكرُ في هـذا الـبـاب قـصة طـريـفـة بـ (أب) أعرابـي كان يـتـمـنّى أنْ يـكون

(ابنُه) على قدر عال من الذكاء ولكنّه أُصيب باخليبة واخلسران ..
وآمـال األبـاء في أبـنـائـهم واسـعـة عـريـضـة ولـكـنّـهـا  –لألسف - كـثـيـراً مـا
ـنع من أنْ يكـونوا تـخيب لِـمَا يـتمـتعُ به األبنـاء مِنْ بالدةٍ في الـفهم  وغـباءٍ 

أل قلوبهم أَلَما . من الالمع األمر الذي يُحزنُ اآلباء و
شي مع ولده ( حمزة ) فَسِمَعَ رجالً يصيح : كان األعرابي 

يا عبد الله :
فالتفت اليه شاب وقال له :

يا عمّ 
كلنا عَبِيدُ الله فايّ عَبْدٍ مِنْ عَبيد الله تعني ?

فالتفتَ االعرابي الى ولده وقال :
يا حمزة :

انظر الى بالغة هذا الشاب  وحُسنِ كالمه مع الرجل .
شي مع أبـيه فسمع رجالً ينادي وفي مـرة اخرى بعد تلك كـان ( حمزة ) 

:
يا حمزة 

فالتفت (حمزة) اليه وقال :
كلنا حماميز الله 

فايّ حمزة من حماميز الله تعني ?
فغضب أبوه من كالمه وقال له :

ليس يعنيكَ يا من أَخمَلَ اللهُ به ذِكْرَ أبيك .
-3-

واحلـماميز في (العراق اجلديد) دفـعت بهم احملاصصات الى مواقع لم يكن
يحلم أحد من األباء بان يصل اليها إبْنُه  ..!!

هنيّ واالخالقيّ وصدق احلس الوطني وَبَـدَالً مِنْ أن يكون التفوقُ العـلميّ وا
وشـدة االخالص في الـعمل مـن أجل الشـعب والـوطن وحتـقـيق مصـاحلـهـما
عادالت عيار في التقدم  لعب (احلماميز) - الذين زرعتهم تلك ا العـليا هو ا
ــة في مــواضع ال جتــني الــبالد من ورائــهـا مــا تــبـتــغــيه من مــشـاريع الــظـا
ـستويات  –دوراً كـبيرا في وصـولنا وخـدمات وجناحات عـلى كل الصعد وا

الى حافة الهاوية .
ن ال يــصـلــنــا مـنه االّ ن ال يــفـرّق بــ ( إذ ) و (إذا) و وهــكـذا ابــتــلـيــنــا 

األذى..!!
ال السياسي السالم ..!! وعلى ا
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نامة ا

بـ حـكومـتـ عـربـيـت إلى خالف
بــ شــعــبـــ هــمــا فى الــواقع من
يـدفع الـثمـن فى معـيـشـتـهم وأمـنهم

وإمكانية نهوضهم.
أمـا الـظـاهـرة الـرابـعـة وبـاخـتـصار
شديد فـإنها ظـاهرة نأى مـؤسسات
دنـى العـربيـة السـياسـية اجملتـمع ا
بــنــفـســهــا عن كل مــا يـجــرى. إنــهـا
دائــــــمـــــا مــــــشـــــدوهــــــة وعـــــاجـــــزة
ومسـتسـلمـة: فال هى تخـتفى لـيأتى
غيـرها وال هى تـفعل شـيئـا ليـنضم
أحـد لهـا. وكل مـا تـفعـله هـو إصدار
بيانـات مضـحكة عن أفـكار ومواقف
مــضــحــكــة. الـظــاهــرة الــرابــعـة هى
مــوضـوع الــســاعـة ومــا لم تــصـلح
أمـورهـا وتـصـبح فـاعـلـة فى احلـياة
السـياسـية احملـليـة والقـوميـة فإنـنا
فجعة سنشهد مزيدا من الـظواهر ا
فى احلياة الـعربيـة السيـاسية ولن
يــســـلم أحــد من الـــغــرق فى  هــذا

عذب. الوطن العربى ا

عن قــرارات مــصـيــريـة كــبــرى تـمس
ثوابت األمـة تـأخذهـا هـذه احلكـومة
الـــعـــربــيـــة أو تـــلك أو عن خـالفــات
وصـراعـات وجتـاذبـات بـ حـكـومـة
هـذا الـقـطـر الـعـربى أو ذاك فـيـسـأل
نفـسه: هل نوقش ذلك الـقرار أو ذلك
اخلالف فى اجلامعـة العـربية أو فى
مــجـلس الــتـعــاون اخلـلــيـجى أو فى
ــــغـــاربى أو فى مــــجـــلس االحتـــاد ا
مـنظـمـة الـتـعاون اإلسـالمى أو حتى
فى اجتماع ثنائى قبل أن ينفجر فى
وجوه اجلـمـيع? ويـكـون اجلواب فى
ؤسـسات كل مرة: كال. ذلك أن تـلك ا
قـد أصــبـحت مـســارح لـلـتــفـرج عـلى
ـآسى أو الــكـومــيـديـا مــسـرحـيــات ا
دون إبــــداء رأى مـــفـــيــــد أو اتـــخـــاذ
خــطــوات تــصــحــيــحــيــة ألى مــسـار
تسير فيه الدول األعضاء بال تشاور
مع أحــد وال مــنـاقــشـة فـى مـؤســسـة
مشتـركة. وأصـبحنـا ال نسمع إال عن
قـرار تتـخـذه الدولـة القـطـرية تـتـبعه

ولــقـــد دخل ذلك الـــنــفــاق فى رءوس
بـعض هؤالء وأصـبـحـوا يتـصـرفون
بـاســتـحـواذ تـام عــلى كل الـقـرارات
بــعــيــدا عن أيــة مــؤســســة مــعــنــيــة
مــوجـودة أو أيــة جــهـة اســتـشــاريـة

موضوعية صادقة.
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لقـد اعـتقـدنا وأمـلـنا أن عـهد الـزعيم
الـــقــائـــد األوحــد قــد ولـى وإذا بــنــا
نـعـود إلـيـه ال كـظـاهـرة مـعـزولـة فى
ـــا كـــوبــاء هـــذا الـــبـــلــد أو ذاك وإ
يـنتـشـر فى أرض الـعـرب. وال حـاجة
لــلــقـــول بــأن ذلـك ســيــمـــثل عـــائــقــا
مــــفـــصــــلـــيــــا أمـــام االنــــتــــقـــال إلى
ـؤسسـات والـقـوان ـوقراطـيـة ا د

واستفتاءات الرأى العام.
الــظـاهــرة الـثــانـيــة هى فى الـغــيـاب
الــــتــــام لــــتــــأثــــيــــرات أو اشــــتــــراك
ـــؤســســات الـــعــربــيـــة اإلسالمــيــة ا
ـــشــــتـــركـــة فى كل مـــا يـــجـــرى من ا
أحـداث. يـسـمـع اإلنـسـان كل صـبـاح

ستقبلى. السياسى العربى ا
الظاهرة األولى تتمثل فى اختصار
كل مـــا يــحــدث فـى شــخص واحــد
ولـيس فى مـؤســسـة يـنـتـمى إلـيـهـا
ذلك الـشـخص. وأصـبح ال يـشار إال
إلى شــــــــخـص واحــــــــد يــــــــوصف
بالـعبـقرية والـشجـاعة وبـعد الـنظر
وأنه وحـده احملـرك لــكل الـتـغـيـرات
وأنه لــواله لــضــاعت اجملــتــمــعـات.

شـيــئــا فــشــيــئــا تــتــكــون وتـتــرسخ
ظـواهـر سلـوكـيـة مقـلـقـة فى احلـياة
الــسـيــاسـيــة الــعـربــيـة ســواء عـلى
مــسـتــوى الــقـطــر أم عــلى مـســتـوى
الـوطن الـعـربـى كـله. وحـتى لـو كـان
اضى إال أنه بعضـها مـوجودا فى ا
يكـبر ويقـوى ويلـبس ثيـاب احلداثة
فـى احلـــــاضـــــر بــــــحـــــيـث تـــــهـــــدد
انـــعــكـــاســـاتُه الـــســـلــبـــيـــةُ الــعـــملَ

فزعـة من دولتـ أو ثالث وينـتهى
األمـر هنـا لـيصـبح بـعد حـ كـارثة

قومية أخرى.
الـظــاهـرة الـثـالـثـة تــتـعـلق بـجـنـون
التواصل االجتـماعى كلـما حدث ما
ســبق ذكـره. فــجـأة جتــنـد شــبـكـات
الـتواصل االجـتـمـاعى من قـبل فرق
تــابـعــة لالســتـخــبـارات لــكى تــكـيل
عنية الشتائم ال على احلكومات ا
ــــــا عـــــــلى شـــــــعــــــوب الــــــدول وإ
ـتـصـارعــة. وشـيـئـا فـشـيـئـا يُـهَـيَّـأ ا
اجلو لـتـدمـير أحالم األمـة الـواحدة
صالح أو الوطن الواحـد أو حتى ا

شتركة. القومية ا
ويـــزيــد الــطــ بـــلــة دخــول بــعض
ـنـافـقـ الـذين يـقـحـمـون الـكـتـبــة ا
أنـــــفــــســـــهم فـى كل خـالف من أجل
احلـــصـــول عــلى مـــال أو مـــركــز أو
وجــاهـــة اجــتـــمـــاعــيـــة أو مــكـــانــة
إعالمــيــة. وتـدفـع الـشــعــوب وآمـال
األمة الثمن بـعد أن ينقلب اخلالف
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الشعر ايـها السادة لـيس نسج كلمـات على طريقـة حمدة وحمـيدة او ربط ايقاعات
مع بعـضهـا لتتـوهج الكـلمـات وتعطي قـصيـدة عصمـاء تشـبه قصائـد البـحتري ...
الشعـر قبل كل شئ ( اذا كان شعرا وليس نضما) له عالقة بالشعور فاذا وصل
الشعور الى حـد حتريك عربـة اللغة فـانه سيركب علـى ظهر الكـلمات ويحـلق معها

الى عوالم أخرى ويتحول الى قنديل اخضر على حد تعبير نزار قباني... 
فاذا حتـول الشـعـر الى اعالن على طـريقـة الـكامـيكـاز اليـابـانيـة وصارت الـكلـمات
عـصـافيـر في سـلة كـونـفوشـيوس الـعـصر ابـراهـيم اجلعـفـري فان الـوعي بـالشـعر

ثابةخنجر صدأ في خاصرة التاريخ... خاصة واالدب عامة سيكون 
ربد ربد... واظن ان مؤتـمرات الشعر الكبيرة مثل ا ناسبة ا هذه الكلـمات اقولها 
ال حتـتاج فـقط الى شعـراء  وجمـهور يـصفق... الـشعـراء انفـسهم يـحتـاجون نـقاد
يزوا شعـر الهتاف عن فن الـشعر  وقد كـان صديقي عالم وسيكـولوجيون لـكي 
ربد بدعوة النفس الـدكتور قاسم حس صالح من اوائل الذين كـانوا يحضرون ا

وبدون دعوة منذ ايام اجلواهري ومظفر النواب حتى عصر االرانب.
استبعـاد عقليـة مفكرة مـثل عقليـة عالم النفس الـعراقي قاسم حسـ صالح تعني
ربـد اجلديـد ال يـريدون اشـاعة ثـقافـة سـيكـولوجـية االدب وهي ان القـائـم عـلى ا
عالمة من عالمات  التخلف الذي وصفه جيفارا بقزم  راسه كبيرة وبطنه منتفخة

نتفخة. وحذار من مربد البطون ا

…œu  d

لندن

ÍdJA « wK

بغداد

والـــتــمــسك بــالــثـــوابت  والــتــعــلق
ُفرقّات  من شتركات  ومغادرة ا با
أجل جتـــــاوز االزمــــة  والـــــعـــــبــــور
ـصـالح الـعـلـيا بـالـوطن  وحـمايـة ا
لــــلـــشـــعـب  الـــذي عـــاش األزمـــات 
وقــــاسى الــــظالمــــات  وعضّ عــــلى
اجلراحات  وحتمل الويالت  وأبى
اال أن يــعـايـش الـوطن الــقــسـاوات 
فــــحق لــــهـــذا الــــشـــعـب أن يـــوصف
ـكـابـد احلـر بـالـصـابــر  احملـتـسب ا
تـأمل  لكن لـصبـر الشعب تـطلع ا ا
حـــدود  ولـــتـــســـامـــحـه مـــحــددات 
ولتـجـاوزه عـمن اساء إلـيه سـقوف 
فــإذا مــا نــفــذ صــبــره لن تــقـف أمـام
ثورته الـطـوائف  وال تكـبح جـماحه
الــعــواطف  ولن تــقـيــد اقــتــصـاصه
ن اســـاء وخـــان وغــدر  ظـالمــات
ـــــاضي وانـــــتـــــهــــاكـــــات الـــــراحل ا
ـاضي  فــعـلى الـعـاقل وتـقـيــيـدات ا
جتنب غـضبة احلـليم  وحـلم القادر
ــتــجـــاوز  فــالـــشــعب  وتـــســامـح ا
الباحث عن احلرية لن تقيد تطلعاته
كل آالت الـــقـــمع  وجـــمـــيع وســـائل
الكبت  فـإما عيش بـكرامة أو رحيل
دون ندامة  وعلى السعيد األتعاض

بالتجارب . 

شعب العراق خيرة منظريه اضاحي
على طريق احلـرية بقصـد التصويب
 فـذهب الـسـمـ وبـرز الـغث  الـذي
راح يـــــصــــول ويــــجـــــول في عــــرض
الفـضائـيات وطولـها  بـقصـد ابتزاز
مسـؤول  أو احلـصول عـلى مـنصب
أو الــفـــوز بــعـــقــد  والالفت أن ذوق
الــرأي الــعــام الــشــعــبي  وقــنــاعـات
العقل اجلـمعي  ومتـبنيـات الصوت
ـؤثر  راح يـتـبـنى ودون تـمـحيص ا
نافق  وال تدقيق ما يطرحه األفّاق ا
بل ويُـــردد مـــا يـــدعــيـه ودون دلــيل 
شهود نافق باجلرم ا حتى يُطاح با
ن ـتيمن اال قول    فال يكون من ا

ن نتّبع ?  نقتدي ومن نصدق و
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وكأن الـرحم العـراقي عقم من الـنزيه
الـكـفـؤ الــصـادق  ولم يـبقَ اال الـغث
ــر وغـــاب الـــســـمـــ دون رجــعـه . 
ــا هي ـــرحــلــة ر الـــعــراق الــيــوم 
االصـــعب بـــعـــد ســـنـــة 2003 فـــقــد
انقـسم اجملتـمع مـلل ونحل وأطـياف
وشـيع  وتـشـتـت الـكـتل الـسـيـاسـيـة
التـقليـدية وتـفاوتت أوزانـها  وغاب
الــــقـــد وحل اجلــــديـــد  الـــذي رفع
ســــــقف شــــــعــــــاراتـه عـــــلـى طــــــريق

مـــهـــنـــة من ال مـــهــــنـــة له  وحـــسب
الــظـــروف واألحــداث واألزمــنــة  في
الفتـرة الصبـاحية خـبير اجـتماعي 
وبعـد الظـهر مـحلل اقـتصادي  وفي
ـســائـيـة مـحــلل سـيـاسي  الـفــتـرة ا
وفي كـل يــوم هــو في شــأن  يُــنــظّــر
ويـــنــبــري فـي الــدفــاع عـن الــقــابض
اجلديد عـلى مركز الـقرار  وحيث لم
يبلغ ما سعى له ينبري دون ورع وال
هـاجمـته وسبـابه ونسـبة أنصـاف 
مـــا لــــيـس فــــيه  ويــــحــــدثــــونك عن
الـــتـــصـــحـــيح  وســـبب الـــتـــراجع 
ونــــقص اخلــــدمــــات  واســـتــــشـــراء
الفسـاد  وتفشي الـظالمات !!!! فأمة
ـنُظر احلـاكم  ويتـقصد يبـتز فيـها ا
العالِم ويستهدف الشريف  ويهاجم
الـكـفؤ  ال يُـرجى الـتـصـحـيح فـيـها 
ساراتها  وتعويض ما والتصويب 
فاتها  واسترداد ما نُهب منها  فما
صلحت أمة انحـرف منظريها  وعال
فـيـهـا صـوت من بـاع مـبدئـه ولسـانه
وقــلـمه . لــقــد قـيّــد الـنــظـام الــسـابق
األقـالم  وقـــمـع األفـــكــــار  وأخـــرس
االلسن  حـتى أنه لم يتـردد في قطع
االعــنــاق  بــقــصـد كــبت اآلراءوقــمع
األفــكــار وخـــرس االلــسن  لــقــد قــدم

الذي يُـطرح هل أن الـتـنظـير يـصلح
لــلــتـــصــحــيح دائــمــاً?وهل أن طــرح
الـرؤى النـظـرية دلـيل الـوقـوف على
جـادة الـتـصـويب ? يـقـيـنـاً أن احملك
عــلى طــريق الـتــصــويب  الــعـمل ال
القول  والـفعل ال التـنظيـر  والنية
ال االدعـــاء  وإال فــلـــيس اســـهل من
الـقــول  وال ايـســر من االدعـاء  وال
ابـسط من ســرد اجملـلـدات من وحي
اخلـــيــال  فـــاأل ال تـــتــقـــدم بــكالم
ـنــظـرين دون أســاس  وشـعـارات ا
ـدعـ  وتـنظـيـرات من سـعى الى ا
السـدة ولم يبـلغـها . في بـلدي ليس
ـنـظـرين   وال أوفر  من أكثـر من ا
احمللـل  فـقـد غدت مـهنـة التـنظـير

ـكـانـة خـاصة  ـنـظّـر  تُـفـرد اال ا
نزلـة ومكـانة كثـيراً ما ال وتخـصه 
يتـمتع بـها غيـره  فقـد خلّـد التاريخ
ـنـظرين  اسـمـاء كبـار الـفالسـفـة وا
لالعتقـاد أن ال نهضـة ألمة وبلد دون
فالســـفــة ومــنــظــريـن  حــتى ذهــبت
بعض الـتنـظيـرات تُضـرب مثالً  بل
ظن الــبــعض أنــهـا خــارطــة طـريق 
ومــــســـار تـــصــــحـــيح  وراح اآلخـــر
يذهب بـعيـداً بـالقـول أن ال تصـحيح
دون تنـظـير وتـبصـيـر  وبالـقطع أن
الـتـنـظـيـر والـتـبـصـيـر وطـرح الرؤى
إحـــدى دالالت تــــقـــدم اال وتـــطـــور
اجملـتـمع ووقـوف الـبالد عـلى طـريق
الــبـنـاء والــتـصــويب  لـكـن الـسـؤال

