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

 ‰UO²ſ≈ W ËU×  s   U³²F « bAŠ ‰ËR  …U$Ë 5 dB  vKŽ ¡«b²Ž≈

dOÝ lM Ë  Uł«—b « W dŠ bOOI²Ð tOłuð

 Â«Ëb « bFÐ WO uJ(«  U³ d*«

الـــوزراء عــــلى انــــهـــاء تـــكــــلـــيف
الهيـمص من مهام رئـاسة الهـيئة
واعـــادته الى درجـــته الـــســابـــقــة
مـديـراً عـاماً بـنـاء عـلى طـلـبه مع
مــنـــحه اجــازة خـــمس ســنــوات 
ادة 26 اوال من استنادا الحكام ا
ـاضي) قــانـون مــوازنــة الــعــام ا
واضافت انه (تـقرر تـكلـيف حسن
ـهـام تـسـيـيـر حـمـود احلـسـاني 
شـــــؤون الـــــهــــــيـــــئـــــة ومـــــنـــــحه
ــالــيــة الــصالحــيـــات االداريــة وا
استنـــــــــادا التي تمكـنه من ذلك 
الحـــــــــــكـــــــام 12 اوال من االمــــــــر
التشريعي رقـــم 74 لعام 2004).

التغـيير في الـبالد".وقال ل"راديو
ـــــز" إن "هــــنــــاك بــــالــــطــــبع تــــا
أشـخــاصـا يــعـتـرضــون عـلى ذلك
بشدة وهذا أمـر متوقع".وأضاف
بليـر "هنـاك بعض من يـقولون إن
الـــشيء الــوحـــيــد الـــذي فــعـــلــته
حــــــكــــــومــــــتي هــــــو الــــــعــــــراق
ويـتـجــاهـلـون بـقــيـة االمـور الـتي
قــمـــنــا بـــهــا".لــكـــنه شــدد "أنت ال
تـشـغـل مـنـصـبــا قـيـاديــا وتـتـخـذ
قـرارات بــدون إثــارة الـكــثــيـر من
ـعــارضـة ولــهـذا لم يــفـاجــئـني ا
لـكـة بـلـيـر "وسام ذلك".ومـنحـت ا
الـربــاط" الـذي يــعـد األعـلـى رتـبـة
للفرسان.وسبق لـلملكة أن منحت
الوسـام نفـسه عام 2005 لرئيس
الــــــــوزراء األســــــــبـق مـن حـــــــزب
احملـافـظــ جـون مـيــجـور. وكـان
بليـر البالغ اآلن 68 عاما قد أنزل
ــيـــجــور في ــة ســـاحــقـــة  هـــز
االنـتـخـابـات عـام 1997 لـيـتـسـلم
منـصب رئاسـة الوزراء مـدة عشر
سـنــوات.ويــتـضــمن ســجل بـلــيـر
إحـالل الــــــسالم فـي ايــــــرلــــــنـــــدا
الشـمالـيـة واجنازات في مـجاالت
الصـحـة والـتعـلـيم وإعطـاء مـزيد
. لــكــنه من احلــقــوق لــلــمــثــلــيــ
تعرض النتقادات شديدة وشتائم
في الـــداخل بـــســـبب دعـــمه غــزو

العراق.

بـسـحب الـلـقب مـنه كـان أبـرزهـا
عـلى مـوقـع "تـشـايـنج دوت أورغ"
الــذي اجــتــذب أكــثــر من مــلــيـون
تـــوقــيـع.وصــرّح بـــلـــيــر أنـه قــبل
بالوسام ليس فـقط ارضاء لنفسه
تـفان بل من أجل "األشخـاص ا
" الـذين عمـلوا معه في لتـزم وا
احلـكـومــة و"أحـدثـوا الــكـثـيـر من

والـفـائـز بـثالث انـتـخـابـات عـامة
مـــتــتـــالـــيــة خالل تـــزعـــمه حــزب
ـلـكة العـمـال عـلى قائـمـة شرف ا
إليـزابـيث الثـانـية لـلـعام اجلـديد
بحيث  مـنحه لـقب "سير".ورغم
دفاع حـكومـة احملافـظ عن ذلك
اال أن الــعــديــد من االلــتــمــاســات
ظـهـرت عـبـر اإلنـتـرنت لـلـمـطـالـبة

{ لــــــــــنــــــــــدن  (أ ف ب) - رفض
رئــــيس الــــوزراء الــــبــــريــــطــــاني
األســـــبـق تـــــونـي بـــــلـــــيـــــر امس
االنـتـقـادات احلــادة الـتي وجـهت
اليه بعـد منـحه وسام الفـروسية
قـائال إن ارثه فـي احلـكم يــتـعـدى
حــرب الــعــراق.وأدرج اسم بــلــيـر
أحـد أجنح سـيـاســيي بـريـطـانـيـا
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ـالـيـة اكـد رئـيس هـيـئـة االوراق ا
اعــتــذاره عن فــيــصل الــهــيــمص 
االســـتـــمـــرار في الـــعـــمـل بــادارة
الهيئة. وقال لـ (الزمان) امس انه
(قــدم طـــلــبــاً الـى رئــيس الــوزراء
مـصـطفـى الكـاظـمي  العـفـائه من
ـنصـب) واشار الـى ان (الطـلب ا
ــوافـقــة عــلــيه). واطــلـعت تــمت ا
(الـــزمــان) عـــلى  وثـــيـــقـــة حتــمل
توقيع مديـر مكتب رئيس الوزراء
رائــــد جــــوحي جــــاء فــــيـــهــــا انه
(حـصـلت مـوافـقـة رئـيس مـجـلس
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مــهـام أعــمـالــهم من مــقـر مــنـظــمـة
بـعـد الــتـعـاون اإلسالمـي في جـدة 

ستة اعوام من القطيعة.
ــتـحــدث بـأسـم اخلـارجــيـة وقــال ا

إيـران عام  ?2016عـندمـا تعرضت
بـعـثاتـها الـدبلـوماسـية في طـهران
إلـى هـجـمـات مـن قـبل مـتــظـاهـرين
إيـــرانــيـــ بــعـــدمــا أعـــدمت رجل
ـر النـمـر وندد الـدين الـسعـودي 
وزراء خــارجـيـة مـنـظــمـة الـتـعـاون
اإلسـالمي بـالعـنف. وفـي االمارات
وقـع انـفــجــار في صــهــاريج لــنــقل
احملـروقات واندلع حريق في مطار
أبـو ظبي على مـا افادت به شرطة
ابــو ظـبي الــتي رجـحت أن يــكـونـا
نـاجـمـ عـن طـائـرات بـدون طـيار
فـيـمـا أعـلن احلـوثـيـون عن عـمـلـية
عـــســكــريــة نـــوعــيــة في اإلمــارات.
وقـــالت الـــشــرطـــة في بـــيــان امس
ـا أدى إلى (حــريـقـا انـدلع امس 
انــفــجــار في ثالثــة صــهـاريـج نـقل
مــحـروقــات بـتــرولـيــة بـالــقـرب من
خـــزنــات أدنــوك كــمــا وقع حــادث
حـريق بسيط في منطقة اإلنشاءات
اجلــــديــــدة في مــــطــــار أبــــوظــــبي
الـدولي) واضـاف ان (الـتـحقـيـقات
األولــيـة تــشـيــر إلى رصــد أجـسـام
طـائــرة صـغـيـرة يـحـتـمل أن تـكـون
لــطـائــرات بـدون طــيـار وقـعــتـا في
ـنطقـت وقد تكـونان تسـببتا في ا
االنـفـجـار واحلـريق) ولفت الى ان

(احلــادث أسـفــر عن مـصــرع ثالثـة
اجــــانـب وإصــــابـــة  6آخــريـن بـ
ـتـوســطـة) مـؤكـدا الــبـسـيـطــة و ا
(بـدء الـسلـطـات اخملتـصـة حتقـيـقا
مـــوســـعـــاً بـــشــأن ســـبب احلـــريق
والظروف احمليطة به).  فيما اشار
احلـوثيون الى إنـهم سيعـلنون عن
تـفاصيل عملية عسكرية نوعية في
ــــــتــــــحــــــدث اإلمــــــارات.وأوضـح ا
الـعـسـكري بـأسم احلـوثيـ يـحيى
سـريع في تـغـريـدة على تـويـتر إن
(احلـــوثـــيـــ ســـيـــعـــلـــنـــون خالل
ــقـــبــلــة عن عـــمــلــيــة الــســـاعــات ا
عـــســـكـــريـــة نــوعـــيـــة في الـــعـــمق
اإلمــاراتي) عـلى حـد تـعـبـيـره. في
تــــطـــور  دان رئــــيس الـــتــــحـــالف
ـــشــتــرك (عــزم وتـــقــدم) خــمــيس ا
اخلــنـجـر في بـيـان امس (االعـتـداء
عـــلى دولــة اإلمـــارات الــشــقـــيــقــة
ــنــطــقــة اســتــهــداف الســتــقــرار ا
وضـــرب جلــهـــود الـــتــقـــارب الــتي
ــنـطــقـة يــبـذلــهـا الــعـقالء إلنــقـاذ ا
الـعربـية من صراع كـلفـها الكـثير)
ـوقف العربي واضـاف ان (وحدة ا
ضـــرورة حــتــمـــيــة في مـــواجــهــة
التحديات اخلطرة التي تسعى لها

شبوهة).  فيصل الهيمصاألجندات ا

قراطي الكردستاني يلتقي في اربيل رئيس حتالف الفتح UI¡∫ رئيس احلزب الد
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وجـه اجملــــــلـس الـــــــوزاري لـالمن
بـتقيـيد حركـة الدراجات الوطني 
ـركـبـات احلـكـومـيـة ومـنع سـيـر ا
خارج اوقـات الدوام الى بـتخويل
عمل  لـلحـد من الفـوضى االمنـية
الـتـي تـشــهـدهــا الــعـاصــمـة بــعـد
ســلــســلــة اعــتــداءات عــلى مــقــار
حزبيـة ومصـرف بالـكرادة فـيما
جنـا مـسـؤول حـشـد العـتـبـات من
مــحـاولــة اغــتــيـال فـي مـحــافــظـة
ثنى. وقال بـيان تلـقته (الزمان) ا
امس ان (رئيس الوزراء مصطفى
الكـاظمي تـرأس اجـتمـاعا طـارئاً
لـلــمـجــلس  جــرت فـيه مــنـاقــشـة
األوضـاع األمـنـيــة  والسـيـمـا في
الـعاصـمـة الـتي شـهـدت عـمـلـيات

ارهابـيـة تـهـدف إلى زعـزعة األمن
والــــســـلـم اجملـــتــــمــــعي) وشـــدد
الـكـاظـمي عــلى (اتـخـاذ إجـراءات
مـشـددة ووضـع خـطط أمــنـيـة من
ــثل هـذه شــأنـهــا أن تــضع حــدّاً 
األعـمـال الـتـخــريـبـيـة الـتي تـهـدّد
األمن الــعــام فـي الــبالد وســتــتم
إعـادة الـنـظـر بـالـقـيـادات األمـنـية
الـتي شـهـدت قـطـعـاتـهـا خـروقات
أمنـيـة وستـكـون هنـاك مـحاسـبة
ن يثبت تقـصيره في أداء مهامه
األمنـية) داعـيا الـقيـادات األمنـية
الى ان ( تـكـون خـطـطـهم األمـنـيـة
ــتـبــعـة مالئــمـة مع واإلجـراءات ا
الوضع الذي يشهده البلد وأن ال
تـقـتـصـر مـهــامـهم عـلى ردّ الـفـعل

للحدث بعد وقوعه).
مـــؤكـــدا (اهـــمـــيــة إعـــادة تـــوزيع
مساحات الـعمل لألجهـزة األمنية

واالســــتـــخــــبــــاريـــة) ولــــفت الى
(ضــــــرورة تـــــفــــــعــــــيل اجلــــــهـــــد
االســتــخــبــاري وأن يــكــون دوره
ـواجهـات األمـنـية أساسـيـاً في ا
وفي مالحقـة اجملـاميع اإلرهـابـية

ة). وعصابات اجلر
وتابع الـبيـان ان (اجمللس  اصدر
توجيهات أمنـية من شأنها ضبط
األمن في الـعــاصـمـة وبــقـيـة مـدن
الـــعـــراق وهي تـــقـــيـــيـــد حـــركــة
الـدراجـات في الـشـارع ابتـداءً من
السـاعة  6 مسـاءً وحـتى السـاعة

ركبات 6 صباحاً ومنع حركة ا
احلـــكـــومـــيـــة من اخلـــروج بـــعــد
ســـاعـــات الـــدوام الـــرســـمـــيــة إال
بـــتـــخـــويـل عـــمل) مـــشـــيـــرا الى
(تـــخـــصــيـص مـــكــافـــآت مـــالـــيــة
لــلـــمــواطـــنــ لــلـــتــبـــلــيغ عن أي
ــشــبــوهه مع إلــزام الــعــنــاصــر ا

جمـيع أصـحاب احملـال الـتجـارية
بوضع كاميرات مراقبة في أماكن
عــمــلــهم). وراى الــنــائب مــحــمــد
شياع السودانـي في تغريدة على
تــويـتــر ان (ضــعف أداء الــواجب
األمني سـيؤدي إلى اتـساع دائرة
الــفــوضـى عــبــر االســـتــهــدافــات
العـبـثـية الـتي تـخـلق الـفتـنـة لذا
يـــجب الـــتــعـــجـــيل بـــاالتــفـــاقــات
وتشكيل حكومـة قوية ومقتدرة ال
تـخــضع لــلـمــزايـدات إعالمــيـا أو
خـلف األبـواب فـالـعـراق وشـعـبه
وأمــنه في خـــطــر).  وأكــد رئــيس
اجلـــمـــهــوريـــة بـــرهم صـــالح أن
(االنـفـجـارات االخـيرة الـتـي هزت
بـــــغـــــداد تـــــأتي فـي وقت مـــــريب
يـسـتــهـدف الــسـلم األهـلي).فــيـمـا
اكــدت خـــلـــيــة االعـالم االمــني ان
(الـقوات األمـنـيـة فـتـحت حتـقـيـقاً

في حــادثــ اســتــهــدفــا مــصـرف
ــســرح الــوطـني جــيـهــان قــرب ا
ومـصـرف كــردسـتـان بــالـقـرب من
ســــاحـــة الــــواثق حــــيث أســــفـــر
احلـادثــان عن إصــابــة مـواطــنـ

اثن بجروح طفيفة).
وتابع الـبيـان انه (بـعمـليـة امنـية
ـعــلـومـات اسـتــبـاقـيــة اسـتــنـدت 
اسـتــخـبــاراتـيــة دقـيــقـة تـمــكـنت
وكالة االستـخبارات والتـحقيقات
االحتـاديـة وبـإشـراف مـبـاشـر من
قـــــبل وكــــيـل الــــوزارة لـــــشــــؤون
االســتــخــبـــارات والــتــحــقــيــقــات
االحتـــــاديــــة وبـــــالــــتـــــعــــاون مع
تمثلة اسـكة لألرض ا القطعات ا
باللواء الرئـاسي من القبض على
مـنــفــذ الـهــجـوم الــذي اسـتــهـدف
ـذكـور وقام مـنـتـسب في الـلـواء ا
بقـتله واخـذ سالحه). مشـيرا الى

( اتـخـاذ االجـراءات الـقـانـونـية
ه لــلـقــضـاء ـتــهم وتـقــد بـحـق ا
ثنى لينال جزائـه العادل). وفي ا
 كشف مـصـدر عن جناة مـسؤول
حشد العتبات حميد الياسري من
مـــحـــاولـــة اغـــتـــيـــال. \وقـــال في
تـــصــــريح امس إن (مــــســـلـــحـــ
مــجــهـولــ يــســتــقــلـون عــجالت
دخلوا في اشـتبـاك عنيف بـساعة
مـبـكـرة من فـجر امـس مع حـمـاية
الـــيــاســـري عــنـــد بــوابـــة مـــنــزله
ــنــطــقــة الــفــزاعــيــة في قــضــاء
ـسلـح الرمـيثـة) واضاف ان (ا
حاولـوا اقـتـحـام منـزل الـيـاسري
لـكن مـقـاومــة أنـصـاره واحـتـشـاد
الــعــشـــائــر الــقــريــبـــة مــنه جــعل
ـهـاجـمـ يـتـراجـعـون ويـلـوذوا ا
بالـفرار إلى جـهـة مجـهولـة) على

حد تعبيره.  

ســيـكـون صـحــواً الى غـائم جـزئي
بـارد مـع تـشـكل الـضـبـاب صـبـاحاً
ــنـاطق  أمــا درجـات فـي جـمــيع ا
احلرارة فستنخفض بضع درجات
بعموم البالد لتصل الصغرى دون
ــــئــــوي في االقــــســـام الــــصــــفـــر ا
الـوسـطـى والشـمـالـيـة من الـبالد)

ـناطق الوسـطى بدءا من يوم غد ا
االربــعـاء فـيــمـا عـطـلت مــحـافـظـة
الـسلـيمـانية الـدوام اليـوم الثالثاء
وغــــدا االربــــعـــاء بــــســـبـب تـــراكم
الـــثـــلـــوج في الـــشـــوارع.  وقـــالت
الــهـيـئـة في بـيـان تـلـقـته (الـزمـان)
امـس ان (طــقس الـــيــوم الـــثالثــاء
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رجــحت الــهــيـئــة الـعــامــة لالنـواء
اجلـوية والـرصد الزلـزالي التـابعة
لــوزارة الـنـقل  انـخـفـاض درجـات
احلـــرارة الـــصـــغــرى الـى مــا دون
ئوي وهطول الثلج على الـصفر ا

غــائـمـاً بـارداً مـصـحـوبـاً بـتـسـاقط
أمـــطــار مــتـــوســطــة الـــشــدة كــمــا
تـتساقط الثلـوج في اماكن متعددة
منها وضباب صباحاً اما الطقس
ــنــطـقــة اجلـنــوبــيـة  فــسـيــكـون ا
صـحـواً بـارداً مع قطع من الـغـيوم
كـما يـتشـكل الضـباب صـباحاً وال
تــــغـــيّـــر فـي درجـــات احلـــرارة في
ــــنـــطــــقـــة الــــوســـطـى في حـــ ا
ســــتـــنـــخـــفض بـــضع درجـــات في
ـنطـقتـ الشمـاليـة واجلنـوبية). ا
فـي وقت  تـفـقــد امـ بـغـداد عالء
مــحـــطــات تــصـــريف مــيــاه مـــعن 
الــــصــــرف الــــصـــحـي بــــجـــانــــبي
ــتـابــعـة جــاهـزيــتـهـا الــعـاصــمـة 
لـتـصريـف ميـاه االمطـار . وعـطلت
مــحـافــظـة الــسـلـيــمـانــيـة  الـدوام
الـــرســمـي الــيـــوم الــثالثـــاء وغــدا
االربــعـاء بــسـبب تــراكم الــثـلـوج.
وقـال بيان تلقته (الزمان) امس ان
(احملــافـظــة قـررت تــعـطــيل الـدوام
لـــيــومـــ  من اجل فـــسح اجملــال
امـام االلـيـات الزالـة تـراكم الـثـلوج
بـ السليمانية وحلبجة). وتشهد
احملـافظة هطوال مكثفا للثلوج في
ـديــنـة واجلـبــال احملـيـطـة مــركـز ا
بـها فقـد انقطع الـطريق اخلارجي
الـذي يـربـطـهـا مديـنـة دربـنـديـخان
جــنــوبـا وبــنـجــوين شـرقــا وكـذلك
احلــال في مــديــنــة حـلــبــجــة الـتي
ـــنــاطق عـــزلـــتــهـــا الـــثــلـــوج عن ا

واضــــــاف ان (طــــــقـس يــــــوم غـــــد
ــنــطــقــة االربـــعــاء ســيــكــون فـي ا
الــوســطى صـحــواً بــارداً مع قـطع
مـن الــغـــيـــوم وضــبـــاب صــبـــاحــاً
وفـــرصــة لــتـــســاقط الـــثــلــوج في
االقـسـام الغـربـية مـنـها وسـيـكون
ــنـطــقـة الــشــمـالــيـة الــطــقس في ا
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قراطي بحث رئيس احلـزب الد
الكردستاني مسعود البارزاني 
مع رئـيس حتــالف الـفــتح هـادي
الــعـامــري  اكـمــال الـتــفـاهــمـات
الـــســـيــاســـيــة بـــشــأن تـــشـــكــيل
احلكومة. فـي وقت قالت مصادر
في بــغــداد (ان مـؤشــرات جــديـة
عـلى انـفـراج االزمــة الـسـيـاسـيـة
فصلي ب العامري بعد اللقاء ا
ورئيس الـتـيار الـصـدري مقـتدى

الصدر في احلنانة).
وقال بـيـان تـلقـته (الـزمان) امس
ان (الــــبــــارزاني اســــتــــقــــبل في
مصـيف صالح الـدين  العـامري
وجـرى مـنـاقـشـة وجـهـات الـنـظر
بـ األطـراف الـسـيـاسـيـة بـشـأن
تشـكيل احلـكومـة اجلديـدة). كما
عــقـــد رئــيس اقـــلــيم كـــردســتــان
نيـجـيـرفان الـبـارزاني اجتـمـاعاً
مع الــــعـــامـــري  بـــحــــثـــا خالله
ـــســـاع الـــرامـــيـــة لـــتــشـــكـــيل (ا
احلكـومة اجلـديدة). فـيما الـتقى
رئـيس حـكـومـة االقـلـيم  مـسرور
البـارزاني رئـيس حتالف الـفتح
.وقال بيان ان (اللـقاء استعرض
سـتجدات والـتطورات في آخر ا
ـــبـــذولـــة الـــعــــراق واجلـــهـــود ا
لـتـشـكـيل حـكـومـة جـديدة حـيث
جــــرى تـــأكـــيــــد عـــلى تــــكـــثـــيف
ساعي الرامية لتشكيل حكومة ا
ـواطــنـ كـافـة حتـفظ حــقـوق ا
وحتــقق االســتــقــرار والــشــراكـة
كونـات وتعالج احلقيـقية بـ ا
شاكل بـ االقليم وبـغداد على ا
أسـاس الـدسـتـور). عـلى صـعـيـد
متـصل  هـنأ الـبـارزاني  رئيس
ائـــتالف دولـــة الــقـــانـــون نــوري
ـناسـبة إعادة انـتخابه الكي  ا
أمـــيـــنـــاً عـــامـــاً حلـــزب الـــدعــوة
اإلسالمية. الى ذلك  افاد مصدر
 ان قائـد فيـلق القـدس باحلرس
الثوري اإليراني إسماعيل قاآني
يعقد اجتماعا في بغداد مع قادة
اإلطـــار الـــتـــنــســـيـــقي.وقـــال في
تـصــريح امس ان (قــاآني يـعــقـد
اجتماع حالياً في بغداد مع قادة
اإلطار  من اجـل توحـيـد مواقف
وبـحث تـشـكيل الـبيت الـشـيـعي 
حتـــــــالـف يــــــضـم كـل االطــــــراف
وكذلك مـلف تشـكيل السـياسـيـة 
احلـكــومـة اجلـديــدة) وتـابع انه
ــــقـــرر ان يـــلـــتـــقي قـــاآني (من ا
رئـيس الـتـيـار الـصـدري مـقـتـدى
قـبـلة) الصـدر خالل الـسـاعـات ا