الـتصـحـيح والـتـصويـب والتـشـيـيد
والـبـنـاء ومــكـافـحـة الـفـسـاد  حـتى
ـنـكـوب بـأسـتاره  تـشـدق الشـعب ا
عـــسى أن يــنــتــشــلـه من مــســتــنــقع
الــظالمــات الـــذي أغــرقه حــتى قــتل
عـنــده األمل  وغـيّب فـيه الــتـفـائل 
وأمـــات عــنـــده حــلـم جــظل يـــتــرقب
حتـققه عـلى مـدى عـقـود من الزمن 
فـــــرحل الـــــبـــــعض قـــــبـل أن يــــزول
الــدكـتــاتـور  وبــلغ الــبـعض عــصـر
القابض اجلديـد على السـلطة ولكن
دون أن يـبــلغ احلـلـم  فـصــار عـنـده
الــتــصــحــيح ســراب  والــتـصــويب
تنظير  وغاب عنه األمل دون رجعه
 لـــكن بـــصــيـص جــديـــد لألمل راح
يـلــوح في األفق الـبـعــيـد  تـولـد مع
ظـــهـــور جــلـــيل جـــديــد رفع شـــعــار
تــعــويض مــا فــات  وتــصــويـب مـا
انـحـرف  وتـعـديل مـا اعوج  حـتى
أنه رفـع شــعــار أنـهـم فــتــيــة أمــنـوا
عـتقـد هدى . لـقد بالـوطن وزادهم ا
ـشـهد  احـتـكـمت االزمـة  وتـعـقـد ا
ـــشـــهـــد واضـــطـــرب األمن  وراح ا
االجـتـمـاعي ينـذر بـانـقـسـام جـديد 
ــفــكــر والــقــائـد ُــنــظّــر  وا وعــلى ا
والـســيـاسـي  الـتــزام خط الـوطن 
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األعظم سيدنا النـبي محمد وآل بيته
حــيث ظــلـت ســيــرة اإلمــام عــلي (س)
والصحابي اخلليـفة عمر بن اخلطاب
ـؤمـنـ بـغض الـنـظـر (ر) قـدوة لـكل ا
ــسـلــمـون ـذهب فــا عن الــطـائــفــة وا
جميـعا بكل طـوائفهم يـقتدون بـسيرة
علي في الـشجاعـة والتـجرد ويـحترم
شـيـعـة آل الـبـيت سـيـرة عـمـر...فـكـانـا
خـــيــرة الـــدعــاة فـي الــقـــول والـــعــمل
واألقنـاع ولـيس عـلو الـصـوت إال عـند

االنتصار للحق في وجه الظلم...
تـرى هل تـتـدخل سـلـطـات احملـافـظات
تجول في نع علو أصوات الباعة ا
ـــيـــة األحـــيــــاء هـــنـــاك ضـــوابـط عـــا
لـ"الـتــلـوث الـصــوتي" تـمــامـاً مـثــلـمـا
ــنع تــلـوث الــبـيــئـة هـنــاك قــــــوانـ 
بـــدخــــان أجـــهــــزة احملـــروقــــات مـــثل
الـــســـيــــارات الـــتي كــــانت حـــافالت
بـاصـات الـتـاتــا تـلـوث أجـواءنـا أيـام

احلصار.
ارحمونا...يرحمكم الله...

الـعلـمـانـيـة للـدولـة واحلـزب"..واحلـمد
لـلـه الـذي جنــا الـراحل الــكـبــيـر أمــيـر
احلـلـو وزمـيـله احـمـد عـبد اجملـيـد من
حملة قمع للرأي قـادها أدعياء احلملة
انـية.الـيوم ونـحن في بـيوتـنا في اإل
ارجـاء الـبـالد ال نـصـحــو عـلى صـوت
فيروز لنستـقبل صباحاً نـدياً بالعطاء
الـــفــنـي اجلــمـــيل بـل نــصـــحـــو عــلى
نداءات عاليـة جداً متكـررة واحدة تلو
األخــرى واحــدة تــدعــو لـبــيـع األثـاث
الــقـد وبــطــاقـات الــنــفط ومـكــيــفـات
ـة وأخرى تـعلن أسـعار الهـواء القـد
الفواكه والبرتقال والتفاح وثالثة عن
الفجل والـكراث والـكزبـرة ورابعة عن

قناني الغاز وخامسة عن النفط...
ــا األصــوات لــيــست عــالــيــة فــقط إ
ـرات كــثــيـرة يــشل الــعـقل مـتــكــررة و
مـعـهــا وتـزاح مـنه أيــة مالمح تـفـاؤل
بيوم جـديد نتـيجـة خشونـة النداءات
وسيقى وإن كانت أحيانا مصحوبة 
رائــعــة لــفــيــلم "Love Story. بـهــتت

بـاألخص اخلـطب الـطـويـلـة فـتـعـرض
إلى حمـلـة قاسـية واتـهـامات بـاإلحلاد
" ـيـنـي والـزندقـة من قـبل قـيـاديـ "
في النظـام لكن محـافظة صالح الدين
في حينها كانت قد أصدرت قبل كتابة
احللو موضـوعه توجيـهاً بضرورة أن
تخـفض مـديـات مكـبـرات الـصوت إلى
حدود مـعـينـة فـكان الـتـوجيه شـفـيعه
في الــرد عــلى احلــمـلــة الــقــاســيـة من
جهة ومن جهة أخرى تعاملت "قيادة"
وضوع على أنه "جزء من النظام مع ا
ـدنـية لـلدولـة الـعلـمانـية الطـروحات ا
إلضـــــفــــاء تـــــوازن عــــلـى "احلــــمـــــلــــة

انية".. اإل
في الــســيــاق نـــفــسه كــان الــصــحــفي
الـصــاعـد األســتـاذ اجلــامـعي الحــقـاً
الـزمــيل احـمــد عـبــد اجملـيـد قــد كـتب
مـوضــوعـاً بــنــفس الـســيـاق فــأقـامت
عـلــيه وزارة األوقــاف دعـوى تــابـعــهـا
وكــــيل الــــوزارة شــــخــــصــــيــــاً تــــمت
"كـــفــكــفـــتــهـــا" بــتـــدخل من "الـــقــيــادة

طـــروحـــاته أمـــا قـــيـــادات الـــنـــظـــام
الـشـمـولـي فـكـانـوا يـعــدونه خـصـمـًا
لكنـهم لم يجـرؤا على تصـفيـته بحكم
مكـانـة عـائلـته "الـعـلمـيـة" في الـنجف
من جــهـة ومــكـانــته الـتــاريـخــيـة في
حـركـة الــنـضـال الـقــومي الـعـربي من

جهة أخرى.
الـراحل أمـيـر احلـلـو كـتب مـوضـوعـاً
دعـــا فــيه إلـى احلــد مـن درجــة عـــلــو
صوت اجلـوامع عـند أداء الـصـلوات

ـرحـوم الــكـاتب الـكـبـيـر أمـيـر تـمـتع ا
ـنـاضـل الـعـربـي االشـتـراكي احلـلــو ا
بشجاعة أدبية نادرة في طرح أفكاره
سـواء فــيـمــا يـكـتــبه أو في الــلـقـاءات
العامة باألخص عندما يكون صاحب
القـرار ومـسـاعدوه حـاضـرون فـعانى
ـتقـدمة على كثيـراً بسـبب معـتقداته ا
الفكر الشـعوبوي والقـمعي فمن جهة
ـتــخــلــفــون عن ركب الــشــعــبــويــون ا
احلـــيــاة والـــتــقـــدم لم يــســـتــوعـــبــوا

روعـتـها بـفـعل كـثـرة الـتـكـرار ونـشاز
الصوت وسوء التوقيت...

االســتــمــاع إلى نــداء األذان بــصــوت
رخيم جميـل ال يصم األذان مبعث من
بـواعث األمـل والـتــفـاؤل لــكن احلـال
يـكـون مـأسـاة تـسـتـفـز الـعـقل وراحـة
الـبــال حـ يــعـلــو الـصـوت لــبـيع أو
شـراء سـلع في مـســتـهل الـصـبـاح أو
سـاعـة الـقـيـلـولـة بـعـد غـداء لـعـامـل
عـــادوا مـــتـــعـــبـــ من احلـــر وســـوء

واصالت? ا
u  uK

ـملـكـة الـعـربيـة الـسـعـودية اآلن في ا
ألــزمــوا اجلــوامع بــأن تــكــون هــنـاك
مـــقــايـــيس لــعـــلــو صـــوت مــكـــبــرات
الـــصـــوت...لـــكـن عـــنـــدنـــا يـــتـــبـــارى
ؤذنون واخلطباء في تـعلية أجهزة ا
مـكـبـرات الـصـوت وكأن الـدعـوة إلى
ــــان هي فـي عــــلـــو الــــعــــبــــادة واإل
الصـوت وليس في قـوة اإلقـناع بـقيم
الدين وقـدوة الـسلـوك سـلوك الـثـائر
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ــبــدأ طــبــقــوه بــطــريــقــة حــتى هــذا ا
ســـاخــــرة ومـــضـــــــــــحـــكــــة فال جنح
تلـكوا دهاء الـثعلب الساسـة في أن 
ألن اإلرهـــاب عـــبـــر عـــلــــــــــيـــهم آالف
الــعـمــلــيـات اإلرهــابــيـة وأكـــــــــثــرهـا
غـبـاوة وآخـرهـا وكـانت الـنـتـيــــــــجـة
فـــــــرار اآلالف مـن مـــــــجـــــــرمـي داعش
وبــعــدهــا تــوالت ضــرب الــكــثــيــر من
ـواقـع في كـركــوك واألنــبــار وديـالى ا

وصل . وا
وإمـــا قــــوة األســـد والـــدلــــيل أنـــهم ال
ــتــلـــكــونــهــا وهي هـــيــمــنــة بــعض
الــســـيــاســـيــ أصـــحــاب األجـــنــدات
اإلقــلــيــمــيـــة والــدولــيــة عــلى الــقــرار
الـسيـاسي وكـذلك سـيـطـرة اخلـارج
ـفــسـدين والـفـاسـدين عن الـقـانـون وا
وإسقاطهم هيبة الدولة  وأصبح هذا
األســد أمــام هـــؤالء وجــبــروت الــدول
ـتــنـفــذة في أحـوال الــبالد أسـداً من ا

ورق.

تــضـحــيــات الــنـاس ودمــاء الــشــهـداء
ودمـوع الـثــكـالى وصـنــاديق اإلقـتـراع
إلى الـكـراسي الـتي يـجـلـسـون عـلـيـها
ـــنـــاصـب الـــتي يـــتـــمـــتـــعـــون اآلن وا
كاسبـها والثـروات التي يجمـعونها

باحلالل واحلرام .
إن مــشــاعـــر الــنــاس ال تــقـــبل الــلــعب
ـغــامـرة واجملــازفـة  وإن أكــثـر من وا
 40مــلــيــون عـــراقي جتــاوز صــبــرهم
صبـر سيدنـا أيوب  ال يـتحـملـون بعد
اآلن الـــتــحـــالــفـــات غــيـــر الــنـــظــيـــفــة
والصراعات السياسيـة النفعية خدمة

شبوهة . لألجندات ا
إن الشعب وبصـراحة ليس قـطيعا من
اجلرذان في حقول للتجارب العلمية 
فقد مضت 18 سنة جرب سـاستنا كل
فـنـونـهم في إدامـة الـصـراعـات وجرب
مــــعـــهـم اإلرهـــاب كـل فـــنــــون الــــقـــتل
والــتـــدمــيــر ومـــارس األخــوة األعــداء

أبشع العمليات اإلجرامية القذرة .

حتى من يفوقه منهم قوة وشراسة .
لم تـعـد أمـامـنـا وسـيـلـة  _نـحن أبـناء
الـشــعب  _نـخــاطب بــهــا بــعض قـادة
الــــبالد من الــــســــاســـة قــــادة الــــكـــتل
ـان وزعـماء والتـيـارات وأعـضـاء البـر
األحـــزاب واجملــــالس اخملــــتـــلــــفـــة إال
الرسائل ألن الذي بيـننا أسالك شائكة
وحواجـز كونـكريـتيـة مرتـفعة واآلالف
ضطر من رجال احلمايات فمـا حيلة ا

إال الرسائل ..!
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ورسالـتـنـا األولى إلى بـعض أصـحاب
ـعـالي والــعـز غـيـر الــدائم أن يـتـقـوا ا
الـله في أبـنـاء جـلـدتـهم وال يـتـعـامـلوا
مـعــهم بـدم بــارد كـمــا يـتــعـامــلـون مع
بيـادق الـشـطـرجن  ألن الشـعـوب بـشر
من دم وحلـم وأحالم وآمــــال  فــــهم ال
يـقـبـلـون أن يـتــحـولـوا إلى دمى تـقـتل
بـحــركـة بــســيـطــة من أيـدي الالعــبـ
خــــاصـــة أولــــئك الــــذين أوصــــلــــتـــهم

الوحيد أو الرئيسي الذي دفعه لتقلد
ــلك  فــالـقــيــادة دائـمــاً مـا مـنــصب ا
تقترن باحلكمـة وال تعتمد على القوة
والـــــبــــطـش  ومن صـــــفـــــات األســــد
وخصـاله ما هـو أكثـر نبالً ورقـياً من
قوته الـعضـليـة  وتعـد هذه الـصفات
هي سبب إكـتسـاب األسد لـسلـطانه 
وتنصيبه ملكاً على سائر احليوانات

 صفات األسد هي مـا أهلته لـيستحق
أن يــحــمل مــجــمــوعــة األلــقــاب الــتي
مُنـحت له  مـثل األسـد ملك الـغـابة أو
سيـد الـوحوش وغـيرهـا من األلـقاب 
والتي جـميـعهـا تشـير إلى قـوة األسد
ومـكــانــته الـفــريـدة ضــمن الــكـائــنـات
ـفـتـرسـة بل وعـالم احلـيـوان بـصـفـة ا
عامة  ولكن قوة األسد ليست السبب

ومـاذا كـانت الــنـتـيــجـة  جـيـوش من
األرامل وفـيــالق من األيـتــام وماليـ
فـخخات  وال العاطـل وجـبال من ا
يـقـابــلـهـا رفــاه أو إسـتـقــرار أو بـنـاء
مدارس أو مساكـن أو خدمات  ولكن
قـابـر اجلمـاعـيـة وخاصـة جملـهولي ا
الهـوية تـتسع كل يـوم ومعـها تـتزايد
عـمـلــيـات الـقـتل والــسـرقـة واخلـطف
والــتــفــجــيـــر وكــأن الــبالد في حــرب
الحظ إن فــئـة من مـســتــعـرة  لــكن ا
هـؤالء الـسـاسـة جـنـوا من لـعـبـة الدم
مالي الـدوالرات والوجـاهـة الكـاذبة

وطول اللسان .
ولعمـرنا لم جنـد في علم السـياسة ال
في الزمن الـقـد وال في احلديث ولم
ــفــكــريـن في تــبــريــر يــقــره أخـــطــر ا
الوسـائل وهـو الـفـيلـسـوف اإليـطالي
ميكافلي  وعلى ما يبدو أنهم أخذوا
مـــنه مــــبـــدأ واحـــدا فـــقط هـــو دهـــاء
الـثـعـلب وقـوة األسـد ولـكن سـاسـتـنا
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.. انت تــطل من شــرفــة عــلـم الــنــفس.. بــبــعــد ابــداعي يــخص ا. د. قــاسـم حــســ
ســايـكـولــوجـيــة االديب  الـعــراقي.. ومـا أحــوجـنــا لـواحــد مـثــلك لـلــتـصــدي لـهـذا..
ـســكـوت عــلـيـه.. بـســبب اخلـراب الــفـكــري والـثــقـافي ـوضــوع.. الـذي بــات من ا ا
احلـاصل اليـوم في عمـوم منـصة االداب والـفنـون.. نحن  في مـجلـس احتاد االدباء
ـركـزي.. واتـضح لـلـجمـيع حـتى من كـان حـاضـرا من ادبـاء البـصـرة.. بـان ثـمة.. ا
ـوقف من االحتـاد الـعام في ـالـية.. وا اشـكـاليـة عـصيـة.. تـتـعلق بـالـتخـصـيـصات ا
واقف متـنوعة  من قضية دعوة بغداد العـاصمة.. وما انفكت ردود االفـعال تترى 
هـذا االديـب دون ذاك..  ومن بـيـده الــقـرار..?.. واراك.. مـدفـوعــا بـنـبل تــخـصـصك
ي في علم الـنفس االبداعي.. الى طرح تشخيص ومعاجلات نوعية.. جذرية االكاد
ا شهـد الثقافي.. في عـموم العراق.. ور في هذا  الشـأن.. ويبقى اخلاسـر هو.. ا
ــعـنــيــ في احتـاد ادبــاء الـبــصــرة يـشــاطـرونك الــرأي.. ويــبـجــلـون روحك حـتى ا
الـوطنـيـة.. ولـكن كـما يـبـدو.. ظـاهريـا.. مـا في الـيـد من حيـلـة.. وتـبـقى رمزا مـثـقـفا
ـربـد.. هذه ويوجـد مـعك مـبدعـون اخـرون.. كانـوا يـنـتظـرون االشـتراك في دورة.. ا
بـاسم إبراهـيم اخليـاط لرمزيـة احتاد االدبـاء والكتـاب في العـراق.. وسنـبقى نراهن
.. ايضـا.. هـناك وانت الـقـادر على ـبدعـ على الـنـوايا الـطـيبـة.. النهـم من صفـوة ا
نشر بحثك كـما تفعل غالبا بـطبع ونشر كتبك وبحـوثك التي يستقبلـها القراء بغبطة
ـا فيها من اضـافة ونتائـج موضوعيـة ناضجة ومـفيدة ..   حتيـاتي وتقديري ولهفة.