على حد قوله. 
وكانت تقارير صـحفية قد افادت
بـأن الـصـدر اكـد لـلعـامـري خالل
اللقاء الذي جمعهما في احلنانة
عــلى ان (الــعــراق مع االغــلــبــيـة
الـوطـنـية والـدخـول بـالـتـوافـقـية
انــــتــــحــــار) واضــــافت ان هــــو 
(الصـدر شـدد عـلى على مـحـاربة
الـــفــــاســـدين وفـــضــــحـــهم أمـــام

الــشـــعب).  الى ذلك اكـــد رئــيس
حكومة اإلقلـيم لوزير اخلارجية
الـــلـــيــــتـــواني غــــابـــريــــلـــيـــوس
النـــدســبـــيـــرغــيـس  اســتـــعــداد
حــكـومــته لــلــتـنــســيق مع اوربـا
ـهــاجـرين. ومـعــاجلـة مــشـكــلـة ا
وقال بـيـان تـلقـته (الـزمان) امس
ان (البارزاني اسـتقبل في اربيل
رافق  الندسـبيـرغيس والـوفد ا
لـه  وجـــرى بـــحث الــــعـــمـــلـــيـــة
الـسـيــاسـيـة في الــعـراق وسـبل
تـعـزيــز الـعالقـات الـثــنـائـيـة إلى
ــــهــــاجــــرين في جــــانـب مـــلـف ا
أوربــــــــا) واكـــــــد الـــــــبـــــــارزاني
(اسـتــعـداد االقــلـيم ألي تــنـسـيق
ضـــــــــــروري مـع دول االحتـــــــــــاد
ــهــاجـرين) ــعـاجلــة مــشـكــلـة ا
مـــــشــــدداً عــــلـى (ضــــرورة مــــنع
الهـجرة غـيـر الشـرعيـة واالجتار
بـالبـشـر) واضـاف ان (حـكـومته
قـــد اتــخـــذت إجــراءات صـــارمــة

والزمة بهذا الشأن). 
مـن جـــــــــــــــانــــــــــــــبـه  اعــــــــــــــرب
النـــدســـبـــيـــرغـــيس عـن (شـــكــره
حلكومة كردستان عـلى تنسيقها
وتـعــاونــهـا مـع دول االحتـاد في
ـهاجـرين وتـسـهيل حل مـسألـة ا
العـودة الـطوعـية لـعـدد كبـير من
الـعـالـقــ عـلى حـدود بـيالروس
ودول االحتــــــاد إلى االقــــــلـــــيم)
مــؤكـدا (اســتــعــداد بالده لــلـدفع
شترك بالعالقات ذات االهتمام ا
مع االقــلـيم إلـى آفـاق أرحب وال
ســـيـــمـــا فـي مـــجـــال الـــتـــربـــيــة

والتعليم). 
كـــمـــا  أكــــد رئـــيس االقـــلـــيم أن
كردستان لن تكون أبداً جزءاً من
ــشـاكـل لـلــدول األوربـيـة. خـلق ا
واوضـح بــــــــــــــيــــــــــــــان امـس ان
(الـــــــــــبـــــــــــارزانـي الـــــــــــتـــــــــــقـى
النـدسـبيـرغـيس ونـاقـشـا تـوطـد
عالقـــات الــــعـــراق واالقـــلـــيم مع
لـــيــتــوانــيـــا وكــذلك الــعـــمــلــيــة
الـسيـاسـيـة واألوضاع الـعـراقـية

عامة فضال عن تهديدات داعش
ومواجـهـتهـا وأحـوال النـازح
والـالجـــــئـــــ في كـــــردســـــتـــــان
واخملـــيـــمـــات األوربـــيـــة). واكــد
الـبـارزاني ان (االقــلـيم لن يـكـون
ـــشـــاكل أبـــداً جـــزءاً مـن خـــلق ا

للدول األوربية). 
أربــــعــــة آالف وأعــــاد الــــعــــراق 
مـــهــاجـــر كــانــوا عـــالــقـــ عــلى
احلدود ب بيالروس ولـيتوانيا
وبــــولــــنــــدا والتــــفــــيــــا. وبـــدأت
احلكومة منذ  18تشرين الثاني
ــاضـي بــتــســيـــيــر رحالت من ا
مـــيــنــسك إلعـــادة مــواطــنـــيــهــا.
وحــطت غـالــبــيـة الــطــائـرات في
ومن حــيث يــتــحـدر كــردســتــان 
هـاجـرين قبل أن تـتابع معـظم ا
إلى بـغداد. من جـهـة اخـرى نبّه
مــــســـؤول فـي اإلدارة الـــذاتــــيـــة
الكردية في سوريا إلى أنّ تهديد
نظـمات اإلنـسانيـة العـاملة في ا
مــخـــيم الــهــول يــشـــكل ســابــقــة
خـــطـــرة بــــعـــد أيـــام من مـــقـــتل
مـسـعف عـلى يـد عـنـاصـر تـابـعة
لــداعش.ويـــؤوي مــخــيم الــهــول
نـحو 56 ألف شـخص أكـثـر من
نصفهم دون 18 عاماً وفق آخر
ـتــحــدة. ويـضم بــيـانــات األ ا
نـــحــو عـــشــرة آالف مـن عــائالت
ن مـــقـــاتـــلي داعـش األجـــانب 
يــقــبــعــون في قــسم خــاص قــيـد
حـراسة مـشـدّدة. ويـشـهـد اخمليم
ب احل واآلخر حـوادث أمنية
تـــتــــضـــمن عـــمـــلـــيـــات فـــرار أو
هـجمـات ضـد حـراس أو عـامـل
إنـسـانـيـ أو جـرائم قـتل تـطـال
الــقــاطــنــ فــيه. وقــال مــسـؤول
اخمليـمـات شيـخـموس أحـمد في
تـصــريح امس (ثــمـة خــلل أمـني
وتـهـديـد جـدّي في اخملـيم حـيث
خاليا داعش ما زالت موجودة)
ــنــظــمــات مــؤكــدا ان (تــهــديــد ا
االنسانية والنقاط الطبية يشكّل

اجملــاورة  والســيــمــا مع مــنــاطق
هـورامـان اجلـبـلـيـة فـيـمـا شـهـدت
مـدينة دهوك ومحـيطها في أقصى
شــمــالـي اإلقــلــيم هــطــوال مــكــثــفـا
للثلوج تسبب في قطع العديد من
الـطرق مع القـرى اجلبليـة النائية.
وخـيـم عـلى اقـلـيم كـردسـتـان مـنذ
منـخـفـضا ـاضي  يـوم اخلـمـيس ا
ـوجات جـويـا كثـيـفا مـصـحوبـا 
كــثـيــفـة من األمــطـار والــثـلـوج في
ا دن  ناطق اجلبلية و مراكز ا ا
فــيـهـا أربـيل الـتي شـهـدت مـوجـة
سـيـول وفيـضانـات اجـتاحت أكـثر
ديـنة. بـحسب من  10أحـيـاء في ا
مـــــــديـــــــر األرصـــــــاد اجلـــــــوي في
احملــافـظــة فـاضل إبــراهـيم  الـذي
ـنخـفض القادم قـال إن (تأثـيرات ا
مـن سيبيريا ستستمر على اإلقليم
حــتى نــهــايـة األســبــوع اجلـاري).
واتـشحت مدن نينوى ومناطق من
االنــبـار بــالـبــيـاض بــعـد تــسـاقط
خـفيـف للـثلوج.  وضـربت عـاصفة
شـتـويـة كـبـرى مـصـحـوبـة بـثـلـوج
ـا ـتـحـدة   وجـلـيـد  الـواليـات ا
تـسببت بانقطاع التيار الكهربائي
عـن مــــــــــا ال يــــــــــقـل عـن 235 ألـف

شخص. 
ويــــــعـــــيش أكــــــثـــــر من  145ألـف
شــخص بـدون كــهـربــاء في بـعض
واليـــات اجلــنــوب الـــشــرقي كــمــا

ألغيت آالف الرحالت اجلوية.
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بـاشر ثالثـة دبلـوماسـي ايـراني

االيـــرانـــيـــة ســـعـــيـــد خـــطـــيب في
تـــــصــــريـح مــــتـــــلــــفـــــز ان (ثالثــــة
دبـلوماسي وصلوا إلى جدة لبدء
ــــنـــظـــمــــة الـــتـــعـــاون عـــمــــلـــهم 
اإلسـالمي) واضــاف ان (نــأمل في
الـوصول إلى نتيجة في احملادثات
ــســتــقــبــلــيــة  ومـا يــتــطــلب من ا
ـسؤول السعوديـ أن ينتبهوا ا
ـــــــا يــــــبـــــــدون مـن مالحـــــــظــــــات
ـا أعربت وتـصـرفات) وتـابع (لـطا
طـــهــران عن اســـتــعـــدادهــا لـــفــتح
ســفـــارتــهــا في الــســعــوديــة).  من
جـانـبه  قـال مـسـؤول بـالوزارة إن
(الـــدبـــلــــومـــاســـيـــ اإليـــرانـــيـــ
ــقـر ســيــتــولـون مــنــاصــبــهم في ا
ّا عُـد بادرة الـرئيـسي للـمنـظمـة 
عــــــلى حتـــــسّـن الـــــعـالقـــــات بـــــ

 .( اخلصم اإلقليمي
 وقـال زاده ان (اخلطاب الـسعودي
ـدة جتــاه إيـران شـهـد تـغـيـراً في ا
األخــــيــــرة إذ قــــال ولـي الــــعــــهـــد
الــسـعـودي مــحـمـد بن ســلـمـان في
مـــقـــابـــلـــة إن إيـــران دولـــة جـــارة
ونـطمح في أن تـكون لديـنا عالقات
ـيزة معها  كما نريد إيران دولة
مــزدهـرة).  وكـانـت الـسـعــوديـة قـد
قـطعت الـعالقـات الدبلـوماسـية مع

”U¹ 5ÝU¹ ≠ œ«bGÐ

رصـدت وزارة الـصـحة امس  4466 اصـابة بـكـورونا وشـفاء  582حـالة
وقف الـوبائي الـيـومي الذي اطـلعت عـليه وبـواقع  5وفيـات جديـدة. واكـد ا
(الزمـان) امس ان (عدد الفحوصات اخملتبريـة التي اجرتها الوزارة لعينات
مـشـتــبه اصـابـتــهـا بـالــفـايـروس بـلــغت اكـثـر من  21الف  حــيث  رصـد
اصـابـة  4466بكـورونـا في عـمـوم احملـافـظـات) واضـاف ان (الـشـفـاء بلغ
  582حـالـة وبواقع  5وفـيـات جديـدة) واشـار الى ان (اكـثر من  65االف
ـنـتشـرة ببـغداد ـضـاد في مراكـز الوزارة ا شخص تـلقى جـرعـات اللـقاح ا
واحملـافــظـات). وأعــلــنت وزارة الـصــحــة في قـطــر  وفــاة رضـيع عــمـره 3
أسـابـيع نـتيـجـة إصـابة شـديـدة بـكورونـا. وقـالت الـوزارة في بـيان امس انه
(الطـفل لم يكن يعاني من أي حالة مرضـية أخرى أو وراثية معروفة) واكد
وجة احلـالية التي تـشهدهـا البالد من اجلائحـة  شملت عددا البـيان ان (ا

ا أدى إلى حاجة العديد منهم للرعاية الطبية).  أكبر من األطفال 
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اهـــداف مــد األنــبــوب هـــو تــصــديــر
الــنـفط إلى مــصـر بــسـعــر تـفــاضـلي
وخـصم  18دوالر من سـعــر الـبـرمـيل
وخصم  10دوالرات من سعر البرميل
ـــــــصـــــــدر الى األردن) وتـــــــابع ان ا
(تـكلـفـة استـخـراج الـبرمـيل تـساوي

فمعنى هذا انه لن يبقى 11 دوالر 
شــيء مـن الـــــــــــــــــواردات الــــــــــــــــتـي
يستحصلـها العراق من بيع اخلام)
ـشروع ومضى الى الـقـول ان (هذا ا
سـيـتـم ويـنـفـذ وفـقــاً لـرغـبـة وضـغط
أمريـكي واسـرائيـلي عـلى احلكـومة)
على حد قوله . وأظهـرت إحصائية 
ـرتـبـة اخلـامـسة ان الـعـراق يـحـتل ا
بأكبر احتيـاطي للنفط في العالم في
ـنصـرم .وذكـرت االحصـائـية العـام ا
ـرتـبـة األولى ان (فـنـزويال جــاءت بـا
كأكـبر دولـة تـمتـلك احتـياطي نـفطي
بـواقع  303.8مــلـيــار بـرمــيل تــلـيــهـا
السعودية بواقع  258.6مليار برميل
ثم إيــران  208.6مــلـــيــارات بـــرمــيل)
واشـــــارت الـى ان (كــــــنــــــدا جـــــاءت
رتـبة الـرابعة  170.3مليـار برميل با
ـرتـبـة اخلـامـسة وجـاء الـعـراق في ا
بـواقع  145.2مــلـيــار بـرمــيل). ويــعـد
الــعـراق ثـانـي اكـبــر مـنـتـج ومـصـدر
للـنفط في مـنظمـة اوبك حيث وصل
مــعــدل انــتــاجه خالل شــهــر كــانـون
ـــاضي  4.310ماليــ بــرمــيل االول ا
يــومـيــا فـيــمـا بــلغ مـعــدل صـادراته
مالي برميل يوميا. وقفزت 3.677
أسعار مزيج برنت القياسي فوق 85
دوالرا للبرمـيل  بعد صـدور بيانات
أظهـرت تراجـعا حـادا خملزون اخلام
األمــريــكـي لألســبــوع الــســابع عــلى
الـــتـــوالي فـــيــمـــا تـــواجه األســواق
ـيـة نـقـصــا بـاإلمـدادات.وقـالت الـعــا
إدارة معلومات الطاقة األمريكية في
بـــيـــان إن (اخملـــزون الـــتـــجـــاري من
ـتـحـدة الـنــفط اخلـام في الـواليــات ا

عـلـنـيـة لـلـنفـط .وقـال اجلواهـري في
تــــصـــريحٍ امـس إن (ســـعـــر انـــشـــاء
األنبـوب مبـالغ به بـشكل كـبيـر حيث
 حتديده بـنحو  28مليار دوالر في
ح ان تكلفته احلقيقية ال تتعدى 3
مــلـيــارات دوالر) الفـتــا الى انه (من

  Ã«d ô« WHKJ  wDG  ôË …—U  wKOCH  dF  dB  v ≈ jHM « d bB  ∫ dO

 ∫WO UM*« «dÒOG « ¡u{ w  `A « WN «u* WD  bF  œ—«u*«

بـعــد اسـتـكـمــال االجـراءات من قـبل
ـعــنـيـة ) ووجه الـغـزي  الـدوائـر ا
قــــسم الــــقـــانــــونــــيـــة (الــــتـــدقــــيق
باالعتراضات التي قدمت اليه اثناء
الــــــتـــــــوزيع مـن بـــــــعض شـــــــرائح
ـتفـرقة والـدفاع احملامـ واالثار وا
لـــيــتـم تــوزيع خـالل ســبـــعــة ايـــام 
الـقـطع لـهــذه الـشـرائح بـعـد تـدقـيق
معـامالتهم). كمـا زار الغـزي قضاء
الفـجـر وناحـيـة ميـسـلون  لإلطالع
ــشــاريع مــيــدانــيـــاً عــلى عــدد من ا
ومــنـاقـشـة سـبل االرتـقـاء اخلـدمـيـة
بــالــواقع الـعــمــراني فــيـهــا .واشـار
الـــبـــيـــان الى ان (الـــغـــزي يـــرافـــقه
النائبـة ابتسـام الطوكي وقائـممقام
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ـقـدار  4.6ماليـ بـرميل انـخــفض 
كـانـون ــنــتـهي في  7 في األســبـوع ا
الـثــاني اجلـاري بـأكـثــر من ضـعـفي
تـــوقـــعـــات احملـــلـــلــ  1.9مـــلــــيـــون
بـرمـيل).وخالل الـتـعـامالت صـعـدت
عـقـود خـام بـرنت الـقـيـاسي تـسلـيم
ئة إلى  85.2دوالرا آذار بنحو  1.8با
لـلـبـرمـيل قـبل أن تـقـلص مـكـاسـبـها
قـــــلــــــيال وتــــــرتـــــد إلـى مـــــا دون 85
دوالرا.وزادت عــــــقـــــود خـــــام غـــــرب
تكـساس الـوسـيط االمريـكي تسـليم
ــئـة إلى 83.09 شـبــاط بـنــحـو  2.3بـا
دوالرا للـبـرميل قـبل أن يـهبط قـليال
عـن حــــــــاجـــــــز  83دوالرا.وتــــــــواجه
ـــــيــــة شـــــحــــا في األســــواق الـــــعــــا
اإلمـــدادات جـــراء اضـــطــرابـــات في
كـازاخـسـتـان أدت إلى تـراجع إنـتاج
البلـد العـضو في حتالف أوبك+ إلى
ما دون  800ألف بـرمــيل يـومــيـا من
مـعدل يـومي  1.8مـلـيـون بـرمـيل قـبل
االضطرابات.كما تراجع إنتاج ليبيا
بـالـقـدر نــفـسه تـقـريـبـا جـراء إغالق
حقول نـفط من جانب مـسلـح على
مـــــــــدى األســــــــابـــــــــيـع الــــــــثـالثــــــــة
ـاضـيـة.وافــادت بـيـانـات في قـطـاع ا
الـــنــفط بـــأن (مــتــوسـط الــزيــادة في
إنتاج حتالـف أوبك بلغ نحو  70ألف
بـــرمــيل يــومـــيــا فــقـط خالل كــانــون
الثـاني وهي أقل بـكثـير من الـزيادة
ـــقـــدار  400ألف بــــرمـــيل ـــقــــررة  ا

يوميا).
ارتــفــعت الـعــقـود  في غــضـون ذلك 
اآلجـــلـــة لـــلــغـــاز في أوربـــا بـــشــكل
مــلــحــوظ خالل تــعــامـالت اجلــمــعـة
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ـــائــيــة عن ــوارد ا كــشـــفت وزارة ا
مـؤشـرات مـطمـئـنـة لـتـعـزيـز اخلزين
ــــائـي ودعم اخلــــطط الــــزراعــــيـــة ا
مـــشــيـــرةً الى أن األمــطـــار األخــيــرة
ـنبع تـعزز ـياه من دول ا وتدفـقات ا
ــائي. واكــدت الـوزارة في اخلــزين ا
بـــيــــان تـــلـــقـــته (الـــزمـــان) امس انه
ـوارد مهدي رشيد (بحضور وزيرا ا
ـالـيـة علي عـبـد األمـير احلـمداني وا
عالوي ومــســتــشــار رئـيـس مـجــلس
عـقـد الــوزراء مـحـمــد عـلـي احلـكـيـم 
اجــتــمـاع مــوسع في مــركــز الـوزارة
ــنــاقــشـة الــتــحــديــات الـتـي تـواجه
ــشــاريع الـســتـراتــيـجــيـة الــعـمل وا
ياه في ـواجهة شـح ا واجراءاتـها  
ـناخـيـة التي تـمر ضوء الـتـغيـرات ا
نـطقـة عمـوما الـتي تضـمنـتها بهـا ا
مـخـرجـات الــدراسـة الـسـتـراتـيـجـيـة
الــتي تــعــد ــيــاه والــتــربــة  ــوارد ا
وارد ثابـة خارطة طـريق لتنـمية ا
ائية وتطـوير بناها الـتحتية حتى ا
ـــاء عـــام  2035والـــعالقـــة مـــا بـــ ا
والغذاء والـطاقة والبـيئة ومـجابهة
الــتـحـديــات اخلـارجــيـة والـداخــلـيـة
الــــــتـي أعـــــــدت من قـــــــبـل الــــــوزارة
بــالــتــعــاون مع وزارات الــدولــة ذات

ياه). الصلة باستخدامات ا
نظام مائي

 وشـــدد احلـــمـــداني عـــلـى (ضــرورة
ائـي في البالد من حتديـث النـظـام ا
خالل استـخـدام طرق الـري احلديـثة
ـغلـق واالنبـوبي لـتقـليل مثـل الري ا
ـائــيــة واالســتــخـدام الــضــائــعــات ا
وسيتم العمل في هذا االمثل للمياه 
وضوع مع وزارة التخطيط لزيادة ا
سـاحة الزراعـية عن الوضع نسبـة ا
احلــــــالي ورفـع كـــــفــــــاءة االرواء مع
الــعـمل عــلى تـوســيع نـاظم الــثـرثـار
مـؤخـر سـدة ســامـراء بـهـدف تـمـريـر
ــوجــات الـفــيــضـانــيــة بـشــكل امن ا
ومنتـظم وتنـفيذ سـد مكحـول لزيادة

ــشــاكل والـــتــحــديـــات االنــيــة حـل ا
سـتقـبلـية بـشكل عـلمي ومدروس وا
ـتاحة) ـالية ا وحسب االمكـانيات ا
وتــابع الــبـيــان أنه ( تــبـادل األراء
ــــقــــتــــرحــــات بــــ اجلــــانــــبــــ وا
واالســـــتـــــفـــــادة مـن رؤى وأفـــــكـــــار
الــضـيــوف لـغـرض تــطـبــيـقــهـا عـلى
أرض الواقع خـدمة لـلواقع االروائي
في الـبالد) الفـتـا الى ان (االجـتـمـاع
ـســتـشــار الـفــني لـلـوزارة حــضـره ا
ــديــرين جــمــال مــحــسن وعــدد من ا
الــــعـــامــــ واخلـــبــــراء في الـــوزارة
ـتحدث وتشـكيالتـها). بـدوره  قال ا
بـــــــاسـم الــــــوزارة عـــــــلي راضـي في
تـــصــريح امـس إن (زيــادة الـــغــطــاء
ــنــابع واألعــالي الــثــلــجي في دول ا
سـيــؤمن ايـرادات مـائــيـة جـيـدة من