يا رصينا. لروحك السمحة ودمت مثقفا وباحثا اكاد
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حتياتي صديقي وفخرنا البروفيسور قاسم حس صالح وبعد 
ـر الـنـقـد بل إبـداع الـشــعـر من دون تـلك األسـهـامـات فـإنـني ألعـجـب أن 
ا في األكمة ما يختفي لكننا الـبهية لعلم النفس وقراءاته ومعاجلاته!? ولـر
نـدري أن ذلك ال يـصـل إلى حـد إعـدام تـخـصص ريــادي بـنـيـوي في جـهـد
ـعـرفي العـلمي وأنت نـجز ا كـتنـزة بـا مـثل هكـذا مهـرجـانات وإطالالتـهـا ا

خير من يدرك تلكم احلقيقة.
 يـؤسفني ما أقرأه من تفاعل سـلبي قاس وأملي بتغيـر الكفة وعودتها إلى
صـواب االخـتـيـار ومـشـاركـة فـاعــلـة من طـرفـكم وقـد وضـعتُ هـذا الـرابط
ومـعاجلته ومـا تناول فـي صفحـة (ألواح سومـرية مـعاصرة) بـقصد تـعزيز
هـرجان وإغنائه بوساطة تـقد محور التناول مـوقف تضامني يؤكد دعم ا

تخصص للموضوع..  النفسي ا
ـا يفيـد بهـذا االجتاه ومبـادراتك بهـية كـبيرة دمت  سـأعكف على الـتفـكّر 
ـنح التخصص فـكر الذي  بـتلكم الطـاقة واحليـوية وأنت العـالم اجلليل وا

ؤثر تقبل حتياتي متجددة دوما . عمقه وفعله ا
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خـمـســة وثالثـ ألف ديــنـار.. ثـقــيـلـة
عـــلى ذوي الـــدخـل احملـــدود الـــذين ال
يجـدون مـستـشـفـيات حـكـوميـة تـعنى

. بهم مجاناً
وأرجــو أن يـــتـــقــبل الـــرأي الـــرســمي
حتفظي: مراجعـة مستشـفى حكومية
غطاء شرعي وقانوني لإلنتحار األمر
يس ويرقص له معظم الذي تستغـله 
األطـبـاء بـ "جـفـيــة" حـتى أن بـعـضـهم
فـقـد وقــاره وحتـول الى مـهــرج يـنـفخ
بسماعة جس الـنبض... مستغالً كون
ـرض الــنــاس تــضــعف أمــام رهــبــة ا

وآالمه.
ن يستجير بـعلمك يا طبيبة أرفقي 
ولتشدد نقابة األطباء ووزارة الصحة
ـستشـفيات رقابتـيهمـا على مطـحنة ا
احلكومية التي تقصر عن واجبها كي
.. الى األهـلـية.. ـرضى.. عـمـداً تـلـفظ ا
جتـبـرهم عـلى إنـقـاذ أرواحـهم بـتـقـبل
ـيس ودفع كشفـية جائـرة لها; تعالي 
علّ الـشــيـطـان يــضع أوزار األلم عـمن

يكابده.

أسوأ مـا يـنحـدر إلـيه الطب مـتـنصالً
من إنسانيته.

ــيس.. طــول اإلنــتـــظــار عــلى بـــوابــة 
ســــــاعــــــات.. ثم إدخــــــال ثـالث.. ثالث
مريـضات مـعاً يتـم حشرهـن في غرفة
صغيـرة جداً جداً تُـكِئِبُ الفـرد الواحد
فكيف بـثالثة و"هيـلة على الـتعترض"

تلقى ما يلقى الـ.
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عهـدنا بـ "الـراهـبات" مـستـشفى راقي
لـكن وجـدنـاه يـخـلـو من سـلـة نـفـايـات
اء البالستكية الفارغة جلمع قناني ا
وقد ترامت على االرض بـإهمال شامل

كان. لنظافة ا
لم يـا مالك الــرحـمـة هـذا الــتـعـامل مع
مرضـاك? ِ لم الـتعـالي والعـجـرفة كـما
.. ـريض عـدو أسـيـر ب يـديكِ لـو أن ا
ان تلك الـقـسـوة ال تلـيق بـإمرأة وهي
أبــعــد مــا تــكـــون عن رحــمــة طــبــيــبــة
رضـاها كـما تـنص مـوجبـات مهـنة

. الطب إجرائياً
عـــشت عـــمـــري.. وســـأظل.. أكـــتب عن

مادة "األخالق الـطـبيـة" طـيلـة سـنوات
الدراسة الست.

وجــامــعــات الــعـراق تــقـف عـنــد قــسم
أبقراط.

هذه اليمـ اجلامعية الـتي تؤكد على
انـسـانـيـة الـطـبـيب وبـذله كل اجلـهـود
ريض بالتأكيد قد أدتها إلنقاذ حياة ا
ـيس شـوقـي ولـكـني اعـتــقـد انـهـا د. 
نـسـيـتـهــا داخل أسـوار اجلـامـعـة.. او
إنــهــا انـــفــلــتت مــنــهـــا عــمــلــيــاً بــعــد

التخرج...
د.شــــوقي طـــبــــيـــبــــة الـــســــونـــار في
مــسـتــشــفى الــراهــبـات ذي الــســمــعـة
يس هـل حقاً الطـيبـة.. أخاطـبها.. يـا 
نسيتي قسم التخرج ام انكِ تناسيته.
إتقِ الــرب يــا مـالك الــرحــمــة فــكــلــفــة
الفـحص وحـدها خـمـسة وثالثـ ألـفاً
تعد مبلغاً مبهظاً للفقير في ظل تلكؤ
ــســتــشــفــيــات احلــكــومــيــة عن أداء ا
ـــريض الى مـــهــــمـــتـــهـــا; فـــيـــلــــجـــأ ا
ــسـتــشــفــيـات األهــلــيــة الـتـي بـاتت ا
تـطـبق مــبـدأ الـعــرض والـطـلب! وهـذا

رضى وبـكل انسـانيـة فمـنذ ارواح ا
عهد احلـضارة الـيونانـية الى يـومنا
هذا يلـتزم االطـباء بقـسم أبقراط ذلك
الـقـسـم الـذي كـان شــرط اسـاسي من
ـهـنـة شـروط تـخـرجـهم ومــزاولـتـهم 
الـــطب والى يـــومـــنـــا هـــذا مـــا زالت
جامعـات العالم قـاطبة تـلزم طلـبتها
به او بــــقـــسـم ثـــابـت الـــنـص.. عـــلى
غـراره كــشـرط لــلـتــخـرج بــإعـتـراف
ــيــة الــتي مــنــظــمــة الــصــحــة الــعـا
وضعت لكليـات الطب في الدول كافة

ـهنة الـتي تتسم بـالرحمة الطب تلك ا
ـواطن بشكل كونها تالمس ارواح ا
هنة التي يتم التعامل مباشر والنها ا
من  خاللـها مـع النـاس بـكل اشـكـالهم
والـوانـهم غــنـيـهم وفـقـيــرهم كـبـيـرهم
وصـغيـرهم شـيـبـهم وشـبـابـهم ولـهذا
الئــكــة الـرحــمــة تـلك لــقب االطـبــاء 
الـرحـمـة الـتي اقــسـمـوا عـلى جـعـلـهـا
االساس في عملهم منذ قد العصور
حيث كان الـطبيب وال زال هدفه االول
واالخــيــر هــو بـذل كـل طــاقـتـه النــقـاذ

الكـــات الــصــحــيــة الــطــبـــيــبــات وا
.. إنها كحوريات وأنـصعُ بياضَ روحٍ
ـرة األولى الـتـي أنـتـقــد بـهـا إمـرأة; ا
ألن النساء هن قوام رسالتي النقابية
والثقافية واإلجـتماعية لكن ال حدود
ا هي نسـبية ـواقف; إ مطلـقة في ا
فحـ يخـطئ إنـسان.. كـائن من يكن
يــتـوجب عــلــيـنــا تــشـخــيص اخلــطـأ
وتـــعــريف اجملـــتـــمع به وتـــصـــويــبه
وتـقـد الـنـصح كـمـا يقـول احلـديث
" ـاً مظـلوماً النبـوي: "أنصـر أخاك ظا
.. نـنـصـره عـلى ـاً وعـنـدمـا يـكــون ظـا
نـفـسه بــالـنـصح كي يــعـود عن الـغي

الى رشده.
كل هــــذا ســـيـــكــــون جـــزءاً من رؤيـــة
لتبصيـر نقابة األطـباء وزارة الصحة
ـنـظـمـات اإلنـسـانـية; كـي نـتـعاون وا
على الـبر والـتـقوى ولـيس على اإلفك
وعــدوان حــشــر ثالث مــريــضــات في
غـرفـة ضـيـقـة والـتـعـالي عـلى آالمـهن
ــــفــــروض أنــــهــــا واجب الــــتي مـن ا
يس شوقي نظير أخالقي للدكتورة 
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كرم رئيس الـطائفـة الكلـدانية في الـعراق والعـالم البطـريرك مار لويـس ساكو فريـق كنيسـة مار يوسف
خلماسي الـكرة بعـد تتـويجه ببـطولة اخلـماسي لـلكنـائس التي اقيـمت مؤخـرا . وشارك في البـطولة كل
من كنيسة االقباط ومار كوركـيس ومار توما والقديس يوسف وشبـاب االرمن وسيدة النجاة والصعود

وسلطانة الوردية ومار ايليا والروم وقلب االقدس وماريوسف الكلدانية.
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فريق الشرطة
يخطف الصدارة
على ارض
الشعب
عدسة قحطان
سليم
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حـافظـات العـراق  سيـما في بـرغم العـتمـة وتكـلكل خـيم احلـزن البـادية عـلى اجملتـمع 
ـا يكفي لـلتنفس او في وسـطه وغربه وجنـوبه  اال ان بعض النـوافذ ما زالت مـشرعة 
ـتراكمة تـناقضـاته وكوامنه ا ـا يزفر االنـسان  األقل للـتعبـير عن ذلك النـفس التواق 
جراء انحطاط قيمي ضرب اوصال اجملتمع التي لم تسلم منها حتى الرياضة والفن ..
ـتـنـبي ومـحـيـطه ومـكتـبـاته ورواده والـقـائـمـ عـليه ... هـنـا ال بـد من اإلشـادة بـشارع ا
عـزل عن تقـييمـنا لـها  .. لذا تـلك قدر من احلـرية  بـاعتبـاره متـنفسـا ونبـضا ثـقافيـا 
جند ان الكثيـر من الشرائح النخبـوية او من يرى نفسه مشمـول بهذا العنوان وهو حق

متاح للجميع  في ظل بلد لم تعد فيه معايير وقيم قادرة على الفرز ..
تـنبي حتى تـبدا الكـثير من تـعابير كالعـادة ما ان ندخل الـكرنفـال الثقـافي الكبـير في ا
ن يطلبون التقاط صور او اخذ راي تابع لنـا  الود من عدد غيـر قليل من القراءة وا
مـا في جنبة اغـلبها ريـاضية عامـة او كروية خاصـة .. وقد سالني احـدهم وكان يرتدي
البجامة و النعال   وهو زي ينبغي ان ال يخوض فيه باإلمكان العامة .. فقال :  أستاذ
ـكن سؤال :  ثم اخذ يخـطب : هو هذا منـتخب ? هذا مدرب ? هؤالء  يرحم ابوك  
فروض نـلعب بالطـريقة الفالنـية ونطرد العـب ? . ثم وضع حلـول واجابات السئـلته : ا
فالن وعالن ونــاتي بـعـبــيـد وزيـد .. وطـز بــهـذا وطـز بـذاك ...  .. بــعـد ان افـرغ مـا في
لف الكروي برمته بيد إدارة احتادية منتخبة درب والالعب وا جعبته  قـلت له :  ان ا
تـأخذ عـلى عـاتقـها حتـمل مسـؤوليـة ذلك . ومـا علـيك وعلي اال ان نـطرح مـا نريـد ونراه

بصورة مناسبة .. حتى تتغير األمور تدريجيا كما نحب  .
نـتخب ومـونديـال الـدوحة ومـا يعـنيه ذلك من ـتعـلق بـا ثم سـالـني آخرين بـذات احملور ا
احـباط حقيـقي للجمـاهير ان لم يتـحقق التاهل .. بـعدها سالتـني إذاعة ثم بعض مواقع
التـواصل والقـنوات الـتلـكـراميـة .. حتى جـلست مع بـعض زمالئي في االدب والـتحـليل
ـن يــعـد لــقــاؤهم الــسـيــاسـي والـريــاضـي والـتــخــصـص االجـتــمــاعي ... وغــيــر ذلك 
األسبوعي مصـدر راحة وتخفيف عناء من بعض ضغوط الواقع االجتماعي والسياسي

ازوم دوما . ا
وقـــد طــرح الــزمـالء ذات الــســؤال :  هـل نــتـــاهل الى كــاس الـــعــالم  .. فـــاجــبت :  ان
ـوهبـة وحدهـا. ذلك الـزمن ولى واصبح االحـتراف اإلجنازات الـرياضـيـة لم تعـد نتـاج ا
ومـخرجـاته هـو األسـاس في عـمـليـات اإلجنـاز الـريـاضي التـي نراهـا وتـبـهـرنا في دول
تـقدم .. االهم ليس حتقـيق اإلجناز بل إيجـاد البيئـة احلضارية الـصاحلة التي الـعالم ا
يكـون اإلجناز احد اهـم مخرجـاتهـا التـلقـائيـة .. اما حتـقيق اجنـاز  صدفوي  مـن قبيل
ت لـلـتطـور والـتـخـطـيط بشـيء  بل هو الفـوز بـكـاس اسـيا  2007  فـذلك ال 
ـكن الـبـنــاء عـلـيه .. وفـقــا لـقـاعـدة جـديـدة نـتـاج ظـرفي مــحـدود ال 
مــفــادهـا :  ان اإلجنــاز الــريــاضي مــا هــو اال حتـصــيل حــاصل
ـجوبهـا هوية لـلحضـارة اجملتمـعية  الـتي اصبحت الـرياضة 
وتــعـبــيـر لــتــلك اخملــرجـات احلــضـاريــة قــبل ان تــكـون مــجـرد

ارسة عضلية او تنافسية.
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شــهـدت اجلـولـة الـثــامـنـة لـدوري الـكـرة
ـيناء اسـتمـرار الفـرق االر بعة الـقاسم ا
الـديـوانـيـة وسـامـراء في دائـرة الـهـبوط
كـمـا شهـدت ابعـاد مـدربا اجلـوية احـمد
خـضـير واالمـانـة جمـال عـلي مدرب كـما
أبـقت الشرطة في الصـدارة بتالقها امام
اجلـويـة  في الشـعب بـعدمـا جنحت  في
عـبـور عقـبة الـغر والـفوز عـليه بـهدف
واس اجلميل من كرة ثابتة من مـحمد ا
خـارج منطقة اجلزاء لتـستقر على يسار
الفهد د60 ويخرج الفريق باغلى نتيجة
حتت انــظــار جــمــهــوره الــكــبــيــر الــذي
ـكن وصـف فـرحتـه بـالفـوز اخلـامس ال
تـوالـيـا والـسـابع بـالـدوري واالسـتـمرار
الــصـدارة 22 نــقــطـة بــعـدمــا تــمـكن من
ــهــمــة عـن جــدارة وكــان اكــثــر حـــسم ا
تــنـظـيــمـا والـتــعـامل مع االمــور بـهـدوء
ـبالغة مـستغال انـدفاع العبـي اجلوية  ا
في الـهـجـوم دون خـطـورة تـذكـر وتـكرار
االخـطاء بـتعـمد اخلـشونـة الغـير مـبررة
قــبل ان يــفــتــقــد لــلــتــوازن بــعــد غــيـاب
ـــؤثـــرة  الـــتي  وقـــعت في اســـلـــحـــته ا
ـضــاعـفـة اخــطـاء كــادت ان  تـتـســبب 
الـنتيـجة وبعـدها كرة عـبد الرزاق قاسم
الـبعيـدة التي ردها بـصعوبـة فهد طالب
. وفــشـلت مـحـاوالت اجلـويـة في الـر بع
االخـير رغم البداية الوا ضحة في بداية
احلـصـة الـثـانيـة   الدارك الـتـعـادل التي
اصــطـدمت بــدفـاع الـشــرطـة الــذي ظـهـر
فـارز ودعـمت بعـضـها لـلـبعض مـنـظم ا
وجنـحت في الـوصـول الى هـدف الـلـقاء
اجلـــمـــاهــيـــري الـــذي خــطـط له مــد رب

الـــفـــريق مـــؤمـن  في مـــبـــاراة نـــوعـــيــة
ومــصــيـريــة وثـاريــة واصــبح الـشــرطـة
الـفريق االفـضل بعدمـا جنح في سلـسلة
مـباريـات حيث الـفوز عـلى نفط الـبصرة
بثالثة اهداف لواحد . وتقدم على زاخو
بــثالثــة اهــداف لــهــدفــ وعــلى الــنــفط
ـة الـوسط بثـالثيـة نـظيـفة بـهـدف وهز
وعــزم عــلى حتــقــيـق الــنــتــيــجــة االبـرز
واالفـضل  وتقد اجمل هدية جلمهوره
فـيـمـا تـعرض اجلـويـة لـلـخـسارة االولى
بــعــد تــراجع االداء واخــتــفــاء االســمـاء
ـعـروفـة في مـبـاريـاتـه االخـيـرة عـنـدما ا
ـيـناء ادرك الـتـعـادل بـشق االنـفس مـع ا
والـفـوز بـصـعـوبـة عـلى االمـانـة في اخر
دقـيـقـة قـبل ان يـدفع الـثـمن غـالـيـا امس
االول ولــبــغــضب جــمــهــوره الــذي الـزم
ـدرب احـمـد خـضـيـر الن االدارة ابـعـاد ا
اخلـسـارة جـاءت من الـشرطـة و يـحـتاج

اهل اجلوية نسيانها.
VOðd² « ‰Ëbł 

وشـهد جـدول الترتـيب تغيـرات واضحة
بـعـدما تـقدم الـزوراء للـموقع الـثالث 18
بــــافـــضــــلـــيـــة االهــــداف عـــلـى الـــوسط
حـيـنمـاجنح في حتـقـيق فوزا مـثـيرا في
اخـــر ثــواني وقت مـــبــاراته مـع ضــيــفه
ــتــراجـع مــوقــعــا 14 مـــفــرطــا اربـــيل ا
بــتــعــادل الـدقــيــقــة االخـيــرة الــذي كـان
افـــضـل من اخلـــســـارة لالصـــفـــر الـــذي
اســـتــمــر يـــعــاني من الـــذهــاب في وقت
تـراجع الوسط رابعا بـعد جترع خسارة
الـغـر الـنجف بـهـدف امـجد راضي من
ركـلة جزاء تقدم بـها فريقه عاشرا وسط

فرحة غامرة جلمهوره.
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جــرت  ثالث مـــبــاريــات ضــمن مــنــافــســات
ــرحــلـة األولى لــلـدوري الــدور الـثــالث من ا
ـمـتـاز لـكـرة الـيـد 2021- 2022 الـعـراقي ا
ـــبـــاراة االولى تـــمـــكن فـــريـق نــادي فـــفي ا
الشرطـة من حتقيق الفوز على فريق الكوفة
ـباراة الثانية بـنتيجة   21-31 هدف. وفي ا
تـمـكن فـريق نـادي اجلـيش عـلى فـريـق نادي
احلشـد الشـعبي بـنتـيجــة   22 - 26 هدف.
ـبــاراة االخــيــرة تــعـادل فــريــقــا نـادي وفـي ا
ـسـيب مع اخلـليج الـعـربي بـنـتـيـجة 26-26 ا
ــسـابـقـات في االحتـاد هـدف. وكـانت جلـنـة ا
الـعــراقي لـكـرة الــيـد رفــضت تـأجــيل مـبـاراة
قررة يوم غد السبت نادي كـربالء والتعاون ا
بـنـاء عـلى طـلب نـادي الـتـعـاون وذلك بـعـد أن
أ االحتــاد الـــعــراقي لـــكــرة الــيـــد االتــفــاق
الـنـهــائي عـلى نــقـلــهـا مــبـاشـرة عــبـر الــقـنـاة

الناقلة.

بـاالضـافـة لألمـ الـعـام الـسـيـد هـيـثم
ـالي الــســيـد عـبــد احلــمـيــد واألمــ ا
ـكتب األعالمي أحمـد صـبري ومـديـر ا
السيد حس علي حس فيما حضره
عن كـلــيــة الـتــربـيــة الــبـدنــيـة أعــضـاء
وسوي مجلس الـكليـة الدكـتور فرقـد ا
والدكـتـور لـؤي سـامي والـدكـتـور علي
صــــادق والــــدكــــتــــور جــــنــــان نــــاجي
والدكـتور بـان عدنـان والدكـتور مـحمد
جــواد. ورافق عــمــيــد الــكـلــيــة رئــيس
رافق له في بـية والـوفد ا اللجـنة األو
جـولــة إطالعــيـة عــلى بــعض مــفـاصل
ـتـحف ــكـتـبـة الـعـلــمـيـة وا الـكـلـيـة كـا
واقع الرياضي وعدد من الـساحات وا
سـتحدثة في الـكلية خالل الترفيـهية ا

الفترة األخيرة.

العـلمـية وطـلبـتهـا سـتفـخر بـالتـعامل
ـبيـة بـوجـود حـمودي مع اللـجـنـة األو
في قيادتـها مضيـفا انه راقب بـاهتمام
ـبيـة األخيرة العمـليـة االنتـخابـية األو
وأســعـده ان يــصـل حــمــودي ونــخــبـة
خيرة وطيبة من أعالم الرياضة لقيادة
ــبي عـراقـي. وفي خـتـام أعـلى هـرم أو
تـــوقـــيع االتـــفـــاق قـــدم حـــمـــودي درع
بـيـة لـعمـيـد الـكلـيـة الذي اللـجـنـة االو
قـدم بــدوره درع الـكــلــيـة الى حــمـودي
رافق له. هذا بي ا وأعضاء الوفد األو
وحـضر تـوقـيـع االتـفـاقيـة عـن الـلـجـنة
ـكـتب الــتـنــفـيـذي ـبـيــة أعـضــاء ا االو
الـدكـتـور حـسـ الـعـمـيـدي والـدكـتـور
هـــردة رؤوف والــــدكــــتــــور إبــــراهــــيم
الــبــهـــادلي والــدكـــتــور بــيـــداء كــيالن

مشيـراً الى تصـدي الكـثيـر من مالكات
ـبي وخريـجـي الكـلـيـة الى الـعـمل األو
راحل الـزمنية. يداني خالل جـميع ا ا
وشدد حمودي علـى ان تترجم مفردات
ـا االتـفـاقـيـة بـشـكل عـمـلي و واقـعي 
يــخـــدم احلـــركــة الـــريـــاضــيـــة في كال
ؤسـستـ مؤكـداً في الوقت ذاته ان ا
الـتــعــاون بـيــنــهـمــا قــائـمه أصـالً لـكن
. من جانب إتفاقيـة اليوم تـوثقه عمـلياً
أبـدى عـمــيـد كـلــيـة الـتــربـيـة الــبـدنـيـة
وعلوم الـرياضة الـدكتور صـباح قاسم
عن سعـادته الـغـامرة بـوجـود حـمودي
في الصرح العلمي الرياضي الفتاً الى
ان الــكــلـــيــة تــشـــرفت بــشـــخــصه أوالً
. ـكتب الـتـنفـيذي أيـضاً وبزمالئه في ا
الكاتها وأشار قاسم الى ان الـكليـة 
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ــبــيــة الـوطــنــيـة إبـرمت الــلــجــنـة األو
العراقيـة اليوم إتفـاقية تعـاون مشترك
مع كـلــيــة الــتـربــيــة الــبـدنــيــة وعــلـوم
الـريــاضــة في جــامــعــة بـغــداد. و وقّع
ـقـر الـكـليـة رئـيس الـلـجـنة االتفـاق 
ـبــيــة الــوطـنــيــة الــعـراقــيــة  رعـد األو
حـمـودي و صـبــاح قـاسم عـمـيــد كـلـيـة
الـتــربـيــة الــبـدنــيـة وعــلــوم الـريــاضـة
بجامعة بغداد كما حضر لقاء االتفاق
ــكــتب الــتــنــفــيـذي عـدد مـن أعـضــاء ا
ــبــيــة وعــدد من أعــضـاء لـلــجــنــة األو
مـجــلس الــكـلــيـة. وثــمن حــمـودي دور
الــكـــلــيـــة في رفــد الـــوسط الـــريــاضي
يـة الكـفوءة وتنـمية باخلبـرات االكاد
مـسـتـويـات األبـطــال فـكـريـاً وريـاضـيـاً

واســتــعــاد زاخــو نـغــمــة االنــتــصـارات
مـحققا اغـلى نتيجـة له في ميدانه وب
جــمــهـوره الــكـبــيــر الـذي أطــلق الــفـرج
لــنـفـسه بــعـدمـا لـعـب الـتـشـكــيل بـشـكل
افــضل واســتــحـق الــفـوز  قــبـل ايــقـاف
مـسلسل  النتائج السـلبية وفقدان ثمان
ـاضـيـة لـكن نـقــاط في االدوار الـثالثـة ا
الــفــوز عــلى الــطالب لـه طـعـم ومـذاق و
نـــقــلـه لــلـــواجه فــيـــمــا تـــلــقـى الــطالب
ة اخلـسارة الثانية في االقـليم بعد هز
اربـيل لـيـستـمـر يـواجه مـعانـاة الـذهاب
الـتي تـتطـلب من جـثيـر مـعاجلـة االمور
الـــتي اخــتــلت داخـل صــفــوف الــفــريق
ـتراجع سابعـا وفشل نوروز استغالل ا
ظــــروف مـــبــــاراته مـع نـــفـط مـــيــــســـان
وحتـقـيق الـفـوز الـثـالث تـوالـيـا قـبل ان
يـعجز مع ضيفه من هز الشباك ليستمر

ا في مو قعيهما.
…dB³ « jH½ lł«dð 

وتـراجع نـفـط الـبـصـرة خـامـسـا مـتـاثرا
بتعادله بهدف مع ضيفه الكهرباء االخر
ــوقف وتـــراجــعت  فـي حــادي عــشـــر  ا
نــتــائـج الــفــريــقــ مــؤخــرا  واســتــمــر
الــصـنــاعـة ثـامــنـا بــتـعـادلـه مع االمـانـة
ر في اسـوء ايـامه قبل خـامس عـشـر و
ابـعـاد مدربـه جمـال عـلي بسـبب تـدهور
الـنتائج التي لم يتمكن  مع الالعب من
جتـاوزهـا فـيـمـا اسـتمـر الـصـنـاعـة مـتو

ازنا.
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وتـقدم الـنـفط للـمركـز التـاسع مسـتفـيدا
من تـــفــوقه عــلى الــديـــوانــيــة مــحــقــقــا
ــطـلــوبـة الــثـانــيـة ويــعـود الــنـتــيـجــة ا
رتبـكة والتوجه لـلتوازن تـاركا بدايـته ا

لــنــسـج االنــتــصــارات وحتــقــيق رغــبــة
الـسلطان فـيما استـمر الديوانـية يعاني
الـبقاء في منـطقة الهـبوط  وافلت الكرخ
مـن الـــســقـــوط فـي دائـــرة اخلـــطــرة
مـستفـيدا من نقـطة التـعادل التي
اسـتـقـطعـهـا من ضيـفه سـامراء
في د 95 واســتــمـرار الــقـاسم
ــيـــنــاء في الــتــواجــد في وا
ظلـمة بعدما فشال ـنطقة ا ا
مــــرة اخــــرى فـي حتــــقــــيق
الـــفـــوز االول رغم انــتـــهــاء
اجلــولــة الـثــامـنــة وحـددت
ـسـابـقـات اخلامس جلـنـة ا
عــشـر مـن الـشــهـر اجلـاري
مـوعـدا لـلـجولـة الـتـاسـعة
باريات وسـتقام جمـيع ا

ذكور. وعد ا في ا
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بية وكلية علوم الرياضة      عدسة قحطان سليم جانب من توقيع االتفاقية ب االو

مؤمن
سليمان

ساكو يقدم درعاً للفريق الفائز
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اعـلـنت وزيـر الشـبـاب والـريـاضـة ان الوزارة
افـتتحت امس الـسبت متـحف وقبر عـمو بابا
بـعــد اعــادة اعــمــاره. وقـال مــديــر عــام دائـرة
وسوي في الـتربية البدنية والرياضة احمد ا
بيان  ان وزارة الشباب والرياضة اقيمت  في
الـسـاعـة الـســابـعـة امس الـسـبـت احـتـفـالـيـة
افـتتاح الصرح الـرياضي الكبيـر متحف وقبر
عـمو بابـا بعـد اعادة تـأهيـله بحـضور العبي
ـنتخب الـوطني الـعراقي بـكرة القـدم واندية ا
وسوي متاز بكـرة القدم. وأضاف ا الـدوري ا

ـنتـخب انه سـيـتم خالل االحـتـفـالـيـة تـكـر ا
ــنــاســبــة تـأهــله الى ــبي بــكــرة الــقـدم  األو
نـهائيـات آسيا حتت  23عـاما في اوزبكـستان
وجنـاحه في تصدر اجملموعة اآلسيوية 2022
الـثالثـة التي اقيـمت في العـاصمة الـبحريـنية
ـنامـة كـمـا ستـكـرم الوزارة الـفـائـزين ضمن ا
مهرجان مسابقة االعمال الثقافية اإللكترونية
فـي مــســابـــقــة إضـــاءات ســرديـــة واخلــاصــة
بـالشعـرِ العامـودي والشعر الـشعبـي والقصة
ـراكز االولى الـقـصيـرة الـذين حـصلـوا عـلى ا
في الـنـشـاطـات األدبـيـة. وكـان وزيـر الـشـبـاب

والـــريـــاضـــة عــدنـــان درجـــال وجه الـــدوائــر
اخملـتصة بإعادة تإهيل وإعمار وتغيير معالم
ـدرب وفق الـتـصـاميم مـتـحف وقبـر شـيخ ا
ا يـلـيق ومكـانة الـراحل عـمو بـابا احلـديثـة 
ــنـطـقـة الــتي حتـيط به وبــالـنـصب وإحـيـاء ا
اخلـاص بأبطـال أ اسيا  2007 بـكرة القدم.
وفي سـيــاق مـنـفــصل اعـلـنت الــوزارة  تـقـدم
نـــسب االجنــاز فـي مــشـــروع مــلــعـب االنــبــار
ـبي  30 الف مـتـفرج. وذكـرت الوزارة في االو
ـبي سعة بـيان  ان مشـروع ملـعب االنبار االو
الف مـتفـرج يـشهـد ارتـفاعـا جـيدا بـنسب 30

االجنـاز وظهـوره كـصرح شـاخص ستـكون له
مــكـانــة كـبــيـرة لــدعم احلـركــة الـريـاضــيـة في
ـتـابـعـة االنـبـار وعـمـوم الـعـراق. وبـيـنت ان ا
الـدقـيقـة لـوزيـر الـشـبـاب والـريـاضـة وتـذليـله
جـميع العـقبات يسـهم بشكل فـاعل في ارتفاع
شروع الذي تنفذه حلساب وتـائر العمل في ا
DKA وزارة الـــشـــبــاب والـــريـــاضــة شـــركــة
الـتركية وشركة الـطريق الصحيح. واوضحت
ان االسـبـوع االخـيـر شـهـد اجنـاز العـمل عـلى
نـصب الـقـوالب اخلـشــبـيـة وتـسـلـيح احلـديـد
 A3 ستوى  13.5مـتر للمقطع لـلساللم عند ا

لـلمـلـعب الرئـيـسي و على
نـصب الــقـوالب اخلــشـبـيـة
وتــــســــلـــــيح احلــــديــــدوصب

ــنــسـوب 18.5 االعــمـدة عــنــد ا
لـلـمـلعب C2,D2 مـتـر للـمـقاطع  13,5
الـرئيـسي و العـمل عـلى نصب الـقوالب
اخلـشبـية وتـسلـيح احلـديد لـلمـدرجات
ستوى 13,5م في مـقطع وصـبها عنـد ا
B2 ؤمل ان يـتصاعد وتـابعت انه من ا
ـقبلة الـعمل بصورة اكـبر خالل االيام ا
بنسب جيدة الكمال الهيكل اخلرساني
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قر النقابة او االتصال بالرقم ن يعثـر عليها تسليمهـا  تمرس (رحيم شالل غازي)  يرجى  ا

(٠٧٩٠٢٣٩٨١٧٢) مع التقدير
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1762  كـان مـشـغـوال جـدا واليـريـد أكل
الـلحم بيـده حتى اليضـيع وقته بغسل
يــديه فـاضــطـر ألكـلــهـا بـ شــريـحـتي
خـبـز كان من الـنـبالء ويلـقب بـ (نـبيل
جُزر ساندويتش) ومن هنا أتى اإلسم.
وسـاندويـتش هو اإلسم الـسابق جلزر

هاواي.
×ودخل الـصديـقان الـفلـسطـينـيان يزن
وياسر شلبى اللذان يحمالن اجلنسية
الــكـنـديــة مـوسـوعــة جـيــنـيس لألرقـام
الـــقـــيـــاســـيــة بـــعـــدمـــا قـــدمـــا أطــول
سـاندويتش شاورمـا دجاج في العالم
يـبلغ طـوله ثالث مـترا وحطـما الرقم
ـسـجل بـطول  27مـتـرا عام الـسـابق ا

2019.
*وفـى عـــام  2016شــــهــــدت مــــديــــنــــة

نـــــيــــــويـــــورك إعـــــداد أطـــــول
ســـــانــــدويــــتـش في الـــــعــــالم
بــاسـتــخـدام  60قــطـعــة خـبـز
ـــــســـــتــــردة حتـــــوى عـــــلى ا
والـسالمي وكان اروين ادام
 الــــذي يـــنـــحــــدر من واليـــة
تــكـســاس قـد قــام في بـاد
األمــر بــإعـداد ســانــدويـتش
بــاســتــخـدام  44قــطــعـة من
اخلــــبــــز األبــــيـض . وكـــان
يــــــــــــجــب أن يــــــــــــبــــــــــــقـى
ـدة الــسـانــدويـتش واقــفـا 
دقــيــقــة دون الــســقــوط من
أجـل أن يــــــحـــــــطم الـــــــرقم
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ـيـة الــتي اتـابـعـهـا من من االيــام الـعـا
ي الــنـاحــيـة الــصـحــفـيـة الــيـوم الــعـا
لـــلــســـانــدويـــتش الـــذي صــادف في 3
تـشـرين الـثـاني اجلـاري فـفى مـثل هذا
الـيـوم من كل عـام يتم االحـتـفال بـيوم
الــســانــدويـتـش ويـقــال أن تــســمــيـته
تـرجع إلى رجل بـريـطـانى يـدعى جون
مـــــونــــتـــــاجـــــو ولــــقـــــبه كـــــان (إيــــرل
الـسانـدويتش) والـذى كان يـنحدر من
عـائـلـة أرسـتـقـراطـيـة وأشـتـهـر بكـونه
شـخصية سياسيـة بارزة تهوى القمار
ولـــعب الــورق والـــطــاولــة.ومـن كــثــرة
إدمـانه لـلـقمـار كـان ال يـريد أن يـتـحرك
من مـكانه لـتنـاول الطعـام حتى ابـتكر
فــكـرة وضـع قـطــعـة حلم بــ قـطــعـتى
خـــبـــز حـــتى يـــســهـل تــنـــاوله دون أن
يـــتــحـــرك من مـــكــانـه والقت الــفـــكــرة
إعـجـاب الـكـثـيرين وانـتـشـرت الـوجـبة
واشــتـهــرت بـاسم (سـانــدويـتش).وفى
قـصـة أخرى يـقـال أن سانـدويـتش كان
كـثـيـر االنـشـغـال بـعـمـله فـكـان ال يـجد
وقــتــا كـافــيـا لــتــنـاول وجــبــاته خـارج
ـكتب فكان يطلب من اخلدم فى بيته ا
حتـضـيـر شرائح الـلـحم ووضعـهـا ب
قـطـعـت من اخلـبـز ليـاخـذهـا معه إلى

العمل.
*?وقــــــــصــــــــة اخــــــــرى عـن فــــــــكــــــــرة
الــســـانــدويــتش ان أول من صــنــعــهــا
شــخص يــدعـيــجـون مــونــتـاجــو  عـام

ـنــعـنـا!) ونــضـحك ونــتـســلّى وال أحــدَ 
ـشـاركـ في مـهـرجـان بـابل قـالــهـا أحـد ا
ـا ال يــوجـد مـا يـسيءُ إلى احلــضـارة طـا
الــذوق الـعـام ويـخـدّشُ احلــيـاء إالّ ألـلـهمّ
لـــدى فـــئـــة دخـــيـــلـــة وغـــريــبـــة اقـــتـــرنتْ
ُـهــا بـثـقـافـة قـيـادة "تـابــوهـاتُـهـا" وحتـار
الـبلـد الشـرقي الذي فـرضَ ومازالَ يـفرضُ
ـذهـبـيـة ونـظــرَتهُ االجـتـمـاعـيـة سـطــوتَه ا
ـتـأسـلـمـة ورؤيـتَـه الـسـيـاسـيـة وثـقـافـتَه ا
ــتــخـــلــفــة عــلى مــجـــمل شــرائح الــبــلــد ا
والـشـارع والـنظـام في الـعـراق بال مـنازع.
ـا هي شكل من أشـكال جـملـها إ فـهـذه 
الــثـقـافــة الـدكـتــاتـوريــة الـدخـيــلـة الـتي ال
تـــنــســجم مـع طــبــيـــعــة شــعـب الــرافــدين
اديـة ما وحـضـارته وقدراته الـبـشريـة وا
" أكـثر من جـعل أصحـابَ األرض "إيرانـي
شـــعب إيــران نـــفــسـه بل وعــشـــاقًــا لـــهــا
ولـقـيـادتـهـا في فـرض قـوانـ واسـتـنـباط
ارسات واإليغال في أدوات التخلّف من
ــظــاهــر الــلــهــو والــراحـة مــلــبسٍ ومــنـعٍ 
وأشــكـال الـفـنـون إال في حــدودهـا الـدنـيـا
خــوفًــا من أدوات غــريــبـة تــســعى لــعـودة
ـــعـــروف" وكـــأنّ بـــاري أدوات "األمـــر بــــا
الـبشر وخالق األرض والسماء والعناصر
مــا هــو إالّ دكـــتــاتــور مــسخ يــرفض عــلى
عــبـاده أيَّ شـكـلٍ من أشـكـال الــتـرويح عن
الــنـفس وال يــرضى بـأدوات اإلبــداع الـتي
تزن غير اخلادش واجلدّ في تـقبل اللهو ا
ا يـسبغ علـى البشر الـتقد والـعرض و
راحــة الـفــكـر واســتـراحـة الــعـقل بــحـسب