مطلـقا لن الوم اي انسان يسعى الى تاكيد هـويته الوطنية رغم كل حاالت التشويش
التـي يقـوم بهـا من ارتضـوا النـفسـهم بيـع مقـدرات الوطن اقـول نعـم االنتـماء لـلوطن
واطن  ألمته في  اي ظرف كان  اذ  تتحدى به االمة اوال من خالل تاكيد  انتماء ا
ـتغـيرات اخلـارجيـة والداخـليـة  اقول لن الـوم فكيـف اذا كان هـذا الذي يسـعى هو ا
ا يخدم انسان اخـذ على عاتقه قيادة جـمع من اجملتمع في طرح االفكار وبـلورتها 
تطلـعات شعبه وامـته  مؤكد باني لن ولن الـومه وادفع  به نحو تعـميق هذا االندفاع
ـثـال وليـس احلصـر مـا عـانـته امـتـنـا الـعـربـية من وتـوضـيح صـورته  عـلى سـبـيل ا
حتـديات رغم ان هـذه االمة حـباهـا الله بـاخـتيـارها انـها امـة حضـارة ومجـد وتاريخ
ظل حاضـرا على مدى التاريـخ القد واحلديث واضـافة هذه االمة لال االخرى
ما يـفتح امـامهـا ابـواب التـحضـر والقـيم السـاميـة ونـفض غبـار التـخلف ومـثال ذلك
ـصرية وما جـرى من تغيـير في بنـية وتركيـبة هذه اجملـتمعات احلـضارة العـراقية وا
تـغيـرات االنسـانية بـوعي عالي ـاذج خيـر وتقـدم للـشعوب كـافة وصـناعـة ا لتـكون 
بعيـدا عن اي  نزعة عنـصرية وشـوفينيـة  وقدرة هذه االمـة على حفظ ذاكـرتها بدون

تزييف خلدمة مجتمعاتها …
ما ريدالـتوصل اليه في في هذا الـعرض هو اننـا بحاجة الى صـناعة قادة ال يـاتوننا
كـزائـرين ثم يـغـادروا بل نـريـد مـنـهم الـثبـات و االصـرار عـلى صـنـاعـة مـجـد وتاريخ
لالمـة يـظل خـالدا ألجـيـال قـادمـة ويـتـركـوا بـصـمـاتـهم لـتـتـغـني بـهـا االمـة علـى مدى
تـاريـخهـا وتـتـفـاعل مع جـديدهـا بـكل مـعـاني الوضـوح والـتـفـاعل بعـيـدا عن االنـانـية
والشخـصنة وفهم طريقـة االداء ومنهجه وضخ افكارهـا من اجل عطاء افضل مكمل
نـشود وحـجم الـعطاء ا سـبقه ومـعتـرفا بـجمـيل من يسـبقه في فـتح افاق الـتغـييـر ا
ـسلك سـار الـوطـني و في هـذا ا ن سـبـقـهم  اذا مـاكانـوا فـعال بـهـذا ا والـتـضـحيـة 
الــصـحــيح اقـله مــقـدار من الــتـضــحـيــة من اجل تــقـدم وخالص االمــة من الـتــخـلف
ـنــهـاج الـوطـني الــصـالح واحملـتـرم مـن قـبل ابـنـاء االمــة مـثـال ذلك االمـة واعــتـمـاد ا

العراقية الساعية للتغيير واخلالص لتاكيد هويتها وبناء مستقبلها
السؤال هـنا : هل نحن بـحاجة الى قـادة تاريخـي جملتمـعنا? وهل ان الـزمن يسمح
كن ان تتـاح هذه الفـرصة لنا كـشعب مثـلما كنـا يوما قادة ومـفتاح البواب بذلك ?و
كـننا ذلك وصـدت بوجه االمـة اليقاظـها حـبيـسة الـتخلف والـضيـاع  اجلواب نـعم 
ـصـالح الـذاتـية بـقـدر ما مـن التـضـحـيـة وااليـثـار وتـفـضـيل مـصـالح الـشـعب عـلى ا
ومـحـاربة كل اشـكال الـفسـاد لكي نـتحـول الى بلـد خالي من كل
ـكن ان يــتـحـقق اال اشـكـال الــفـسـاد كل ذالـك سـادتي ال 
بقيـادة وطنـية تسـعى الن تكون الـهويـة العراقـية اوال وفوق
صلـحة البلد  فهل كل حاالت االنانـية والتبعيـة والتفريط 
نحن فاعـلون سؤال نـحتاج ان نـطرحه على انـفسنـا يوميا

ونبحث له عن جواب   

القـضاء ومـديري النـاحيـة والبـلدية
ــســؤولـ  اطــلع عــلى وعــدد من ا
مــــجــــريــــات الــــعــــمـل في عــــدد من
والـوقـوف عـلى ـشـاريع اخلــدمـيـة ا
نــــسب اجنـــازهــــا ) وحث الـــغـــزي
ــنـــفــذة الــعـــامــلـــ والـــشــركـــات ا
عـلى (ضـرورة االلـتـزام لـلـمـشــاريع 
ـواصـفات بـالـتوقـيـتـات احملـددة وا

طلوبة). الهندسية ا
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قــال الـنــائب األول حملــافظ الــنـجف
هـاشم الكـرعـاوي  مـراكز الـتـسويق
فـي احملــافــظـة مــســتــمــرة بــتــســلم
مـحـصول الـشـلب بـنـوعيـة (الـعـنـبر
ـــــزارعـــــ ) من ا والـــــيـــــاســـــمـــــ
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رأى اخلــــبـــيــــر الــــنــــفــــطي حــــمـــزة
اجلواهري  ان بيع النفط الى مصر
بــســعــر تــفــضــيــلي  ســيــؤثـر عــلى
ايرادات الـعـراق  مشـيـرا الى ان مد
انبـوب البـصرة - الـعقـبة هي سـرقة
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الــطــاقــة اخلــزنــيــة ورفــد مــنــظــومـة
ستدامة الطاقة بالطاقة الكهربائية ا
والـصـديـقـة لـلـبـيـئـة) وأشـار إلى أن
(الوزارة اعـتمـدت تأسـيس جمـعيات
ـيـاه لـلـري الـتـشـاركي مـسـتـخـدمي ا
بــــ الـــــفالحــــ ودوائـــــر الــــوزارة
وبالتعاون مع وكالة جايكا اليابانية
لضـمـان التـوزيع الـعادل لـلـميـاه ب
ــســتــفــيــديـن) واضـاف ان جــمــيع ا
(عمل الوزارة في الوقت احلاضر هو
تـوفـيـر خزيـن مائـي كاف مـع توزيع
عــادل لــلــمــيــاه) من جــانــبـه  أشـاد
عالوي (بــجــهــود الــوزارة في اعــداد
الـدراسـة الــتي من شـأنـهــا مـجـابـهـة
ـيــاه لــكــافـة الــتــحــديـات وتــوفــيــر ا
االســتــخــدامـات لــلــنــهـوض بــقــطـاع
ائية في البالد والعمل على وارد ا ا
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زارع الطـنطل من الشخـصيات  اخلرافـة العراقـة يسكن دائمـا حسب االقاويل ا
ـهــجـوره  لــكن هـذا الــطـنــطل سـكن فـي مـدرسـتــنـا  بــدايـة احلــكـايـة ــنـازل ا و ا

راحيض  سنة  1992دارت شائعه عن وجود طنطل في ا
ـراحيض وبعضـهم تعرض االحـراج بسبب نداء جمـيع التالميـذ رفضوا دخول ا
ـرات كانت عـاصـفـة قويـة و االبـواب مـاكانـت تفـتح بـسـبب قوة الـطـبيـعـة احـدى ا
الريـاح قال التالميذ ان الطـنطل اغلق الباب  وقصـة اخرى قالوا ان الطنطل اكل

راحض  احد التالميذ و الزال قطع اللحم مرمية داخل ا
كنت اتـمنى رويئة الطنطل و احلم احالم يقظة اجد الطنطل مصاباً بقدمه بشوكة

 و اساعده و يصبح  صديقي .
رحـاض و التالميـذ يقضـون حاجاتهـم خارجها وتسـتمر قـصة الطنـطل  داخل ا
تـسبـ بنشـر االشاعه وقال ال دير الى صـفنـا و حذر ا خوفـا منه حتـى  دخل ا
يوجد طنطل فقط بالقصص و ان قصة اللحم كانت زجاجة معجون طمامه فقط?
ـصـابيح  انـتـهت قـصـة الطـنل و يـبـدو تمت ـدرسـة ا    بـعـد ان اصـلحت اداره ا
مسـاومة الطنـطل بخبز مـاسخ او ماشابهه  بـعد اكثر من 30
ره ليس طـنطالً روت ابنتي سنه تـعود القـصة  لكن هـذه ا
ذات 11عــامــاً عن وجــود ســاحــره تـاكـل االطـفــال داخل
راحيض التاريخ يعيد نفسة لكن بشخصيات متطورة. ا

ـاضـيـة  وجتـاوزت مـسـتـوى 1100 ا
دوالر لــــكل ألـف مــــتــــر مــــكـــــعب من
الغـاز.وصعدت الـعقـود اآلجلة لـلغاز
ـقبل إلى  1113دوالرا لـشهـر شـبـاط ا
لكل ألف متر مكعب بـزيادة نسبتها
ئة عن سعر التسوية 10.9 با
الــســابـق.وكــانت أســعــار الــغــاز في
أوربا قد ارتفعت في  21كانون االول
اضي إلى مستوى تاريخي وبلغت ا
دوالر لكل ألف متر مكعب 2190.4
لـكـنهـا بـعـد ذلك انـخـفضـت ووصلت
في  30في الـــشــهــر نـــفــسه الى 1020
دوالرا لـكل ألف مـتـر مـكـعب.وتـشـهد
أسـعـار الـغـاز تـقـلبـات حـادة في ظل
تــراجـع مــخــزونـــات الــوقــود األزرق

وزيادة الطلب عليه. 
الـي لرئـيس الـوزراء قد ـستـشـار ا ا
آكـد أن تـشـريع مـوازنة  2022يتـوقف

على تشكيل احلكومة اجلديدة.
ــالـيــة الــعـراقــيـة وقــال إن (لــسـنــة ا
تنتهي في نهاية يوم  31كانون األول
ويبدأ العمل مباشرة بقانون ?2021
ـالـيـة الـنـافـذ أي من الـيوم االدارة ا
األول من شـهــر كـانــون الـثـاني 2022
صروفات عدل  12/1من ا باإلنفـاق 

ستمرة للعام .("2021 الفعلية ا
وأضاف أنه (يتم االستمرار بذلك إلى
ـوازنـة الــعـامـة حـ صــدور قـانــون ا
االحتاديـة للـعام  ?2022وعنـدها تـعدل
ستحقات التخصيصـات وعلى وفق ا
ـوازنـة اجلــديـدة الــتي تـضــمـنــتـهــا ا
شرعـة) الفتاً إلى أن (تـشريع قانون ا
وازنة للعام  2022يتوقف على تأريخ ا
تـشــكـيل احلـكــومـة ومـجــلس الـنـواب
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ا أن ( الـتـقـوى أصل الفـضـيلـة وأسـاس االيـديلـوجـية لـلـمجـتـمع الـصيـني قـد
وحـديـثـا ).. لم تـقم الـنـهـضـة واحلـضارة الـصـيـنـيـة اال عـلى هـذا الـوجدان من
خالل احتـرام القـيم االسريـة ... فال تقـوى للمـجتـمع الذي ال احـترام لـلوالدين
دن عـلم كونفـوشيـوس الذي عـلم طالبه ورسله الى جـميع ا فيه .. هـكذا قـال ا
ـثل والـقيم الـصـينـيـة يعـلـمـون التـقـوى كفـلـسفـة ال بـد منـهـا  .. والوالـدين هم ا
جملها تـمثل الفضيلة .. ومن طـريف ما يذكر هنا : ( حتى االن األعلى الـتي 
رأة السـباب عدة مـنها ينـظر في احملاكم الـصينـية الى انزال عـقوبة الـطالق با