الظرف واحلاجة. 
W¹d(«  u

هنا نقول إنه بعودة موسم مهرجان بابل
الـدولي بكـلّ فقراتـه ومنـها الـغنـائيـة مثار
طًـا له مـن اجلـهة اجلـدل وكـمـا كـان مـخـطـَّ
ــنـظــمـة قــد انــتـصــرت إرادة الـفن وعال ا
صــــوتُ احلــــريـــة وصــــدحت احلــــنــــاجـــر
انـتصارًا للـعراق وأهله الطـيب وتاريخه
الــعـريق. فـالـعــراق كـمـا أعـرب الــكـثـيـرون
لــيس بـقـنـدهـار طـالــبـان وال ذلـيالً تـابـعًـا
للوليّ الفقيه بل كان ومازال وسيبقى بلد
احلــــضـــــارة واألنس والــــفـن والــــضــــحك
والـــــلــــعـب واإلبــــداع بـــــلــــد الـــــســــيــــاب
سرح واجلـواهري والبياتي كما هو بلد ا
والـــطــرب والـــغــنـــاء ومــوطـن أبي نــؤاس
وشـهرزاد وشهريار بعد زوال غمّة الهموم
والـتـرّهـات الـطـافـيـة فـوق سـطوحـه بفـعل
تـكـالب الـطـامـعـ واجـتـمـاع األعـداء على
خــــيـــراته ومـــقــــدّراته والـــعــــبث بـــأدواته
الـبشـرية بكلّ أشـكالِ إبـداعاتهـا وقامـاتها
وطــمــوحـاتــهــا. كــمـا أنه الــبــلــد الـذي من
حضارته صُنعت احلياة في دهاليز الزمن
ــاضـي. وهــذا قــابلِ الــعــودة والــتــجــدّد ا
ـــعـــوقــات بـــإرادة شـــعـــبه بـــعــد إزاحـــة ا
والـعراقـيل والتـابوهـات عنه.  صـحيح أن
تغيرات ويتلون شـعب العراق يتقبل كلّ ا
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الــقــيــاسى وتــمــكن ادام بــعــد ذلك من
الـوصول إلى اسـتخدام  60قـطعة قبل
أن يـخفق في حتـقيق هـدفه باسـتخدام

 80قطعة .
ئـات في صنع وفـى عام  2018شـارك ا
الــسـانـدويـتش الـعــمالق الـذي يـعـتـبـر
أطــول سـانـدويــتش في الـعــالم لـيـصل
طوله إلى  70مـتراً في مكسـيكو سيتي
كسيك. كان هذا احلدث جزءًا من فـي ا
مـعرض تورتا السنوي اخلامس عشر
حــيث إن كــلـمــة الـتــورتـا هي الــكـلــمـة

اإلسبانية للساندويش.
×انــتـشــر الـســانــدويـتش في بــلـدانــنـا
الــعـربــيـة ومــنـهـا دبـي حـيث صــنـعـوا
ــاضي (ولـيــمـة بــرغـر) تـزن 2 الــعـام ا
كــيــلــوغـرام  بــالــتــزامن مع االحــتــفـال
ي بــــــــالــــــــيــــــــوم الـــــــــعــــــــا

ــقـام إالّ أنـه يـتــمــيّـزُ بــحــسب الــوضع وا
بـأصالته وحـبه للحـياة والتـرف والترويح
عن النفس متى جاءته الصحوة شأنُه في
ذلـك شأن ايٍّ من شـعـوب األرض الـتي لـها
تـاريخ وحـضـارة وقـدرات بـشـريـة ومـاديـة
وإبــداعــيــة. فــهــو ســيّــد الــكــتـابــة وبــاني
احلـــضـــارة ومــعـــلّمُ الـــبـــشــريـــة في أولى
خـطـواتهـا الـعلـميـة والـقانـونـية. وهـذا ما
يــتــيح لـه الـتــربـعَ عــلى عــرش الــتــحــضّـر
والـــتــــمـــدّن في كـــشـف الـــقـــدرات وبـــيـــان
الـطاقات بكلّ اشكـالها وتفاصيـلها ومنها
ـسرح وسـيـقى وا مـهـرجـانات الـفـنـون وا
والــغـنـاء والـطـرب في إشـارة إلى ضـرورة
ــكــانـته عــودته إلى احلــالــة الــطـبــيــعـيــة 
ــطـلـوبـة بـ شـعـوب وأ األرض وعـدم ا
ـــصــطــنع حـــصــره في بـــوتــقــة الـــتــديّن ا
ومـظاهـره اخلادعـة بأيـة حجـةٍ أو مبرّرٍ أو
ــان داعٍ ال مــبـــرَّرَ له أصالً. فــهــو بــلــد اإل
ـرح عـلى الـسـواء وال داعي لـلـمـتـاجرة وا
بـهذه األدوات الـرخيصـة. فلو كـان أسلوب
اسـتمـالة مشـاعر الـبسطـاء وعامـة الشعب
َا يدّعي هؤالء األدعـياء بتخديش بـشيءٍ 
احلــيـاء وخــرق أخالقـيــات اجملـتـمـع فـقـد
بـــات هــذا اســلـــوبًــا غـــيــر ذي جــدوى بل
طـلوب تُّ للـواقع الشـعـبي ا قـاصـرًا وال 
والـرائج بصـلة لكـونه يعـكس رؤية سلـبية
لـلمشهد الثـقافي واإلنساني والوطني في
مــحـاولـة لــلـصق تــهـمـة الــتـخـلّـف بـشـعب
الــنــهــريـن اخلــالــدين وتــطــلــعــات أبــنــائه
وحــاجـتــهم لــلـمــرح والـرفــاهـة والــتـرويح

والضحك. 
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(ألـعراق بلد الكرم واألمان والطيبة) قالته
الـفنـانة الـكويـتيـة شمس وهي تـتجول في
شـوارع بغـداد على راحتـها مـستبـعدة أية
مـظاهر للحـماية. فهي آمنة ومـطمئنة على
حــيـاتــهـا في بـلــدهـا في بــغـداد عــاصـمـة
ـنـصــور مـديــنـة الــكـنـائس الــرشـيــد وا
ـآذن واجلـوامع وبـ مـحـبـيـهـا من وا

أيــــة إمالءات وفـي اســــتـــغـالل الــــقـــدرات
ـاديـة والبـشـرية بـاجتـاه التـقـدم والنـموّ ا

والتطور نحو األفضل. 
نـقول حسنًا فعلَ رئيس الوزراء الكاظمي
ــــوضـــوع بــــحــــسم اجلــــدل حـــول هــــذا ا
ــضيّ في تــقــد كل الـفــقــرات ومـنــهـا وا
الــغــنــائــيـة مـن دون حتـفــظــات مــتــعــهـدًا
بــضــمـان احلــمـايــة واألمن كــمـا يــنــبـغي.
وبـالرغم من ورود بعض مالحظات سلبية
رافـقت فـقـرات الـعـرض من حـيـث الـتـقد
والـديكور والـتنظيم كـما اعتـدنا دائمًا إالّ
شاركة اجلماهيرية أنّ الـتهافت الالفت وا
سرح البابلي الـتي امتألت بها مدرجات ا
هرجان هي من الدالئل الثري طيلة أيام ا
عــلى جنـاح فــعـالـيــاته ومـســاهـمــتـهـا في
تـعطش لعـودة احلياة إرضـاء اجلمـهور ا
الــعـراقـيــة إلى طـبـيــعـتـهـا وإمــتـاعه أليـام
جــمـيالت. وهـذه إشـارة إيـجــابـيـة أيـضًـا
حلبّ الـعراقـي لـلحيـاة ودعمـهم الصادق
ألشـكال الـثقـافة والـفنـون والطرب ورفض
أيــة عــنـاصــر ظالمــيــة أو رمـوزٍ أو أدوات
سـلبـية تـريد إيـقاف عـجلـة احليـاة وحرية
اجملـتـمع بـأدوات دخيـلـة. فـالدولـة حتـتاج
رجـال "إرادة" كي تثـبت القـدرة الصحـيحة
ـعالم في عـلى "اإلدارة" اجلـيـدة واضحـة ا
الـــتـــعـــامل مـع أشـــكــال هـــذه الـــعـــراقـــيل
ـقـبــولـة والـتي لم تـعـدْ واألســالـيب غـيـر ا
تـتجانس وتتوافق مع بـلوغ الفكر والعقل
مــراحل مـتـقــدمـة في إطــار عـالم الـرقــمـنـة
تـقدمة الـتي جتاوزت مثل والـتكـنلوجـيا ا
تـخلفة التي تريد هـذه الترّهات واألفكار ا
الـعـودة بـالـبـشـريـة إلى عـصـور الـظالمـية
والـتخلف. فـهذا جزء من حـرية الفرد ومن
أبــسط حـقــوقه. ومَن يـرفض أشــكـال هـذه
األنـشـطــة الـفـنـيـة فـهـذه حـريـتُه وحـريـتُه
مـــوضـعَ احـــتـــرام. فـــهـــو لـــيس مـــكـــرَهًـــا
ــشـاركــة فـيــهــا أو الـتــفـاعـل مـعــهـا أو بــا
مـتـابعـة فقـراتهـا التي قـد ال تسـرُّه. وال بدّ
لـلـحـيـاة أن تـتـواصل في جـمـيـع أوجـهـها

اإليـجابـية الـتي تبـعث النـشاط واحلـيوية
والـــتـــجــدّد واإلبـــداع في الـــفــكـــر والــرأي
والـرؤية كـما في تـقدّم الـبالد ورقيّـها إلى
ـنـفـتـحـة عـلى ـتـقـدمـة وا مـصـاف الـدول ا
ـتــجـدّد كلّ يــومٍ وكلّ سـاعـة وكلّ الــعـالم ا
هـرجان دقـيـقة. من األعـماق نـهـنّئُ إدارة ا
بـاخـتتـامه بنـجاح مـنـقطع الـنظـير ونـشدُّ
ـــشـــاركـــ مـن الـــفـــنـــانــ عـــلى ايـــدي ا
الـعـراقـي والـعـرب وكافـة الـفـرق الفـنـية
ونـســبغ الـشـكـر لـلـجـمـهـور الـواسع الـذي
ـهـرجـان تــفـاعل وانـسـجمَ مع فــعـالـيـات ا
ـسـرحـية وفـقـراته والسـيّـما الـغـنـائـية وا
والــراقـصــة وعــروض األزيـاء مــنـهــا عـلى
وجه اخلـصـوص. وسـنظلُ نـنـشدُ لـلـعراق
ونـــعــمـل عــلى تـــقـــدمه واســتـــعــادة دوره
الــطــبــيــعـي بــالــتــربع عــلى عــروش الــفن
واإلبــداع والــعــلم. كـمــا نــتــمـنـى له عـودة
ســـريـــعـــة وآمـــنــة إلـى حــضـــنـه الــعـــربي
والـــدولي بـــعـــيــدًا عـن الــدخـالء واألعــداء
الــتـــقــلــيــديـــ وذيــولــهم وأتـــبــاعــهم من
واضـعي العراقيل أمام تـطوره. فمَن يدعو
ويـنـشـدُ لـبـقائـه ذليالً خـانـعًـا ضـعـيـفًا بال
سـيـادة وال هـيبـة وال تـقـرير مـصـيـر ليس
مـن الـعـراق بـشيءٍ وال من أهــله الـطـيـبـ
وال يــؤمنُ بــتـاريــخه احلــضــاري ومـنــهـا
عـلقـة التي حـيّرت الـعالم بـقايـا جـنائـنه ا
ومـا تزالُ أسـرارُها صـعبة االكـتشـاف بعد
مـــرور أكـــثــر مـن أربــعـــة آالف ســـنــة إلى
جـانب شـواخص مهـمة كـثـيرة مـثل مسـلّة
حـــمــورابي وأســـد بــابل والـــثــور اجملــنّح
ـلوية والعـاشق وأور وغيرها من دون وا
أن نـــنـــسـى ديـــاراته وكـــنـــائـــسه ومـــآذنه
ومـــعــابــده عـــلى مــرّ الـــســنـــ والــقــرون
واألجـيـال الـتي حتـكي قـصـصًـا رائـعة في
جتــانس االخــتالف والـتــعــايش الـبــشـري
عـلى مـرّ الـتـاريخ. ومَن يـسعى لـغـيـر هذا
سـيكون مصـيرُه حتمًـا في هامش التاريخ
ــا ـــنــسي. فــاالنـــتــصــار أوالً وآخــرًا إ ا

سيكون للشعب!
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ـسـتـنـصـريـة اسـتـاذة ادب الـطـفل في اجلـامــعـة ا
حتل ضـــيـــفــة مـــســـاء الـــيــوم االحـــد عـــلى قـــنــاة
(الشرقية) ضمـن برنامج (اطراف احلديث) الذي
يعده ويقدمه االعالمي مجيد السامرائي ويخرجه

اخملرج حيدر االنصاري.

ÍdJ³ « —uBM

التشكيلي ورسـام الكاريكتير
العراقي نعته االوسـاط الفنية
والـتــشـكــيـلــيـة بــعـد ان غــيـبه
ـاضي اثـر ـوت اخلـمــيس ا ا
ســائــلـ ـرض مـعــانــاة مع ا

ولى أن يتغمده بواسع رحمته. ا

w UA « nðU¼ ÊUM³

رئـيس اجلـمــعـيـة الـعــراقـيـة لــلـسـيـاســات الـعـامـة
والتـنـمـيـة الـبـشريـة اعـلن ان اجلـمـعـية اقـامت مع
رابـطــة شـركــات الـسـفــر والـســيـاحــة واجلـمــعـيـة
العـلـمـية  لـلـسـياحـة الـعـراقـية امس الـسـبت لـقاءا
عـلـمـيا ومـهـنـيـا بـعـنـوان (الـتـنـمـيـة الـسـيـاحيـة في

العراق).
Âd−Ž w ½U½

طربـة اللـبنانـية حتـيي مساء الـ  12 من تشرين ا
الـثــاني اجلــاري فـعــالــيـة (أمــسـيــات خــالـدة) في

إكسبو  2020 بدبي.
ÊUDK « W UÝ√

فـتاح) في اخملرج الـعراقي تـعرض مـسـرحيـته (ا
الساعـة الساعـة السادسـة من مساء الـيوم االحد

سرح ببغداد. في منتدى ا
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ي االردني ادار اجلـلـسـة احلـورايـة الـتي االكـاد
نـظـمــهـا مـنـتــدى عـبـد احلـمــيـد شـومــان الـثـقـافي
بـعنـوان (مـعـيـقـات تـطـور الـشـركـات الـنـاشئـة في

األردن).
÷UOH « bOLŠ s Š

عمـيد كـليـة التـربيـة االساسـية في جـامعـة الكـوفة
اعلن ان قـسم ريـاض االطفـال في الـكلـيـة سيـقيم
ـقبل مـؤتمـرا علـمـيا افـتراضـيا في شهـر شبـاط ا
بــعـــنــوان(ســيـــكــولـــوجــيــا الـــطــفـــولــة واالبــداع).

WAOŽ uÐ√ œ«d

ـلـكـيـة االردنـية اخملرج االردنـي عرضـت الهـيـئـة ا
ـــانـي الـــقــــصـــيـــر لألفالم فــــيـــلــــمه االردنـي- اال
(تاالفيزيون)  في صـالة سينمـا تاج مول بعمان

والفيلم من تأليفه واخراجه.

 tðUO UF  r²² ¹ WKłœ w UO  Âö √ ÊUłdN
واكد ـانـية و 11فـلـمـاً عراقـيـاً قصـيـراً بـاأل
وزيــر الـــثــقــافــة حــسن نـــاظم في مــؤتــمــر
ـهـرجـان صــحـفي عـقـد في لـيــلـة انـطالق ا
عـلى أهـمـيـة الـعالقـات الـتي تـربـط الـعراق
ـانيـا وما بـالـبلـدين الصـديـق فـرنسـا وأ
لـهما من تأثيـر في حركة الثقافـة والفلسفة
والـفكر في العـالم. وسلط الضوء على دعم
الـوزارة للـفنـان والـسعي التـاحة الـفرص

 ”U¹ 5ÝU¹ ≠  œ«bGÐ

يـخـتـتم الـيـوم االحد مـهـرجـان أفالم لـيالي
دجـلـة لـلـفـيـلم القـصـيـر الـذي اقـيم بـرعـاية
وزارة الـــثــــقـــافـــة والـــســــيـــاحـــة واآلثـــار
ــعــهـد الــفــرنـسي في وبــالــتـنــسـيـق بـ ا
اني والذي انطلق بـغداد ومعهد غـوته األ
ـــاضي و خاللـه عــرض 23 اخلـــمـــيـس ا
فــلــمـاً  6مــنــهــا بـالــلــغــة الـفــرنــســيـة و6

بــغــداد يـيــغــار  في كــلــمـته  عــلى أهــمــيـة
ـتعـلـقة بـحفـظ اإلرث الثـقافي الـنـشاطـات ا
بــوصــفه إرثـاً انــســانـيــاً مــؤكـداً  (الــتـزام
ــانـيــا بـالــتـعــاون مع نـظــيـرتــهـا ســفـارة أ

الــفـــرنــســيـــة في اقــامــة فـــعــالــيــات
مـشـتركـة تعـنى بالـثقـافة وحـقوق
اإلنـــــســـــان وبـــــالــــتـــــعـــــاون مع

ؤسسات العراقية). ا

هرجان. من لـلمواهب لتكـون حاضرة في ا
جـانـبه عـبـر الـسـفـيـر الـفـرنـسي فـي بـغداد
ـهـرجان شـوفـالـيه عن سـعـادته بـانـطالق ا
في بـغداد مـعلـناً عن جـملـة من النـشاطات
ـزمع إقـامـتـهـا مـنـهـا: مـعارض الـثـقـافـيـة ا
فــوتـــوغــرافــيــة ومــهـــرجــانــات شــعــريــة
وقـراءات روائـيـة فـضالً عـن  فعـالـيـات في
انيا في قـطاع اآلثار والتراث.وأكد سفير أ

شاكل في العمل لكن قد تواجه عـند الظهيرة بـعض ا
احلظ يسعفك في آخر دقيقة.

qL(«

 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.

—u¦ «

أطـلب الــدعم الـذي تــريـده من الــعـائـلــة أو األصـدقـاء
أزق. رقم احلظ.4 للخروج من ا

»dIF «

 تـــتــعــقــد األمــور وحتـــتــاج إلى الــكــثـــيــر من الــهــدوء
والتفكير السليم حملاصرتها. 