عدم طاعة والدي الزوج او ان تكون الزوجة ثرثارة ) . 
امـون حـدثت مشـكلـة مع انهـا لونـيـة او رمزيـة لكن دالالتـها وصـنع ما بحـكم ا
يحـاك من خاللهـا له أهمـية تذكـر وما زال فـعلهـا مؤثـر حتى الـيوم .. اذ شكى
امـون لـدى وزيـره بان مـحـبي االمـام الرضـا اخـذوا يـلبـسـون الـلون اخلـلـيـفـة ا
ـعـروف بـاالسـود .. فـمـا كـان من األخـضـر اخملـالف لـلـون الـدولـة الـعـبـاسـيـة ا
الوزيـر فـضل بن سهل اال ان اقـتـرح ان يكـون لـون القـصر والـلـباس الـرسمي
ؤسسات اخضـرا .. فوافق اخللـيفة وانـتشر اخلبـر وطغى اللـون على جمـيع ا
ـكن ان تـمر وتـعبـر دون تدقـيق فيـما يـعني الـلون ورجال الـدولة في واقـعة ال 
العاكس للسلطة والقوة .. اذ ان الكثير من األلوان يستخدمها البعض بصورة
ا يـعكـس مدى تـسلط الـلـون الطـاغي اكثـر من جـميع شـعارات غيـر شرعـيـة 

السلطات األخرى .
ـؤسسات (إذا صلح الـقائـد فمن يجـرؤ على الـفساد ? ) كـونفـوشيوس .. ان ا
ال تفـسـد اال عبـر مـسؤول افـسد .. لـذا فـان كثـيـر من مفـاصل الـدولة في زمن
ة برغم فـساد راس السلطة بعض الـدكتاتوريات  الـدخيلة على األ تـبقى سا
... السـبب يكمن في ان على راس ادارتـها موظفـون عرفوا بالنـزاهة بعيدا عن
التلوث بالوان السلطة وشعاراتها الزائفة واستغاللها  للرمزية بشكل مخزي..
في الدسـاتير اخلاصة بالـدولة احلضارية التي تاسـست بعد ثورات كبرى وما
زالت دول عظـمى او تدور بهذا الفلك .. سـيما في سياساتـها الداخلية .. جند
ان الضـرائب هي اول واهم بـنـود الـدستـور واخـطـرها مـهـمة اذ تـعـتـمد أسس
ؤسسات الدولـة والشعب على إدارة ملـف الضرائب الذي يبحـثون له في كل ا
عرفة والوطنية ومفـاصل الدولة عن موظفون على مستوى عـالي من النزاهة وا
والوالء ... كي يـحـافظـوا على أمـوال الدولـة وشرف الـسـلطـة احلاكـمة وحـقوق
الشـعب وهـذا هو األهم ..في الـتـاريخ الصـيني يـقـال ان هنـاك اغنـيـة انتـشرت
بحـقبة زمنيـة ما على لسان الـفالح مطلعـها : ( فار ضخم ... فار ضخم ...
ـلك جلبايـة الضرائب من وظفـون الذين يرسـلهم ا ) اريد بـها أولـئك ا
ن اخـــذو يــســـتــغـــلــون الــفالحـــ وفــقـــراء الــشـــعب .. 
ــصــاحلـهم ويــسـتــخـدمــون الــسـلــطــة النـتــزاع األمـوال 
تـكرشة ونزواتـهم العاهرة .. وال الشـخصية وبـطونهم ا
يزانية الدولة اال رسوم شحيحة زادت من بؤس يذهب 
الـشعب واضعفت أجـهزة احلكـومة وضاعـفت من نقمة
الشعب وادت الى ثورة كبرياقتلعت السلطان وزبانيته .

ــقــبل جــرّاء ــيــاه فـي شــهــر آذار ا ا
ذوبـان الـثـلوج وبـالـتـاكـيـد سـتـكون
تــلك االيــرادات ضــمـن نــهــر دجــلـة)
ــائي واشــار الى (حتــسن الــوضع ا
ســيــزيــد من اخلــزين وســيــنــعــكس
إيــجـــابـــاً عـــلى اخلـــطط الـــزراعـــيــة
ستـقبلـية  والسيـما في ما يـتعلق ا
ـقبل) مـؤكدا ـوسـم الـصيـفي ا با
ـــاضـــيـــة وقـــبـل مـــوجــة ـــدة ا ان (ا
ــنــاطق األمـــطــار الــتي شــهـــدتــهــا ا
كان هناك الشمالـية وكذلك الشرقـية 
شحٍّ مائي أدى الى اسـتهالك كـميات
ائي وبـالنتـيجة كبيـرة من اخلزين ا
 إن تــلك األمـــطــار الــتي تــســاقــطت
عـــززت اخلــزين بـــكــمــيـــات جــيــدة)
ــعـطــيـات وتــابع ان (هـنــاك بـعض ا
التي تـشير الـى زيادة نسـبة الـغطاء

ــنــاطق األعــالي في دول الــثــلــجـي 
نـبع وهذا مـؤشر ايجـابي على أن ا
ـائـيـة ستـكـون في موسم االيرادات ا
قبل الذوبان إبتداءً من الشهر آذار ا
سـتـكـون جـيـدة) مـبـيـنـا ان (كـمـيـات
ــتـوقع أن األمــطـار الــتي سـقــطت وا
تــســقـط مــســتــقــبالً في احملــافــظــات
الـشــمـالـيـة والـوســطى واجلـنـوبـيـة
ستـعزز من خـزين السـدود والسيـما
وصل ودوكان ودربنديخان سدود ا
وكذلـك خزين بـحـيرة حـمـرين فضالً
ـيـاه عن احـتـمـال ورود كـمـيـات من ا

الى السد العظيم في ديالى). 
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وفي الـوقت الذي بـدأت فـيه أثيـوبـيا
االســتــعــدادات لـلــملء الــثــالث لــسـد
ــكن أن تــكـون له الــنـهــضــة والـتي 
آثـار كــارثـيـة عـلى مــصـر خـاصـة في
حـالـة إنـهـيار الـسـد أكـد مـحـمـد عـبد
ـــــصــــري الــــعـــــاطـي وزيــــر الـــــري ا
لـ(الـزمــان) أن ( مـصـر اتــخـذت كـافـة
ـواجــهــة احــتــمـاالت االحــتــيــاطــات 
انـهـيار الـسـد ومـدى تـأثـير ذلـك على
الـسـد الـعـالي من خالل إنـشـاء بـنـيـة
حتــتـيــة النـهــيـار الــسـد الســتـيــعـاب
ـيـاه التـي تصل كـمـيات كـبـيـرة من ا
إلى بحـيرة نـاصـر في وقت قصـير) .
فـــيــمــا شــدد هــشــام بــخــيت أســتــاذ
ياه بـكلية الهـندسة جامعة مصادر ا
القـاهرة في تـصـريحـات خاصـة على
أهــمـيــة الـتـنــاغم بــ بـحـيــرتي سـد
النهضة والسد العالي واالتفاق على
آلــيــة الــتــعــامل في حــاالت اجلــفـاف
لء بـعد مـتـد وطـريـقـة ا واجلـفـاف ا
هـذا اجلــفـاف وضــرورة وجـود آلــيـة
قـانونـيـة مـلزمـة لـتـبادل بـيـانـات سد
الـنهـضـة  وعن التـأثـيرات الـسـلبـية
لـسـد النـهـضـة في حـالة اكـتـمـال سد
النهـضة دون إتفـاق ملزم قـال بخيت
أن ( الدراسـات تـشـير إلى انـخـفاض
مــلـيــار مـتـر مــكـعب مـن مـيـاه الــنـيل
يفقدان  290ألف شخص يعـملون في
ــصــادر دخـلــهم مـع زيـادة الــزراعــة 

تـقــدر بـنــحـو  150مـلــيـون جــنـيه في
فاتـورة إستـيراد األغـذية )  وأعـتبر
محمد نصر عالم وزير الري السابق
أنه (في حـالة اسـتـمـرار أثيـوبـيا في
تـعـليـة الـسـد فإن الـتـفـاوض يـصبح
عـبـثـيـا خـاصـة أن الـدراسـات تـشـيـر
ــوقــعه إلى وجـــود هــبــوط أرضـي 
يــهــدد بــانــهــيــاره ) وتــوقع عــبـاس
ـياه أن تبـدأ األعمال شراقي خبـير ا
ـمـر األوسط اخلـرســانـيـة لـتـعــلـيـة ا
لــســد الـنــهـضــة في فــبــرايـر الــقـادم
لـلــوصـول إلى ارتــفـاع 20مـتــر حـتى
كن تـخزين  10.5ملـيار مـتر مـكعب
ليصل إجـمالي اخملـزون في الصيف
قـبل إلى  18.5مـلـيـار مـتـر مـكـعب  ا
وفي الـــســـيــاق ذاته كـــشف مـــصــدر
دبلـوماسي( مـصـر باتت عـلى قنـاعة
تـامة بـأنه يـجب الـتعـامل مع قـضـية
لء الـثالث لـسـد النـهضـة بـأنه أمر ا
واقع وهـو األمـر الـذي انـعـكس عـلى
تـــصــريـــحــات الــرئـــيس الــســـيــسي
ياه األخيـرة عندمـا قلل من أهـميـة ا
الواردة من أثيوبيـا بالقول أن مصر
ـياه ـئـة فقط من ا حتصل على 10با
من أثـــيــوبــيــا خــاصــة أن الــظــروف
الدولـيـة واإلقلـيمـيـة احلالـية في ظل
االضــــطـــــرابــــات الـــــتي حتـــــدث في
الـسـودان جتـعـل خـيـارات مـصـر في
الـــتـــحــرك مـــحـــدودة) وأضــاف ( أن
مـصــر تـقـوم حــالـيـا بـأكــبـر مـشـروع
إلعــــادة اســــتــــخــــدام مــــيــــاه الــــري
والـصــرف فـضال عن تــبـطــ الـتـرع
ياه واالجتاه الي لتقليل الفاقد من ا
وســائل الــري احلـديــثـة بــالــتـنــقـيط
فــضـال عن تــعــظــيـم االســتــفــادة من
ـــيــاه اجلـــوفــيـــة ومــيـــاه األمــطــار ا
صدر وحتليـة ميـاه البحـر)  إال أن ا
ــكن أن أكــد أن (تــلك اإلجــراءات ال 
تـغـني عن أي نـقص في مـيـاه الـنـيل
ــصـــدر الــرئــيــسي الــتي تــعــتـــبــر ا
لـــلـــحـــصـــول عــــلى االحـــتـــيـــاجـــات
الــرئــيـســيـة مـن احـتــيــاجـات مــصـر
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اشرف محـافظ ذي قار محـمد هادي
على تـوزيع اكثـر من سبـعة الغـزي 
االف قـــطـــعــة ارض ســـكـــنــيـــة بــ

مـســتـحـقـيـهـا مـن ابـنـاء احملـافـظـة.
وقال الغزي في بيان تلقته (الزمان)
امس ان (عمليـة التوزيع جرت وفق
نـظــام الـقـرعــة االلـكـتـرونــيـة بـواقع
للمستحق داخل مدينة 6770
الـــنـــاصـــريـــة و 950قـــطـــعــة ارض
لشـرائح مختـلفـة في قضـاء الدواية
و وتــسـعـة قــطع لـقــضـاء الــنـصـر)
ـقـبـلـة سـتـشـهـد مـؤكـدا ان (االيـام ا
تـــــــــوزيـع قــــــــــطـع االراضـي بـــــــــ

ـسـتـحـقـ من الـشرائـح االخرى  ا

`∫ احد االنهار وقد بدأ الشح على مائه

qI∫ عمال في حقل نفطي جنوب العراق 

—U  Í– w  w{«—_« lD  l “u  WO ¬ vK  ·dA  ÍeG «

 ÎUM  ∑±∏≤∞ 5 öH « s  rK *« VKA « ‰uB  ∫ÍËU dJ «

سوق  والـذي بلغت  الـكميات وا
ـسـتـلمـة مـنه الى  71820طنـًا من ا
الشلب .وب الكرعاوي في تصريح
الية ـستحقـات ا ا يخص ا آمس 
ــتـأخـرة عـن مـحــصـولي احلــنـطـة ا
والــشـــلب  حــيث  أســـتــحــصــال
مـوافــقـة دولــة رئـيس الــوزراء عـلى
ـــوضـــوع في جــلـــســة طـــرح هــذا ا
مجلس الوزراء  والتي ستُعقد يوم
ُــقــبل لــلــتـصــويت عــلى الــثالثــاء ا

إطالقها .
 الفــــتـــاً إلى أنـــنـــا نـــطـــمن األخـــوة
ــــزارعــــ بــــأنــــنــــا الــــفالحــــ وا
ـستـحقـاتهم طـالبه  مسـتمـرين بـا

حل أستحصال كافة حقوقكم .
œUB∫  مزارع يحصد محصوله
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فـــي قـراءتي لكتـــاب األهــــــوار العــراقيـــة
ـؤلــفــــه خــبــيـر فــي عــيــــــون أجــنـبــيـــــــة 
الـتـرجمــــة عالء خلـيـــل ناصــــر وجدت أنه
قــد حـــــدق في الــعــيـــــون األجــنــبــيـة الــتي
حـدقت في األهـوار وهـو الـذي حــــدق فـيـها
مـن قبل طـويالً عـنـد زيـاراته لـها ومن خالل
مـنــاسـبـات عـديـدة كـان قــد حـضـرمـحـورهـا
الــثــقــافي في الــعـديــد من اجلــلــســات الـتي
اقـيمت في داخل العراق وخارجه وكانت قد
حــفــزته لـيــصل الى مــا يـريــد في أن يــكـتب
عـنها ويوثق تاريخها الذي يزيد عن خمسة
ـيالد ومـا زاد في حتـفـيزه اآلف سـنـة قـبل ا
لـهـذا بـشـكل  أكـبر عـلى اصـداره كـتـابه هذا
ــيــة إلدراج مــنــظــمــة ـــنــاســبــة الــعــا هي ا
ـتـحـدة ( مـلف الـيـونـسـكـو الـتـابـعـة لأل ا
أهـوار الـعراق ) في الئـحة مـنظـومة الـتراث
ي هـذا الـقـرار الـذي يـشـيـرالـيه ويـنبه الـعـا
ـؤلف بـانه لم يـكن مـثـيـراً ومـفـاجـئاً عـلـيه ا
بـقدر ما كان قراراً منتـظراً ومطلوب إتخاذه

منذ زمــــن بعيـــد ألسباب عــدة وأهمها :
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أن هـذه األهـوار الـتي تـشـكل إرثـاً تـاريـخـياً
بارزاً في خريطة وادي الرافدين واحلضارة
 الــعـراقــيـة فـي بالد مـا بــ الـنــهـرين وهي
الـتي يـطـلق عـلـيـهـا الـبـعض كـمـا وردت في
الـتاريخ ( جـنات عـدن ) وبكـونهـا تمـتد الى
ـيـاه تـكـاد مـسـاحـات واسـعـة من األرض وا
هـا وشكـلها تـكون فـريدة في طـبيعـتهـا وعا
عــلى األصــعـدة اجلــغــرافـيــة والــتـاريــخــيـة
والــبــيــئــيـة وتــنــفــرد بــصــفــات ومـزايــا قل
نـظـيـرهـا على مـسـتـوى الـعالم الـيـوم  كـما
وأنـهـا  حـافـظت عـلـى مـكـانـتـهـا الـطـبـيـعـية
والــبـيـئــيـة والـبــشـريـة مــنـذ عـهــود طـويـلـة
ـة من الـــزمن  وإنـهــا تـشـكل مـصـدر وقــد
ثـروة حقيقية ألبناء الرافدين خصوصاً تلك

«—
«b

«WO M √ ÊuO  w  WO «dF « —«u _«

Ê«bF*« sC % W ö  WFO

الـقوى البشـرية التي تسـتوطن األهوار منذ
ة وال زالت وتعيش على ثرواتها أزمان قد
خـصوصاً الـثروة السمـكية والبـردي وكثير
ائيـة والبرية  تـمتلك األهوار من األحـياء ا
من سـحر الطبيعة وجمـال البيئة وتنفرد به
ـا مـن صـور الــعــيـش والــعـمـل واالنــتــاج 
يـشكّـل هذا حـافزاً مـهمـاً وجناحـاً للـسيـاحة
بـكل اشـكـالـهـا وروادهـا وايضـاً مالذ آمــــن
وجـاذب  لـلـسيـاح من مـختـلف بـقاع األرض
ـعــنـيــ األهـتــمـام ــا يـوجـب هـذا عــلى ا
الـكبـير والـبالغ بـها وفي توفـير مـستـلزمات
الــعـيـش والـراحــة واألمـان فــيـهــا  كل هـذه
ـؤلف عـالء خلـيـل نـاصر احلـقـائق حـفـزت ا
ــاســة الـولــوج في عـالـم األهـوار من أوسع
أبـوابـهـا لـلـتـعـريف بـهـا وتـقـريـب صـورتـها
األخـاذة أمام القراء واجلمـهور ويكون بذلك
أيــضــاً قـد وضـع بـصــمــة بـإســمه مــشــاركـاً
ـي في الـــــتـــــراث من خالل احلـــــدث الـــــعــــا
األحـــتـــفــال بـــيـــوم صــدور قـــرار مـــنــظـــمــة
ـتـحـدة بادراج الـيـونـسـكـو التـابـعـة لأل ا
مـلف األهـوار الـعـراقـية عـلى الئـحـة الـتراث
ي مـسـتـعــيـنـاً بـذاكــرته الـتي حتـتـفظ الــعـا
بـخزين لسـنوات ماضـية كان يـحلو لـه فيها
من زيــارة األهـوار واالسـتـمـتــاع بـجـمـالـهـا
إضـافة لذلك كان احملفّـز األكبر له أيضاً في
كــتــابه هــذا حـ تــوفــرت أمـامه الــفــرصـة
األعـمق واألوسع بـعـد تـرجمـته لـصـفـحات
مــهــمــة من كــتــاب (الــعــودة الـى األهـوار)
ؤلفه الصحفي البريطاني ( كيفن يونغ )
وفي قــراءته لـصـفـحـات وأبـواب مـخـتـارة
ـــعــدان .. عــرب األهـــــوار ) مـن كــتــاب (ا
ــؤلــفه ( ويــلــفـر ثــيــســكــر ) كــون هـذين
الـكتـاب ومـا استعـرضاه مـؤلفـاهما من
صور وحقائق ومعلومات كثيرة ومثيرة
وواقــعــيــة عن عــالم األهــوار الــعــراقــيـة

جـعال صورة هـذه األهوار تبـدو مرئـية أمام
نـظـره بـشـكل أوسـع ووفرت لـه الـفـرصة ألن
ـها يـعـيش أجـواءهـا ويعـيش ويـتـمتع بـعـا
الــفـريــد ويـشــاهـد مــعـالم الــطـبــيـعــة فـيــهـا
ويـعيش واقعـها حلظـة بلحـظة كأنـه يشاهد
فـيـلمـاً سـينـمـائيـاً حـياً وجـمـيالً " على وفق
ــؤلف حــريــصــاً عـلى وصــفه "  لــقــد كـان ا
تـرجـمة واعـداد صفـحات وتـفاصـيل وصور
ـذكورين ألهـمـية مـحـددة من كال الـكتـابـ ا
عـرضـهمـا أمـام القـراء إلشـباع رغـبـاتهم في
الــتـعـرف عـلى عـالم األهــوار الـعـراقـيـة هـذا
ـــليء بـــالــــســـحـــر والـــغـــمـــوض الـــعـــالـم ا
ـتـعة واجلـمال من واخلـطـورة من جهـة وبا
جـهة أخرى ولوضع الصـورة بكل جمالها

هتم كل أمـام أعينهم وأعـ ا
بـــــاخـــــتـــــصـــــاصـه الـــــرســـــمي
ــدني والـشـعـبي ــنـظـمـاتي ا وا
جـمـاعـات وأفراد لإلسـتـفادة من
كل ثـرواتهـا االقتصـادية بكـونها
تـشكل مصدر دخل مهم من خالل
جـذب السياح الـوافدين اليها من
مــخــتـلف بــقــاع الـعــالم وهــذا مـا
يــدعــوا الى تـوفــيـر مــســتـلــزمـات

الـسـيـاحـة والـعيش والـراحـة واألمـان فـيـها
ـؤلف عـلى نـبـذة عـلـى مـدار الـسـنـة  جـاء ا
تــاريـــخــيــة مــشــوقـــة ومــهــمــة عن األهــوار
وأمـاكنـها باسـمائـها ومحـافظـاتها الـعديدة
ساحاتها ومسطحاتها واألشـهَرُ من فيها 
ة العهد التي تغوص في عمق ـائية القد ا
الـتــاريخ الـقـد حـ يـبـدأ تـاريخ اإلنـسـان
الــعـراقي زمـنــيـاً من ضـفــاف الـهــــور حـيث
ـيالد وهي يــعـود الى األلف اخلـامس قـبل ا
أي األهـور شهـدت هجـرات واسعـة متـتالـية
يالد بدءاً بالسومري ألقـوام مختلفة قبل ا
الــذين يــعــرفــون الــيــوم بــأنــهم من أول من

أسـس ما يعرف الـيوم بأول حضارة
لـلـبـشـرية عـلى وجه األرض لـتـنـدحر
بـعـد ذلك وتـبزغ حـضـارة بـابل عام (

يالد ثم ليأتي 628) قبل ا
اآلشـوري ليكتـسحوا هذه احلضاره
ويـعثـوا فسـاداً وتخريـباً بـها ولم تدم
يديون ) سـلطتـهم حيث اكتـسحهـم (ا
ـيالد حـيث حتـولت عـام ( 606) قـبل ا

غالف الكتاب

الــهــنــدوسي( بــات جــوران) فـي بــنـدر
عــبــاس عـام  1888عــنــدمـا كــان بــنـدر
عـــبـــاس حتت االحــتـالل الــبـــرتـــغــالي
ـعبد جتـار هنود ورحل وتـكفل بـبناء ا
الـبرتغالـيون ورحل معهم اكـثر الهنود
وبـبي اامعبـد ويعد من اآلثار الـوطنية
ــســجــلــة في ايــران وعــنــصــر جــذب ا

للسياح . 
اذ  إعــــادة حتــــديــــده  في الــــعــــهـــد
الـقـاجـري والـغـرض مـــــنه هـو اكـرامـا
لــلـتــجــار الـهــنـود الــنـــــــــشـيــطـ في

دينة. ا
امـا العـرب السنـة في بندر عـباس فهم
بــاالصل من ســلـطــنــة عـمــان . عـنــدمـا
كــانت عــمـان امــبــراطـوريــة اقــلـيــمــيـة
لــيـكـون لـلــسـلـطـان احلــكم عـلى عـمـان
ولـشقيقه احلكم علـى زجنبار االفريقية