¡«“u'«

كـثف مـواعــيـدك واهـتمّ بـعالقـاتـك ال سـيـمـا تـلك الـتي
الي.  تتعلق بالدعم ا

”uI «

تـتوتـر عالقـتك مع احلبـيب جتـنب استـفزازه وتـعامل
معه بليونة ولطف.

ÊUÞd «

تختفي الـضغوط نسبياً مع الشريك وتتفقان على بدء
صفحة جديدة. 

Íb'«

حتمل إليك هذه الفترة التشنج وتدفعك إلى التصرف
بشيء من الغرابة. 

bÝô«

ـسـألـة كـانت تـتـلـقـى الـدعم الـذي تـريـده وجتـد احلل 
عالقة منذ زمن. رقم احلظ:  11.

Ë«b «

تـخـتفي الـضـغـوط الثـقـيلـة ويـطـمئن بـالك وتـتـمكن من
إنهاء مسؤولياتك بسهولة. 

¡«—cF «

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

 u(«
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الــكـلــمـات لـهــا مـكــانـهـا
ـنـاسـب داخل الـشـكل. ا
اعـد تـرتـيـبـهـا واكتـشف
ـفــقـودةألــهـة الــكـلــمــة ا
مــــزعـــــومـــــة لالنـــــوثــــة

واحلياة  5 حروف):
زائـير  –مـداعبة  –براغ

 –مدابغ  –بواب –

قــبـس عــمــاني  –سل –
تــرام  –قن  –لـــهـــيب –

شمال  –هائل.
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لـحن فاروق هالل العودة إلى وطنه بعد بعد ثمـانية عشر عاما من االغـتراب قرر الفنان ا
رج في عاصمـته بغداد وعاشت بغداد مـغادرته العراق عام  2003 ح حـصل الهرج وا
فـخخات وعـصابات وأهـلها أيـاماً عصـيبـة لم يشعـروا خاللهـا باألمان عـلى حياتـهم من ا
ــطـرب داود الـقــيـسي  فـي أجـواء اخلـوف تــلك الـتي الــقـتل الــتي كـان من ضــحـايــاهـا ا
سـيـطـرت عـلى العـاصـمـة بـغـداد واحملـافـظـات  وانعـدام االمن واألمـان فـقـد هـاجـر مـئات
هاجرين  اآلالف من العراقـي إلى الدول العربية اجملاورة طـلباً لألمان  من ب أولئك ا

لحن فاروق هالل الذي كان نقيباً للفنان في العراق. كان الفنان ا
اخـتار مبـدعنا الكـبير الـقاهرة مـستقـراً له بديالً عن مديـنته الغـالية بـغداد  وأقام في تلك
وسيقـى فيها والـذين قدم لهم ـدينة الـتي ارتبط بعالقـات صداقة مـتينـة بنجـوم الغنـاء وا ا
خالل عـمله نقـيبـاً للـفنانـ سنـوات طويـلة  دعـوات لزيارة الـعراق ووفـر لهم أجـواء إقامة
وسيـقار محـمد عبـد الوهاب مـريحة في الـعراق  وكان لـهالل عالقات مـتينـة مع الفنـان ا
تلك العالقـات ساعدته في ان يعيش بسعادة لسنوات طويلة في مصر رغم ان اإلقامة في
الـدول الـعـربيـة لن تـكـون مـثـالـية تـتـحـقق فـيـهـا ما يـتـحـقق لـلـمـهاجـر لـلـدول األوربـيـة مثل
اجلنـسـية وجـواز السـفـر وراتب شهـري يـؤمن للـمـهاجـر السـكن والـغذاء والـدواء وهذا ال
وسـيقى الـذين عليـهم ان يعتـمدوا على يـتوفر في الـدول العـربية حـتى مع جنوم الغـناء وا
عاشية  فقام  فاروق هالل ببيع بيته في بغداد واشترى أنفسهم في تدبير احتياجاتهم ا
اليـة واالجتـماعيـة وقد حصل شـقة متـواضعة في الـقاهـرة كي يتجـنب اإليجـار ومتاعـبه ا

على راتبه التقاعدي من العراق األمر الذي ساعده على حتمل أعباء العيش في مصر. 
ـشهد عـاش الفنـان فاروق قرابـة ثمانـية عـشرة عامـاً في القاهـرة ولم ينـقطع عن متـابعة ا
الغنائي في وطنه أو خارجه وظل يقدم إرشاداته ونصحه عندما يجد ضرورةً للقيام بذلك
ـوسـيـقـيـة  وفي غـربتـه التي  وكـان يـقـدم الـنـقد الـبـنـاء لـلـكـثيـر من اإلعـمـال الـغـنـائـية وا
ـا جتنب عـارض لـلـحكم احلـالي  انقـطع عـنه الكـثـيرون ور اعتـبـرها الـبعض انه مـن ا
التواصل مـعه الكثيـرون ولكنه في غـربته اكتـشف األصدقاء األوفـياء الذين لم يـتخلوا عن
ـشهد مـن محاوالت بـعض اجلهات الـتواصل مـعه والسؤال عـن احتيـاجاته  ولم يـخلوا ا
ـوقف  لـكـني من خالل عالقـاتي الـواسـعـة بنـجـوم الـغـناء في الـسـيـاسيـة من اسـتـثـمار ا
الـعراق من شـعراء ومغـن وملـحنـ لم اسمع من احـد غير كـلمـات احلب والعرفـان لهذا

الفنان الربان.
عـاد هالل إلى وطـنه الـعـراق حـ شعـر بـان بـلـده قد اخـذ يـتـعـافى وان حالـة مـقـبـولة من
ـثمر  ال األمـان قد بـدأت تنتـشر في البـالد  عاد وهو في اواسط الـثمانـينـات من عمره ا
لـك سوى ـلك سـوى راتـبه الـتـقـاعـدي الـذي ال يـكـفـيه السـتـئـجار بـيـت في بـغـداد و ال 

ــوسـيـقى وماليـ احملــبـ وقـد اسـتـقـبــلـته نـقـابـة رصــيـده الـغـنـائي ا
الفـنـان ونـقـيبـهـا احلالي الـدكـتور جـبـار جودي اسـتقـبـاالً حافالً
الئقـاً بفـنـان كبـير قـدم الـكثـير لألغـنـية الـعراقـية وسـاهم بـصنـاعة
الكثـير من النجـوم من خالل برنامـجه الشهـير في تلفـزيون بغداد
علم لحن وا (أصوات شابـة) .. حتية للفـنان الكبيـر فاروق هالل ا

في وطنه العراق.

بغداد

wK(« rOŠ—

طاعم في لـلساندوتش.فقد أعلن أحد ا
دبي عـن جتهـيزه (ولـيمـة برغـر) عبارة
عـن ســانــدوتش يـــحــتــوي عــلى 2000
ســــــعــــــرة حــــــراريــــــة ويــــــبــــــلـغ وزنه
كـيلوغرام وسماكته  5سـنتيمترات
ـطعم .وأكـد مـديـر ا بـقـيـمة  130درهـمـاً
أبـــوحــــمـــدان أنه قـــرر بــــاالتـــفـــاق مع
ـشـروع الـتـجـاري لـلـمـطـعم أصـحـاب ا
ابـتـكـار أشـكـال مـخـتـلـفـة من األطـعـمـة
الـتي يقـبل عـليـها الـناس ويـتذكـرونها
فـترة طويلة ويحكون عنها.وأضاف أن
(الـبـرغـر من أكـثـر أنـواع الـطـعـام التي
يـقــبل عـلـيـهـا الـكــبـيـر والـصـغـيـر لـذا
ـه في شكل جـديـد حملـبيه قـررنـا تـقد
سـواء بـالـدجـاج أو الـلـحم نـزوالً عـنـد
رغـــبــــة الـــزبـــائن وبــــاألحـــجـــام الـــتي
يـريـدونـهـا).ويـحـضـر الـبـرغـر الضـخم
بــهــذا احلــجم كــذلك من أجل
ـنـاسـبات الـتي جتـمع عدداً ا
كـبيراً من احلضور في أعياد
ـيـالد واالجـتـمـاعـات.وشـهد ا
الـبرغر الكـبير إقباالً من رواد
ــطــعـم وحتــديــداً الــســيـاح ا
الـــذي عــبــروا عن ســـعــادتــهم
بـتـنـاول وليـمـة الـبرغـر.وفـيـما
كـونات الساندوتش يـتعلق 
ذكــر أبــوحـمــدان أنه مـصــنـوع
مـن الــلـــحم الـــبـــقـــري واجلــ
والـطمـاطم واخلس ونوع من

الصلصة.
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صرية  ياسم صبري بفستان مثلة ا تألقت ا
صمم اللبناني إيلي باللون األخضر من توقيع ا
ناسبات.الفستان صعب خالل حضورها أحدى ا
يليق بها بشكل كبير فهو يشبه ستايل الفسات

الذي ترتديه بالعادة اذ انها تفضل القصة الضيقة
واقع اخلاصة على اخلصر وإتضح حسب ا

وضة أن سعره يصل الى  3690 دوالر أمريكي با
وهو ما اعتبره اجلمهور مبلغ عالي مع االشارة الى
رصّعة انها اختارت مجوهرات من دار (كارتييه) ا
اس والزمرد تفوق قيمتها النصف مليون دوالر باأل
أمريكي خصوصا انها الوجه االعالني في الدول

اركة. العربية لهذه ا
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بغداد

بـ الـفـعل والـقـول مـسـاحـة قـد تـتـسع أو
تـضـيق كـمـا بـ اجلِـدّ والـلـعب. هـناك مَن
ـشـاعر الـناس يـرتـضي لنـفـسه التالعب 
والـلعب على أوتار هـشة دينيـة أو طائفية
أو مــذهـبــيـة أو عــشـائـريــة لم تـعــد تُـؤتي
أُكـلــهـا بـعـد تـصـاعـد الــصـحـوة الـوطـنـيـة
والـنـظرة اإلنـسانـية لـلحـيـاة ومتـطلـباتـها
واتــســاع آفـاق الــتــحـرّر من بــراثن فــئـات
خـائبة ومريـضة من طبقة رجـال السياسة
والــدين وأربـاب الـكـتـاتــيب ومَن يـوالـيـهـا
بـفعل خـسارة مـكامن جـبروتـها وحواضن
سـطوتها في أوساط بسطاء القوم وفقراء
الـــيـــوم ومَن ال حـــولَ لـــهـم وال قـــوّةَ. ومــا
أكـثـرهم في زمـننـا بـعد مـحـاوالت حثـيـثة
ومـتواصلـة من بعض هؤالء بـزيادة حشو
عـقول الـعامـة واستـخدام كل الـتوصـيفات
الـتحـذيريـة والتهـديديـة بالثـبور والـعقاب
فـي الدنـيـا واآلخـرة وبـحـجـة اخلـروج عن
عـرف اجتـماعي هشّ مـتخـلّف. فمـا حصل
من جـهـاتٍ خـائـبة ومـغـرضـة قـبل أيامٍ من
افـتـتـاح مهـرجـان بابل الـثـقـافي بنـسـخته
اخلـامــسـة عـشـرة بـعـد انـقـطـاعٍ لـسـنـوات
واالعـتراض على فقراتٍ ترفيهية وغنائية
تُ حلــضـارة الــعـراق وثــقـافـة شــعـبه ال 
بـــأيــة صـــلــة. فــالـــعــراقـــيــون بـــطــبـــعــهم
وطــبـيـعـتـهم ونــفـسـيـتــهم أصـحـابُ سـمـر
ونــكـتــة وضـحـك وتـرفــيه وطـرب. كــمـا أن
ـناسـبات ال حتلـو وال يكون لـها طعم وال ا
لـذة إالّ بالـطرب اجلمـيل والصـوت الرخيم
واألنـس الـبــهــيج الـنــابع عن فـنٍّ رفـيع بل
فــنـــون تــطــبَّعَ عــلــيـــهــا ذوقُ الــعــراقــيــ

تميزة منذ القدم. ونكهتُهم ا
واحلـق يُــقــال فــإنّ مــثـل هــذه الــعــراقــيل
ـبررة لم تعد تـنفع مهما واحملـرّمات غير ا
ســــعـى وحـــاول بــــعـضُ أصــــحــــاب هـــذه
الـسـلـوكـيـات الـهـزيـلـة من كـارهـي احلـرية
ـقـراطـيـة في الـتـعـبـيـر عن وأدواتـهـا الـد
الــــرأي وإبـــداء اإلحــــســــاس والـــشــــعـــور
ـسـاحـة شـخـصـيـة فـرديـة أو جـمـاعـية.
(هــذه حــريــتــنـا! نــريــد أن نــغــنّي ونــبـدع

أصـحاب الـذوق الرفـيع من مجـمل الـفنون
الـتي أبدعت فـيهـا مدارس ومـراكز حـيوية
وأجــاد فـيـهـا مـطــربـون وشـعـراء وعـشـاق
ــوســيـقى والــفن حــبًــا بـاحلــيــاة. فـيــمـا ا
أضــفت مــشــاركــة الــعــديــد من الــفــنــانـ
ـعـروفـ الذيـن لهم الـعـراقـيـ والـعـرب ا
ـساتٍ مـبهـجـة على فـعالـيات جـمـهورُهم 
ـــهــرجـــان بـــتــفـــاعـــلــهم مـع اجلــمـــهــور ا
وجتـاوزهم حدود اإلبـداع احمللّـي ليـرتقوا
ي في إلـى مـصــافي الــفن الــعــربي والـعــا
أوسـع صــــوره وأدواته شـــــكالً وصــــورةً
وطــاقـةً. وهــذه رسـالــة اطـمــئـنــان لـلــعـالم
بــبـدايــات طـيــبــة لـعــودة الـبالد إلى دورة
عـوّقات احلـيـاة تدريـجيًـا بالـرغم من كلّ ا
ـطبّات الـتي تضعـها جهات والـعراقيل وا
مـتنفذة أو قريـبة من السلطـة دينية كانت
. فـلو أم مـدنـية مـهزوزة بـتبـريرات عـديدة
كـان الهدف من هذه العـراقيل بوجه تقد
فــقـرات غـنـائــيـة وتـرفـيــهـيـة حـقًــا بـقـصـد
نع عودة تأجيج األوضاع وخلط األوراق 
ـتـمـدنـة بـعد الـعـراق إلى حـظـيـرة الدول ا
تـراجعه في كلّ شيء غـبّةَ غـزوه وتسـليمه
لـلـجارة الـشـرقيـة فـهذا شـأن خـطيـر ال بدّ
من تـفـحّـصه والـتمـعن به بـعـنايـة حـفـاظًا
عــلى هـيـبـة الـبالد ورغــبـة شـرائح كـبـيـرة
مــنـفـتــحـة عـلى الــعـالم من شــعب الـعـراق
اجلريح حتى في نزهته وراحته ورفاهته.
فـقـد أثـبـتت الـوقـائـع أنّ اجلـارة الـشـرقـية
وأدواتُـهـا في الـعـراق ال تـريـد له خـيرًا بل
تـسعى إلبقائِه مـتخلفًـا خانعًا ذلـيالً تابعًا
ط لـها خارج معايير األسرة الدولية في 
حـياة ابـنائه وفي واقع عيـشهم بـعيدًا عن
أيــــة مـــقـــايــــيس تـــضــــمن لـــهـم احلـــريـــة
واالســتـقاللـيـة في الـعـيش
والـتـمتع بـالـهيـبة
والـــــســـــيـــــادة
وتـــــــقــــــريــــــر
ـــــصـــــيـــــر ا
بـعـيـدًا عن
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ـناخ في الـتـظـاهـرات الغـاضـبـة خـرجت مع انـتـهاء مـؤتـمـر ا
غالسـكو وقد انكشـفت احلصيلة الـضئيلة الـتي اتفق عليها
زعـمـاء الـعـالـم الـصـنـاعي الـذين تـبـاكـوا قـلـيال في كـلـمـاتـهم
الـعـاطـفـيـة عـلى مـصـيـر الـكوكـب في حـ انهـم ماضـون في
مـشـاريـعـهم الـصـناعـيـة والـتـسـليـحـيـة الـتي كـانت سـبـباً في
ـناخ ذلك احلـد الفـاصل ب حيـاة طبـيعـية وأخرى تـدهور ا
واجهتها السيما مـهددة بكوارث ال تتوافر اية استـعدادات 
ـســتـقـبل في الــدول الـتي سـتــكـون ضـحــايـا عـبث الــكـبـار 

األرض . 
هـناك إجـراءات ايجـابيـة لكـنهـا بطـيئـة ال تتـناسب مـع سرعة
ـنـاخ في الـكـوكـب الـذي يـضـمـنـا جـمـيـعا انـتـشـار تـخـريب ا
فـقـراء واغنـيـاء صنـاعـي ومـسـتهـلكـ من دون مـصدّات أو

حدود تمير الواحد عن اآلخر. 
ـلـوث واجلـمـيع سـيـتـأثر اجلـمـيع سـيـسـتـنـشق ذات الـهواء ا
ـا يأتي بـعـواصف او فـيـضـانـات غـير مـعـهـودة مـطـلـقـاً ور
ناخـية الى درجة نسف ـقبل وقد ساءت األحـوال ا ـؤتمر ا ا

نتائج مؤتمر  كوب 26 والبحث عن قرارات جديدة.
شـتـرك يذكّـرني بوضـع السـياسـي ي ا ـنـاخ العـا وضع ا
في الـعراق الذين أوغلوا في خراب الـبالد باليد أو بالوكالة
ـنح الـوالء لـبلـدان أخـرى على أو بـاجلـهل أو بـالتـجـهيل أو 
حـساب أرضنـا وسيادتـنا أو بالـعمل حتت الضـغوط التي ال
يـصــمـد أمـامـهـا الـضـعـفـاء. لــقـد حـدث اخلـراب الـكـبـيـر في
سـؤولـون في جمـيع مـفاصل حـياة جـمـيع النـواحي وبـات ا
الـدولـة الــعـراقـيـة مـسـتـهـلـكـ ســيـئـ لـبـضـائع الـشـعـارات
ـاشي من دون ُـنـتَـجـة في الــدهـالـيـز أو عـلى ا الـســيـاسـيـة ا
مـعنى له صلـة بتغيـير احلياة نـحو االحسن والـنجاة بسـفينة
الـبلد التي يـركب اجلميع فيهـا في ح انه اليزال منهم مَن
يــظن انّ الـسـفـيــنـة قـد تـغــرق بـسـواه ويـنــجـو هـو وحـده من

الغرق. 
إنّـهم ال يـدركون انَّ الـزمن يعـمل لـغيـر صاحلـهم وانّ نسـبة
توافـرة اليـوم لن تكون مـتوافـرة بيد أحـد بعـد ستة الـنجـاة ا
تاح لـيس كبيراً لوقف التدهور أشـهر أو سنة. أجل الوقت ا

الذي تسير معدالته بنسب سريعة. 
اذا كــانت تـظــاهـرات غـضب أنــصـار الـدفــاع عن مـســتـقـبل
ـناخ سلمية ضد ضبابية الـوعود التي قطعها زعماء العالم ا
لـلحفاظ على سالمة الهواء الذي تستنشقه البشرية من دون
اســتـثـنـاء فــإنّ ال مـجـال لــتـقـنـ وتــرشـيـد الــتـظـاهـرات اذا
انــدلـعت مـجـدداً فـي الـعـراق بـعــد فـشل جـديـد تــسـفـر عـنه
ـرتـقـبة مـادامت جـلـسات الـعـمـليـة الـسـياسـيـة وحـكومـتـها ا
الــكـوالـيـس والـدهـالــيـز تــكـرّر نـفــسـهــا ومـا دامت الـدروس

باهظة الثمن  تكاد تذهب سدى. 
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أنا ال أقولُ: هو اجلنون
حُ طيفٍ مِن جنون أو 
ال شيءَ إلّا وشوشة

ــسـامعَ فـي الـلــيلِ تــمألُ لي ا
كُلّما جئتُ الوساد

وكـــأنـــني مـــازلتُ أســـمعُ في
الظالم

ألُ جَــوقَ الــضـفــادع وهـو 
بالنقيق

بــســتـانَــنـا و ُمــزقُ الــصـمتَ
العميق

وقصَصْتُ هذا مازحاً يوماً
على شيخٍ صديقْ

فإذا بهِ يرنو إليَّ محاذراً
. وكأنني سأعضّهُ

بـل واخــتـــفى عـــنّي اخــتـــفــاءَ
لحِ في العَرَقِ الزُالل. ا
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(فـي كـــــتــــــابــــــةِ الـــــســــــيـــــرةِ
الشخصية)

كلُّ ما أعرفهُ أنّي أتيتْ
 ومضيتْ

مـن نـخــيلِ الــغــابِ كــالــطـيفِ
إلى غابِ النخيل.

قد توضّأتُ وصلَّيتُ وبِتُّ.
قد كتبتُ 
ومَحوتُ

قد تنفّستُ عميقاً وصحَوتُ.
كُدتُ أغرقْ

مرّت
: وجنَوتُ

مَرّةً وسطَ بحيرة
مـن بــــحــــيــــراتِ الــــسُــــهـــوبِ

الشاسعةْ.
مـــــرّةً بــــالــــقُـــــربِ من جُــــرفِ

الفرات.
وكثيراً ما عَشِقتُ

. واحترقتُ
غـــــيــــرَ أنّـي لم أكـن يــــومــــاً

رمادا
غيرَ مرّة
وبُعِثتُ

من رمادي.
بعدها كم قد حرَثتُ

وحفَرتُ وبذَرتُ.
آهِ يا صفّارةَ الليلِ أريحي

واستريحي.
qÚ−H « lzUÐ≠≥

(في ذكرى توفيق احلكيم)
شيخ يبيعُ الفِجلَ عَصرا

وأمــامَهُ تـعِــبـاً يَــجُـرُّ احلِـملَ
في الدربِ احلمار.
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السـلطـات األمريكـية أن بـقايا بـشرية
اكـتُشـفت في جـبال روكي تـعـود على
ـاني فُـقـد أثـره مـا يـبـدو إلى ســائح أ
قبل  38 عـاما خالل رحلة تزلج.وكان
ـــانـــيـــا ـــتـــحـــدر من أ رودي مـــودر ا
الـغربيـة حيـنهـا والبالغ  27عـاما بدأ
في  13 شــــبـــاط  1983رحـــلــــة كـــان
مـقررا أن تسـتمر يـوم أو ثالثة إلى
ـكــسـوة بـالـثــلـوج في واليـة اجلــبـال ا
تحدة كـولورادو في غرب الواليـات ا
عـلى مــا أوضح مـتــنـزه جــبـال روكي
في بـــيــان أصــدره أخــيــرا.وقــد أبــلغ
شـريك مـودر في الـســكن الـسـلـطـات
بغـيابه بـعد أسبـوع على فقـدانه غير
أن عـمـلــيـات الـبـحـث لم تـفض سـوى
إلى الـعثـور علـى مقـتـنيـات شـخصـية
ـانـي.وأوقـفـت فـرق كـانـت عـائــدة لـأل
اإلغـاثة أنـشـطـتهـا في غـضـون أربـعة
أيـام غيـر أن عـمـلـيات بـحث مـتـفـرقة
ـاضـية وفق أجـريت خالل الـعـقـود ا
ـــنــتـــزه. وفي مـــنـــتــصف آب 2020 ا
اكتـشف متنزه بقايا بشرية في موقع
شهـد انهيـارا ثلجـيا على بـعد حوالى
 15كــيـــلــومـــتــرا من نـــقــطـــة انــطالق
ـاني الـشـاب في مـنـطـقـة شـهـدت األ
أصال عـــمــلـــيـــات تـــفــتـــيش فـي تــلك
الفـترة.غـير أن عـملـيات الـبحـث العام
اضـي لتحديد هوية صاحب البقايا ا
تـأخـرت بـسـبب حـرائق اسـتعـرت في
ـنـطـقـة ثم بـفـعل الـثـلج الـذي غـطى ا
ـوقع الـواقع على عـلو طـيلـة الشـتاء ا
 3350 مــتـــرا. وقـــد عـــثــر عـــنـــاصــر
اإلغـاثة هذا الصـيف على ألواح تزلج
وعــصيّ وأحــذيــة ومــقــتــنــيـات كــانت
ـفـقـود.ولم ـاني ا عــائـدة لـلـمـتـنــزه األ
تسـتـطع عـملـيـة الـتشـريح اجلـزم بأن
الـبـقـايـا تـعـود إلى رودي مـودر غـير
أن الـسلـطـات األميـركـيـة أعلـنت أنـها
انـية لـتنـظيم تتـعاون مع احلـكومـة األ

إعادتها.
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bzUB
أوقَفتُهُ وسألتُهُ:
أوَ ال تُريح

هذا احلِمارَ وتَستَريح
يا شَيخُ يَوما?

فـأجـابَـني: أنا ال أبـيعُ الـفِجلَ
. إلّا ساعَتَ

وأراكَ مِن يَومٍ إلى يَومٍ
تُبَكرُ مُسرِعا

ـســاءِ تَــعـودُ مُــصــفَـرّاً ومـعَ ا
بأعباءِ النَهار.

فَــمَن األحَقُّ بِـرَحــمـةِ الـنـاسِ
احلِمار?

أم أنتَ يا قَلَماً مُعار?
œuIH*« ÊU² Ô³ «≠¥

صُحُفيّاً بِال صَفحَةٍ
وصَفيّاً بِال نَفحَةٍ

مِن مَزار
جِئتَ يا سيّدي العائدا
مِن صَحارى السُهاد

فــإلى أينَ مُــرتَـحِالً تــسـتَـحِثُّ
اخلُطى

كالصَدى اآلفِلِ
? أ إلى الشاطئ القاحلِ
أم إلى اجلَنّةِ الشائِكة?

ÊU²ÒOŽUÐÔ—≠μ

-1-
مـا لي أُحدّقُ في الفضاءِ فال

أرى
إلّا اغبراراً أو غروباً أصفرا
خَـيّـامُ مـا كُنتَ الـنَـصـيحَ فَلَم

أجِد
فـيـما نَـصـحتَ سِوى أحـابيلِ

الكَرى.
-2-

وكأنَّ أحداقَ النجومِ خفيَّة
وكأنّها بِدموعِها مُغرورِقة
الريحُ مائلة بأغطيةِ الرُبى

عَـــنــهـــا فَــمــا هـيَ غَــضّــة أو
مورِقة.

WFzUC « Ô…dN «≠∂

كُـــنتُ أخــطــو مُــســرِعــاً حتتَ
َطرْ ا

عائِداً لَيالً إلى بَيتي القريب
(قِفْ رجاءً)

فإذا بي عِندَ بابْ
لم يَكُن مُنفَتِحاً إلّا قليال

-إنّ آُمّي في انتظارْ.
أنـــا أدري: هــا هُـــنــا ال شيءَ
مِـمّـا قَد يُـثيـرُ الـشُبُـهات وهيَ

طِفلة
يلِ أريـحي لي آهِ يــا قُـبَّـرَةَ الـلـَّ

جَناحي
و أعيدي لي صُداحي.

إنّها أُغنية
مِن أغاني شهرزادْ
لَم تكُن مُكتَملةْ
وأنا أتمَمتُها
في ارتياحِ

مَلءَ أقداحِ الرياحِ.

فـــيــــري كـــريك فـــتــــشـــدد عـــلى أن
ــئــات من فـرص أعــمــالـهــا تــوفـر ا
الــعـمل. ومع ذلك أعـلـنت سـلـطـات
ـقاطعـة هذا األسبوع عـزمها على ا
تــأجـيل قــطع أشـجـار  2,6 مــلـيـون
ـة هـكـتـار من غـابـات الـنـمـو الـقـد
بـعدمـا اتخـذت في حزيـران/يونـيو
الــفـائت قـراراً بـإرجـاء األعـمـال في
.كــذلك تــعــهـد فــيــري كــريك عــامــ
رئــيـس الــوزراء الــكــنــدي جــاسـ
تــــرودو مع نـــحـــو مــــئـــة من قـــادة
ـــشـــاركـــ في مـــؤتـــمــر الـــعـــالم ا
ناخ كوب  26وقف األطراف حول ا

إزالة الغابات بحلول سنة 2030.
عركة البيئية يرى بـاإلضافة إلى ا
الـكـثيـرون في هذا الـتحـرك وسيـلة
لــلــتـعــبــيـر عن مــســانـدة الــســكـان

 . األصلي
وحتــلـم رايــفن بــأن يــكــون ســكــان
فــيـري كــريك األصــلـيــون أصـحـاب
الـقـرار في شـأن مـا سيـحـدث لـهذه

األرض.

الـشـرطـة أقـفـلت كل مـداخل الـغـابة
شي ـتـظاهـرين عـلى ا ـا أجـبر ا

كيلومترات عدة للوصول إليها. 
وأدى ذلـك إلى احلــــدّ مـن الــــقــــدرة
عـلى الـتـعـبـئـة لـلـمـشـاركـة فـي هذه
االحــتــجــاجــات بــســبب صــعــوبــة
الـــوصــول وزادت من تــعـــقــيــدهــا
دنية انـتهاكات خـطيرة للحـريات ا
ارتـكبتـها الشـرطة. وتضم مـقاطعة
بـــريــتش كـــولــومـــبــيـــا الــتـي تــقع
اجلــزيــرة ضـمــنـهــا والــتي جتـني
إيـرادات كبـيرة من قـطاع الـغابات
 11 مــلــيــون هـكــتــار من الــغــابـات
ــة الـــتي تـــشــكـل مــوطـــنــاً الـــقـــد
ألشـــجــار ال يــقل عـــمــرهــا عن 250
عــامـاً عـلى الـسـاحل أو  140 عـامـاً

في الداخل.
لــكن تــقـريــراً مـســتـقـالً نـبّه ألى أن
قـطع األشجار لم يترك سوى نسبة
ضئيلة من األشجار الفارعة الطول
نطـقة. أما مجـموعة تيل في هـذه ا
جـونز التي تمتلـك حقوق استثمار

الـشرطـة التي حتـاول فتح الـطريق
أمـام مجموعة تيل جونـز لتمكينها
مـن الـــوصـــول إلى مـــنــــاطق قـــطع

األشجار.
وأوقــفت الــشـرطــة أكــثـر من 1150
مـتـظاهـراً مـنذ آب/أغـسطس 2020
ـدنية ـا جعل حـركة االحتـجاج ا
هـذه األهم في تـاريخ كنـدا على ما
يــوضح أسـتـاذ عــلم االجـتـمـاع في
جامعة كولومبيا البريطانية ديفيد
ـتـخـصص في احلـركـات تــيـنـدال ا

البيئية.
وسـبـق أن نـشـات عام  1993حـركـة
احـتـجـاجـيـة في جـزيـرة فـانـكـوفـر
ـتـظـاهـرون أنـفـسـهم عـنـدمـا قـيـد ا
بـالـسالسل إلى اجلـرافـات حلـمـاية
ـا غــابــات كاليــوكـاوت ســاونــد 
أدى إلـى تـوقـيـف نـحـو  850مــنـهم
خـالل صــدامــات أطــلــقـت عــلــيــهــا
تـــســمــيــة حـــرب الــغــابــات.والحظ
تــيــنــدال أن عــدد الــتــوقــيـفــات في
فـيـري كـريك كـبـيـر مـشـيـراً إلى أن

إذا قُـطعت األشـجار فـلن يكون مِن
مـسـتـقـبل. ويـقف إلى جـانب رايفن
نـــحــو عـــشـــرين نــاشـــطًـــا كــنـــديــاً
يـنـشـدون األغـنـيـات فـيـمـا األمـطـار
تـهـطل بـغـزارة. وحـصـلت أكـثر من
مـواجهة  في األسـابيع األخيرة مع

باالنقراض كالفئران الرخامية.
ويــــرى الــــنــــشـــطــــاء أن ال بــــد من
احلفاظ على النباتات واحليوانات
ــوقع بــأي ثـمن. وتــقـول فـي هـذا ا
رايـفن التي تفضل كجـميع رفقائها
في الـغابـة استخـدام اسم مسـتعار

تــخــتـفي  أشــجــار األرز والـتــنـوب
الـــتي يــبـــلغ ارتــفـــاعــهـــا عــشــرات
األمـتار ويـصل عـمر هـذه األشجار
الـــعـــمالقـــة إلى مـــئــات الـــســـنــ

وأحــيــانــاً إلى آالف األعــوام وهي
ـــهــددة مـــوطن ألنـــواع الــطـــيــور ا

بــورت ريـنــفـرو (كــنـدا) (أ ف ب) –
يـتناوب مـئات الكنـدي في جزيرة
فــانـكــوفـر مـنــذ أكـثـر مـن عـام عـلى
قــــطع الــــطــــريق إلى مــــا يــــســـمى
ــة وبــنــوا لــهـذا بــالــغــابــة الـقــد
الـغـرض مـتاريـس وحفـروا خـنادق
وأقـامـوا مـعـسـكرات مـن أجل منع
الــوصـول إلــيــهـا واحلــؤول تـالــيـاً
دون قــطع أشــجــار عــمـرهــا مــئـات
األعـــوام فــيــهــا فـي وقت الــتــزمت
 100دولـة بينـها كنـدا خالل مؤتمر
األطـراف السادس والـعشرين حول
ــنــاخ (كــوب 26)  هــذا األســبــوع ا

مكافحة إزالة الغابات.
ولـهـذه اجلـزيـرة الـكـبـيـرة في غرب
كـندا تاريخ قد في مـعركة حماية
الغابات وبات حوض فيري كريك
حـيث حتـصل هذه الـتـعبـئة الـرمز
اجلــديـد لـلــكـفـاح من أجـل الـتـنـوع
الــبـيــولـوجـي.يـلفّ الــضـبــاب هـذه
الـغـابة الـتي تـبلغ مـساحـتـها أكـثر
من  1200هــكـتـار فـتــخـتـفي حتـته
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األمـازون والـكـربـون الـذي تـمـتصه
والذي تنتجه.

وتــتــرقـب بــقــلق نــقــطــة الــتــحــول
ناخي وهي العتبة التي ال يعود ا
فـي اإلمــكــان بــعـــدهــا امــتــصــاص
ـــيـــثــان مـن الــغالف الـــكـــربــون وا
اجلـــوي وتــخــزيــنـه في األشــجــار
ويـبلغ تغيّر النظـام البيئي نقطة ال

عودة عنها.
بـالنسبة الى العـلماء سيشكل هذا
األمـر كارثة. فبـدال من القضاء على
ـــنـــاخي ســـتـــســـاهم االحـــتـــرار ا
األمــازون في تــســريــعه. ســتــمـوت
األشــجــار الــواحـدة بــعــد األخـرى
وسـتـطـلـق الـغـابة  123 مـلـيـار طن

من الكربون في الغالف اجلوي.
ـوجب دراسة تتمتع بالصدقية و
ســــتــــصل األمــــازون الـى نــــقــــطـــة
الـالرجـوع عـنــدمـا تــزال األشـجـار
ــــــــئـــــــــة من عـن  20 الـى  25 فـي ا
مـساحتها. اليوم أصبحت  15 في
ساحة من دون أشجار  ـئة من ا ا
ئة في 1985. فـي مقابـل ستة فـي ا
ئة من وثـمانـون الى تسعـون في ا

ساحة حتولت الى مراع. هذه ا

إذ إن الــبـشــر عـمــلـوا أيــضـا خالل
ـاضي عـلى تـدمـيـر نـصـف الـقـرن ا
وإحــراق مــســاحــات شــاســعــة من
األمـــازون إلفـــســـاح اجملـــال لـــرعي
ـاشية ولـلزراعة. مـنذ ذلك احل ا

ــنــتج األول أصــبـــحت الــبــرازيل ا
صدّر األول للماشية في العالم. وا
ـعهد وتـعمل لـوتشـيانـا غاتي في ا
الــوطــني لــلــدراسـات الــفــضــائــيـة
 INPE  وحتـلّـل نوعـيـة الـهـواء في

وقـت تكافح البشرية من أجل احلد
من انـبعـاثات غـازات الدفـيئـة التي

تزيد من حرارة األرض.
وبـيــنـمـا ارتـفـعت انـبـعـاثـات ثـاني
أكــسـيـد الــكـربـون بــنـسـبـة  50 في
ـئـة في خمـسـ عامـا وجتاوزت ا
األربـع ملـيار طن في العام 2019
 امــتــصت األمــازون كــمــيــة كــبـرى
قدار مـلياري طن كل سنة مـنها 

حتى فترة قصيرة خلت.

{ ســاو فــيــلــيـكس دو كــســيــنــغـو
(الـــــبــــرازيل) (أ ف ب)  –تـــــعــــيــــد
اخلـبـيــرة الـكـيـمـيـائـيـة لـوتـشـيـانـا
غــاتي في مـخـتـبـرهـا دراسـة أرقـام
أمـامـهـا مـرة بعـد مـرة آمـلة في أن
تـكون اخلالصة التـي وصلت إليها
خـاطئة لـكن احلقيقـة مُرّة وتفرض
دارية نفسها: األمازون أو الغابة ا
األكـــبــر فـي الــعـــالم بـــاتت تـــنــتج

ا تخزّن. كربونا أكثر 
وتـمـتد غـابـة األمازون الـتي تـعرف
بــاحملـيط األخـضـر وكــانت تـعـتـمـد
عـليهـا البشـرية من أجل اسـتيعاب
ـلـوثـة وإنـقاذهـا من انـبـعـاثـاتـهـا ا
الـكـارثـة على مـسـاحة ضـخـمة من
أمـيـركا اجلـنـوبيـة وتـعتـبـر إحدى

ناطق العذراء في العالم. أكبر ا
تــــغـــذي احلــــرارة االســــتـــوائــــيـــة
واألمـــطـــار واألنـــهـــر الـــتي تـــلــوّن
نـطـقة بـاألزرق احلـياة اخـضـرار ا
الـنـباتـية فـيهـا. ويوجـد في الغـابة
الـــعــمالقــة ثالثـــة ماليــ نــوع من
الــنــبــاتـات الــتي تــمــتص كــمــيـات
هـائـلـة من الكـربـون بـفضـل عمـلـية
الــتـخـلــيق الـضـوئي احلــيـويـة في

الــسـنــويـة اخلــامـســة والـســبـعـ
السـتـقالل الـهـنـد.وأوضـحت وزارة
اخلـزانة البـريطانـية في بيـان أنها
ــــرة األولـى الــــتي يــــتم فــــيــــهــــا ا
اسـتذكـار غانـدي عبـر قطـعة نـقدية
ـتـحـدة في ــمـلـكــة ا رســمـيـة في ا
تـرجمة لـلرغبـة بـالبـناء على أسس
ـــســـتـــدامـــة والـــروابط الـــعـالقــة ا
الـثقـافيـة ب لنـدن ونيـودلهي.هذه
الـقطع النقـدية التي تراوح قـيمتها
االسـمـية بـ جنـيـه ومـئة جـنيه
إســتــرلـــيــني ســتــكــون مــتــوافــرة
بـالـفـضـة والذهـب. وتبـاع الـقـطـعة
الــذهــبــيـة من هــذه اجملــمــوعـة في
مـقـابل  2440 جـنـيـهـا اسـتـرلـيـنـيـا
( 3291دوالرا). وتـــمــثـل الــقـــطــعــة
زهــرة لــوتس (نــيــلم هــنــدي) رمـز
ـأثـور لـغـانـدي الـهـنـد مع الـقـول ا
حـــيــــاتي رســـالـــة. وتـــنـــدرج هـــذه
الــقــطــعـة ضــمن مــجــمــوعـة أوسع
تـضم أيضـا أول سبـيكة بـريطـانية
تــمـثل الكـشـمي إلــهـة الـثـروة لـدى
الــهـنـدوس الــذين يـحــتـفـلــون بـهـا

تقليديا خالل عيد ديوالي.

الـــعـــالم وكـــان دوره حـــاســمـــا في
احلــركـة مـن أجل اسـتــقالل الـهــنـد
الــــتي حتــــررت من االســــتـــعــــمـــار

البريطاني سنة 1947.
وأضـاف سوناك الذي يصف نفسه
بــأنه هـنـدوسي مـلــتـزم أنـا فـخـور
بــالـكــشف عن هــذه الـقـطــعـة خالل

ديوالي العيد الهندوسي األهم.
ويـــتـــزامن إطالق هـــذه الـــقـــطـــعــة
الـــتـــذكـــاريـــة أيـــضــا مـع الـــذكــرى

{ لــــنـــدن (أ ف ب)  –أعــــلن وزيـــر
اخلـزانة البـريطاني ريـشي سوناك
ــنـاســبـة ديـوالـي عـيـد اخلــمـيس 
األنـوار الهـندوسي إطالق سلـسلة
ـا لـرمـز قـطـع نـقـديـة خـاصـة تـكـر
نـضـال الـهـنـود من أجل االسـتقالل
مـاهـاتمـا غانـدي.وقال سـوناك أول
ـنصب في هـنـدوسي يـتبـوأ هـذا ا
بـيـان إن هـذه اخلـطوة تـكـرّم قـائدا
نـافذا ألهم مالي األشخاص حول
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وقـد شـكّل لـسنـوات كـنزاً دفـيـناً من
ـعلومات لـعلماء األحـافير. وكانت ا
ـــتـــحـــجـــرات مــوجـــودة في هـــذه ا
جتـويف يسـتحـيل تقـريبـاً الوصول
رات يبلغ عرضها إلـيه في نهاية 
أحـياناً عشـرة سنتيـمترات فحسب.
ـا لــكنّ الـتــنـقل فـي الـكـهـف كـان ر
أسـهل بالـنسبـة إلى هومو نـاليدي
بـحسب أحد الـعلمـاء الذين شاركوا
في االكـتشاف إذ كان أصـغر حجماً
وأكـثـر بـراعـة في الـتـسـلّق عـلى ما
شــرح تـيـبـوغـو مـاخــوبـيال لـوكـالـة
فــرانـس بــرس. وقــال رئــيس فــريق
الـبـاحثـ عالم األحـافيـر لي بيـرغر
إن الـــلــغــز الــفــعـــلي في شــأن هــذا
الــطــفـل يــتــمــثل في ســبب وجــوده
هـناك. وتوقع أن يـكون حصل شيء
مذهل في هذا الكهف قبل  200 ألف

إلى  300 ألف عام. 

{ مـاروبينغ (جـنوب أفريـقيا) (أ ف
ب)  –أعــاد اكــتــشــاف مــتــحــجـرات
جمجمة طفل داخل كهف في جنوب
إفــريــقــيـا وفـق مـا أعــلن بــاحــثـون
اخلـميس الـلغز حـول أبناء عـمومة
بــعـيــدين لإلنـســان أُطـلــقت عـلــيـهم
تــســمـــيــة هــومــو نــالــيــدي وشــكّل
الـــــعـــــثـــــور عـــــلـى الـــــدالئل األولى
لـوجـودهم دافـعـاً إلعـادة الـنـظـر في
تعلقـة بالتطور بـعض الفرضيـات ا
الـبـشـري. وعُثـر في مـاروبـيـنغ قرب
جــوهـانـسـبـرغ عـلى  28 قــطـعـة من
جــمـجــمــة صـغــيـرة وســتـة أســنـان

صغيرة.
ــوقع األثــري الــغــنـي جـداً  وهــذا ا
ــعـروف بـــمـهــد الـبــشـريــة  مـليء ا
تـحجـرات التي تـعود بـالـكهـوف وا
إلـى مـا قـبل اإلنـســان ومـصـنف من
ي الـيونـسكـو كمـوقع للـتراث الـعا

الـسـبـاحة في بـضع ثـوانٍ. وأضاف
لـوكالـة فرانس بـرس تخـيل الركض
فـي ثالثــة ســـبـــاقــات مـــاراثــون مع
كـنة من الطعام تـناول أكبر كـمية 
وفـــعـل ذلك خالل جــــزء كـــبـــيـــر من
فـصل الـصـيف وهـو مـوسم تـغـذية
احلـــيـــتـــان… هــذا أمـــر ال يُـــصــدق.
واســتـنــادا إلى تـقــديـرات لــسـبــعـة
أنـواع في مـنـاطـق الـقـارة الـقـطـبـية
اجلـنوبيـة (أنتركـتيكـا) أشار معدو
الـــدراســة إلى أن احلـــيــتـــان كــانت
تـسـتـهـلك مـا يصل إلى  430مـلـيون
طـن من الـكريـل سـنويـا قـبل تـراجع
أعـــدادهـــا من طــريـق الــصـــيــد أي
ــوجــودة ضـــعف كــمــيــة الـــكــريل ا
حـالـيـا. ويُـعـرف الـكـريل خـصـوصـا
بــاحـتـوائـه عـلى نـســبـة كــبـيـرة من
ــجـــرد هــضـــمــهــا من احلـــديــد. و
احلـيـتان ثم إطالقـهـا في فضالتـها
ــغــذيـات تــوفــر هــذه الــقـشــريــات ا
األسـاسـيـة لـبـقـيـة الـنـظـام الـبـيـئي

وخصوصا العوالق النباتية.

{ بـــــــاريس (أ ف ب)  –أظــــــهــــــرت
دراسـة حـديـثـة أن شـهـيـة احلـيـتـان
ـا كـان يُعـتـقد أكـبـر بـثالث مرات 
مــــؤكــــدة الـــدور األســــاسي لــــهـــذه
احلـيوانـات التي تـراجعـت أعدادها
بــنـسـبـة كــبـيـرة جــراء الـصـيـد في
الــنـظم الـبـيــئـيـة الـبـحــريـة.وتـعـمـد
احلــــيـــتـــان احلــــدبـــاء أو الـــزرقـــاء
(أضــــخم حــــيــــوان يــــعــــيش عــــلى
كـوكبنـا) وأنواع أخرى إلى تـصفية
مـــيــاه الـــبـــحــر من خـالل الــبـــالــ
لــتــقــتـات عــلى الــكــريل والــفـرائس
الـصـغـيـرة.  وتـابع مـعـدو الـدراسـة
الـتي نُـشـرت نتـائـجهـا األربـعاء في
ـعـرفـة مـجـلـة نـيـتـشر  321 حـوتـا 
عـاداتها الغذائية. واتضح أن حوتا
أزرق واحــدا يـأكل حـوالى  16 طـنـا
مـن الكريل يـوميا مع الـعلم أن هذا
احلـيـوان ال يتـغذى بـوتيـرة يومـية.
وقـال مـعد الـدراسـة ماثـيـو سافـوكا
إنه حــيـوان بـحــجم طـائـرة يــبـتـلع
اء توازي سعة حوض كـميات من ا
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{ دبي (أ ف ب)  –فـي نـــهــايـــة كل
أسـبوع يـستـيقظ مـحبـو الدرجات
الـهوائيـة في دبي باكرا ليـتوجهوا
نـــحـــو مــــضـــمـــار الـــقـــدرة حـــيث
ـفضـلـة فوق ـارسـون هـوايتـهم ا
مــســار بــطـول  80 كــيــلـومــتـرا في
وسـط الـصــحــراء تــاركـ وراءهم
الـــطـــرق الـــســريـــعـــة ونـــاطـــحــات

السحاب. 
حـتى في فصل الصيف ح ترتفع
درجـات احلرارة بشـكل كبيـر تبدو
مـنـطـقـة الـقـدرة الـواقـعـة عـلى بـعد
حــوالي  50 كــيــلــومــتــرا من وسط
ـدينـة مكتـظة قبل شـرق الشمس ا
ـــئـــات  –إن لـم يــكن اآلالف  –من

عشّاق الدراجات.
ـنـاظـر لــكـثـيــر من هـؤالء تـشــكّل ا
الـطـبيـعيـة اخلـاليـة من السـيارات
فرصة تغيير ضرورية لالبتعاد عن
ديـنة لبعض أسـلوب حيـاتهم في ا
الــوقت والـتــواصل مع الــطـبــيـعـة
ـها ـا حـتى مشـاهدة حـيوان ا ور

العربي.
ورغـم احلـرارة الــتي تـصل إلى 40
درجـــة مــئــويـــة في غــالــبـــيــة أيــام
الـسنـة والرطوبـة العالـية جدا في
الــدولـة اخلـلـيــجـيـة الــصـحـراويـة
تـــزداد شــــعـــبـــيـــة هـــوايـــة ركـــوب
الـدراجات الهـوائية بشـكل ملحوظ

في اإلمارات.
وســــاهم في ذلـك فـــوز درّاج فـــريق
اإلمـــــارات تــــاداي بـــــوغــــاتـــــشــــار
بـالـنسـختـ األخـيرتـ من طواف
فـرنـسـا للـدراجـات الـهوائـيـة أكـثر

السباقات شهرة في العالم.
وتـبـدو الـبـنـيـة الـتـحـتـيـة اجلـديدة
ـعالم لـركـوب الـدراجات واضـحـة ا
فـي العـاصـمـة أبـوظبـي وكذلك في
دبي حـيث تـقـام اجلـمـعـة الـنـسـخة
الـســنـويـة الـثـانـيـة من حتـدي دبي

لـلـدراجـات الـهوائـيـة عـلى الـطريق
دينة. السريع الرئيسي با

تـصف اإلماراتـية أسمـاء اجلناحي
( 28عـــــامـــــا) الـــــتي تـــــشـــــارك في
سـابـقـات تريـاثـلون وتـهـوى ركوب
الـدراجات الهوائـية منطـقة القدرة
ــفـضل في دبي بــأنّـهــا مـكــانـهــا ا
ـسـار مــوضـحـة أنّ الـركـوب عـلى ا

أشبه بعملية تأمّل.
وقـالت اجلناحي وهي منسّقة قسم
الــريــاضــة في جــامـعــة نــيــويـورك
أبـــوظـــبي لـــوكــالـــة فـــرانس بــرس
ديـنـة وتذهب لـزيارة تـبـتعـد عن ا
الـطـبـيـعـة األم أي هـذه الـصـحـراء
اجلـميلة مضيفة انـها تشعر بأنها
ــكـان ومع عــلى تــواصل مع هــذا ا

الدراجة.
وتـــعـــمل اإلمـــارات عـــلى تـــطـــويــر
الــبـــنــيــة الــتــحـــتــيــة أمــام راكــبي
الــدراجـات بـاسـتــمـرار لـلــتـشـجـيع
ارسـة الهوايـة تمـاشياً مع عـلى 
ية في هذه الرياضة. الطفرة العا
فـفي أبوظبي تتحوّل حلبة رياضة
الـفورمـوال واحد إلى مسـار لراكبي
الـدراجات الـهوائـية عـدة مرات في
األسـبـوع إلى جـانب مضـمـار آخر
بـالقـرب من جزيـرة ياس حـيث تقع

احللبة.
أمـا في دبـي فـقد  إطـالق حتدي
الــدراجـات الـهــوائـيـة في احــتـفـال
ـاضي حيث قاد ولي كـبيـر العام ا
الـعهد الـشيخ حمـدان بن محمد بن
راشـــد آل مـــكـــتــوم مـــوكب راكـــبي
الـدراجات على طـريق الشيخ زايد
الــشــريـان احلــيـوي الــرئــيـسي في

دينة. ا
ـاني وولـفغـانغ هـوهـمان ويـرى األ
الــذي افــتــتح مــتــجــراً لــلــدراجـات
الــهــوائـيــة في دبي مـع زوجـته في
عــــام 2002  أنّ اإلمــــارة الــــثــــريــــة

ـركــبـات الـدفع ــعـروفـة بــحـبّــهـا  ا
الــربــاعـي والــســيــارات الــفــاخـرة
قـــطـــعـت شـــوطـــا طـــويال في هـــذا

اجملال.
وقـال لـوكـالـة فـرانس بـرس لم تكن
دبـي مــتــطــوّرة كـــمــا هي اآلن ولم
يـــكن لـــديـــنـــا مــضـــمـــار دراجــات
مـضـيـفـا ان األمـر يـبـدو مـثل رحـلة
زمـنـية طـويلـة منـذ افـتتـاح متـجره
األول وولــفـيــز. وتـابع لــديـنـا اآلن
فــريق (…) يــفــوز بــأهم ســبــاق في
الــعـــالم وهــنــاك اآلالف من راكــبي
الــــدراجـــات في عــــطـــلـــة نــــهـــايـــة

األسبوع.
وبــحــسب يــوسـف مــيــرزا الـدراج
اإلمــاراتي احملـتـرف الــوحـيـد فـإنّ
هـذه الرياضـة في تطور فـعجلـتها
تــدور بـــشــكل ســريـع مــثل عــجــلــة
الــدراجــة. وأوضح سـنــة عن ســنـة
نـــرى تــطــورا مـــلــحــوظـــا. طــبــعــا
احلـكـومة لم تـقـصّر (…) في انـشاء

مضامير خاصة بهذه الرياضة.
تـقـول البـريـطانـيـة لويـز أدامـسون
ــقــيــمــة في اإلمــارات مــنــذ فــتـرة ا
طـويـلة إن ثـقافـة ركوب الـدراجات
في الـبالد قـد تـغـيـرت بـشـكل كـبـير

. على مر السن
وأوضـــحـت أتــذكّـــر فـي عــام 1989
ا كنت الراكب الوحيد في أنـني ر
أبـوظبي في ذلك الوقت وبـالتأكيد
األنــثى الـوحــيـدة مــضـيـفــة كـانت
الـــــطـــــرق مــــزدحـــــمـــــة ولم يـــــكن
الـسائقون مراعـ للغاية ولم تكن
هــنــاك مــتــاجــر لــلــدراجــات سـوى
الـسوق الذي اشتريت فيه (دراجة)

مقابل بضع مئات من الدراهم.
فـي عام  ?2005سـاعـدت أدامـسـون
فـي إطالق حتـــد ســـنـــوي لـــركــوب
الـدراجـة الهـوائيـة يبـلغ طوله 220
ـتد من إمارة الشارقة كـيلومتراً و

على الساحل الغربي لإلمارات إلى
الفجيرة عند الساحل الشرقي.

وروت أن  36 شـخصاً فقط سجلوا
أسـماءهم للـمشاركـة في ذلك العام
لـكن الـيـوم أصـبـحت األعـداد تصل
إلـى مـئـات األشــخـاص حــتى بـات
ــنــظــمــون يــضـطــرون في بــعض ا
ــــزيـــــد من األحـــــيـــــان إلى رفـض ا
. أمّــــــا مـــــيــــــشـــــيل ـــــشــــــاركـــــ ا
لـيـنـدكـفـيـست الـشـابـة الـسـويـديّـة
ــقــيــمـة فـي دبي والـتـي تـبــلغ من ا
الـعـمر  27 عـامًـا فتـقـول إنّهـا ترى
احـتــمـاالت المـتـنـاهـيـة وهي تـعـدّد
ــسـارات الـتي يـجـري تــشـيـيـدهـا ا

حــالــيــا واخملــصــصــة لــلــدراجــات
الهوائية.

وكـانت لـيـنـدكفـيـست قـد هربت من
عـــالم الــشـــركــات واألعـــمــال الــذي
يـغـمر أسـلوب احلـياة الـيومـية في
دبي لـــتـــتــبـع شــغـــفــهـــا وتـــطــلق
عالمـــتـــهــا الـــتـــجــاريـــة اخلـــاصــة
ــــــعــــــدات ركــــــوب الــــــدراجـــــات
والـــتـــريــــاثـــلـــون (ســـبـــاق حتـــمّل
لــلــســبــاحــة واجلــري والــدراجـات

الهوائية) وايلد.
وقـالت لـفرانس بـرس يأتي الـكثـير
مـن العــبي الــتــريـــاثــلــون وراكــبي
الـــدراجــات احملـــتـــرفــ إلى هـــنــا

لــلــتـدريب ألنه مــكــان آمن وسـريع
ومـــســطّح وجـــيــد لــلـــتــدرب عــلى
الـــقــيـــادة في الــطـــقس احلــار في
إشـــارة إلـى اإلمـــارات. لـــكن حـــتى
بـعيدا عن مراكز التسوق الضخمة
والـطرق الـسريـعة تـقول الـويلـزية
ـظـاهـر نــاتـيـكـا لـويس إن ثــقـافـة ا
تــبـدو واضـحــة في هـذه الــريـاضـة
أحـيانا. وتـابعت دبي تـهوى األكبر
واألفـضل لـذا يـريـد الـنـاس دراجة
أفــــضل وأدوات أفــــضل. الــــنـــاس
يــــتـــنــــافـــســــون حــــقـــا عــــلى ذلك
اإلمــاراتــيــون واألجــانب عــلـى حـد

سواء.
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