. وكـان بندر عـباس واجلزر الـتابعة له
مــثل قـشم وجـزر هـرمـز  وكل االمـتـداد
الــســاحــلي حتت ســيـطـــــــــرة ونــفـوذ
ســلـطــنــة عـمــان وسـيــطــر بـعــدهـــــــــا
الـعثمانيون على بندر عباس واستعاد
االيـرانيون عام 1854 بـندر عباس من
الـسـلـطان الـعـثمـاني وبـــــــدأت  ايران
تـــدفع  ايـــجـــارا إلى بـــريـــطـــانــيـــا عن
وجـــودهــا في بــنــدر عـــبــاس ثم الــغت
ايــران االيــجــار مــسـتــشــهــدة  بــفــقـرة

تــــســـمح اليــــران بـــأنــــهـــائـــــــه اذا 
االطـاحة بسلـطان عمان!   فـكانت بندر

عباس بذلك ايرانية. 
عــنــدمـا يــبــدأ أي حــديث تـاريــخي عن
هــــكـــــذا مــــواضــــيع تــــرد ايــــران : اذا
تـرجعـون للتـاريخ فنحن نـوافق بشرط
أن نـرجع للـتاريخ الـقد أيـضا وليس

عاصر فقط.  ا
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فـــفـي عـــهـــد االمـــبـــراطـــور الـــفـــارسي
داريـــــوس ( 486-522, ق.م انـــــطـــــلق
الـقائـد سيالكـوس من بنـدر عباس إلى
الــبــحــر األحــمــر . واحــتل االســكــنــدر
امـــبــراطــوريــة فـــارس وكــانت تــعــرف
مـديـنـة بـندر عـبـاس بـاسم (هـرمز زاد)
فــي عـــــــــــــام 630 واحــــــــــــــتـل
الـبرتـغاليـون بندر عـباس عام
1514 وأطـــلق عـــلـــيـــهــا اسم
(جـومـبـرون) عـام 1622 هـزم
شــــــاه عــــــبــــــاس الــــــقــــــوات
ـا لـهـذا الـبـرتـغـالـيـة  وتـكـر
االنـــــتــــصــــار تــــغـــــيــــر اسم

جمبرون إلى (بندر عباس)
الـــســـاعــة اآلن تـــقـــتــرب من
الــثـانـيــة عـشـرة لــيـلـة راس
الـــســنـــة وانــا اتـــفــاعل مع
ـــنــعش أجـــواء الـــطـــقس ا
الـسـاحلي لـلخـليج وانـتقل
بــالـذكــريـات إلى مــديـنـتي
الـبصرة الـتي فيهـا تشابه
مـع بــــنـــــدر عــــبـــــاس  مع
الـفارق الـكبـير بـاخلدمات
ومـا تـعـانـيه الـبـصرة من
مـــشــاكل الـــكــهـــربــاء مع
تـوفـرهـا في بنـدر عـباس
وتـــقــتـــرب الــســـاعــة من
نـهـاية الـسنـة لكن ( طب
طـب) تـنـقـطع الـكـهـربـاء

عن الفندق . 
واتـــوقف عن الــكــتــابــة
فـال تــــوجــــد مــــولــــدات
اهـليـة تعوض هـذا االنقـطاع .وكل عام
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قـد ال يـصدق أحـد في بـلد واحـد يـكون
الـفارق في درجـة احلرارة اكـثر من 25
درجـة. هذا مـا واجهـناه ونـحن نسـافر
دينة الباردة جـوا من مطار كرمنشاه ا
الــــتي تــــصل  درجــــة حــــرارتـــهــــا الى
كن ان ـئوي و الـواحد فـوق الصـفر ا
تـكون بـالواقع صـفرا لـنصل إلـى مطار
بـــنــدر عــبــاس فـي رحــلــة اســـتــغــرقت
ســـاعــتــ وتـــكــون  درجــة حــرارة 25

مئوية!
ـعـتدل أو الـعـالي الرطـوبة ولـلـطقس ا
%65 مــقـارنـة بــاجلـو الـبــارد طـقـوس
وعـادات  وتـقــالـيـد  مـخـتـلـفـة فـبـيـنـمـا
يـسارع اهـالي كرمـنشـاه بالـرجوع إلى
بـيـوتـهم وتـغـلق احملـال قـبـل الـعـاشرة
مـسـاءً ومـنظـر الـشـوارع الفـارغـة التي
يــلــفـهــا الـصــمت وقــلــة احلـركــة .تـرى
الــنـــاس في بــنــدر عـــبــاس يــســهــرون
ويـتــسـامـرون في سـاعـات الـلـيل حـتى
الفجر على ساحل اخلليج الذي انتشر
فــيه بـاعــة الـذرة وحب زهــرة الـشـمس
والـشـاي والـقـهـوة والـنـارجـيـلـة. وكأن
الـليل عـندهم نـهار فاالسـواق مفـتوحة

والشوارع.
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مـكـتـظة بـالـسـيـارات واحملال تـسـتـقبل
ـتـبضـع  وتـرى الـكثـيـر من الهـنود ا
كن أن ـشـهـد اللـيـلي. كـمـا  في هـذا ا
تـــشــاهــد  عـــازف يــقـــدم مــقــطـــوعــاته
ــوســيــقــيــة ويــكـرم مـن قــبل الــنـاس ا

بالنقود.
بــنـدر عــبـاس الـتي تــبـعــد عن طـهـوان
1333 كـم تــرتــبط بــهـــا شــبــكــة ســكك

حــديــديــة مــنــذ الــســبــعــيـنــيــات وهي
عـاصمة اقليم هرمز وتطل على مضيق

هرمز.
كـان يطلق على بنـدر عباس (جمبرون)
ـهم ـوقع  ا وهي كــلـمـة بــرتـغــالـيـة فــا
ـكن أن يــكـون نــقـمـة اســتـراتــيـجـيــا 
بـالــقـدر مـا يـكـون نـعـمـة.فـكـان نـصـيب
بــنـــدر عــبــاس أن يــقع حتت االحــتالل
الـبــرتـغـالي واالجنـلـيـزي والـعـثـمـاني.
احلاكم عباس األول هو من أسس هذه
ـديـنـة الـتي يـوجد فـيـهـا اآلن مـصفى ا
ــذهـــبــ الـــشــيــعي لـــلــنــفـط وتــضم ا
والــســني واقــلــيــة عــربــيـة مـن أصـول
ـكن أن نـصنـفهم أفـريـقيـة وهـنودا ال 
بــاالقـلــيـة.الن خالل جــولـتي في الــلـيل
كـنت اراهم في الـشوارع واالسواق هم
ـعـبد االكـثـريـة !وهذا مـا يـفـسـر بنـاء ا

واجلـــمــيع بــألف
خير.
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بـــــنــــدر عــــبــــاس
منطقة تمتد فيها
الــــــــصـــــــحـــــــراء
وتـنـدمج بـالبـحر
ـهم ــوقــعـهــا ا و
ــســافـرون كــان ا
ـرون كثـيرا من
ــــديــــنــــة هـــــذه ا
يـــــــقــــــطـــــــعــــــون
مـسـافـات طـويـلة
ومـــتــعــبــة والبــد
لــــلـــمــــســـافـــر أن
يـرتاح ويـتخلص
مـن الــتــعب واالم
ـــــــــــــفــــــــــــاصـل ا
واالمــــــــــــــــــــراض
اجلـــلــديـــة  لــذلك
تــــشـــتـــهـــر هـــذه
ــديــنـة بــوجـود ا
حمامات كبريتية

واشــهـرهـا (حـمــام سـيـبــة) الـتـاريـخي
وهــو يــرجع إلى الــعــهـد الــســاسـاني
والـساسـانيـون نشـطوا في إنـشاء هذا
الـــــنـــــوع مـن احلـــــمـــــامـــــات وامـــــاكن
االسـتـجمـام وكانـوا يطـلقـون مصـطلح
(الــــطـــبـــيـب األبـــكم) بــــوجـــود بـــعض
ـعاجل الذين يـعاجلون مسـتخدم ا
األعـشـاب الـطـبـيـة والـزيـوت الـعـطـريـة
ـفـاصل وااللــتـهـابـات وبـعض لــعالج ا
األمــراض اجلـلـديـة وكـانـوا يـعـاجلـون
ـرضى من دون كالم فـاطـلـقوا عـلـيهم ا
(الـــطـــبـــيـب األبـــكم) نـــحن زرنـــا هـــذه
ــنـطـقـة وكــانت الـعـيــون الـكـبــريـتـيـة ا
ـــاء احلـــار والـــذي حـــول تـــتــــدفق بـــا
الــصــخـور إلى الــلــون االخـضــر وكـان
الـبـخار يـتـطايـر مـنهـا شـخصـيـا كنت
اعـــاني من (حــكــة) فـي اســفل الــســاق
ــيـــاه وســرعـــان مــا دخـــلت في هـــذه ا
اخــتــفـت نــهــائــيــا فــهــو حــقــا طــبــيب
ابـكم!كما زرنا موقعـا تاريخيا أخر هو
(بــقـعـة بــنـجه عــلي) وهـو مـقــام يـؤكـد
الــقــائــمــون عــلــيه بــأن طــبـع خــمــسـة
اصــابع األمـام عـلي (ع) مـوجـودة هـنـا
وقــد وضــعت داخل صــنــدوق زجـاجي

يشبه القبر وتعد منطقة مباركة.
وشــد انــتــبــاهي الــصـخــور الــكــبــيـرة
ـلـيـئـة بـاالخاديـد والـثـقـوب وخـطوط ا
ــكـان  (وادي الــتــأكل فــيــمــا يــســمى ا

الــتــمــاثــيـل ) وهي هــيــاكل تــعــود الى
الـفـترة االخـمـينـية وادرجـت في قائـمة
ي لـلـيــونـسـكــو ويـطـلق الــتـراث الـعــا
ـيـاه التـاريخـي) علـما عـلـيهـا ( نـظام ا
ان في الـنـجف منـطقـة تسـمى (طارزان
الـنجف) وهي مـنطقـة القربـة عمرها 4
االف عــام وبــدأت من تــســجــيــلـهــا في

الـيونسـكو وتكـون منطـقة سيـاحية 
توزيعها كقطع سكنية!

عـام 1902 ضـرب مـيـنـاء بـنـدر عـبـاس
زلـزال مؤثر ووصل التأثير إلى جزيرة
قــــشم وشــــعــــر بـــقــــوته فـي اإلمـــارات
يناء وسـلطنة عمان ازداد االهتمام با
لــتـنـشـيط الـتــجـارة وأصـبح بـديال عن
يحـتـوي بـنـدر عـباس مـيـنـاء احملـمـرة 
عــلى مــنــشـأة النــتــاج صــواريخ كـروز
ومـصنع لتصنيع احلرير وتربية دودة
القز. محطتنا األخيرة بعد التجول في
اســواق بـنـدر عـبـاس الــرخـيـصـة جـدا
ـعبد الهندوسي ـتنوعة هي زيارة ا وا
عبد (تب- كور) حاولنا  الدخول إلى ا
لــكـنـهم يـفــرضـون اجـراءات صـارمـة و
عبد بسبب وباء ضوابط تمنع زيارة ا
كـورونا فـاقتـصرت زيارتـنا في الـباحة
اخلـارجـيـة لـلـمـعـبـد والـتـقـاط الـصور.
الـيـوم االمطـارغـزيرة وعـليـنـا حتضـير
احلـقائب للسفر بالباخرة إلى محطتنا

الثالثة. وهي جزيرة (قشم).
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هـذه بفعل هذا االجـتياح والغـزو الى مدينة
أشــبـــاح ومــنــطــقـــة مــهــجــورة تـــســكــنــهــا
احلــيـونـات الــوحـشـيـة ولـم يـدم ذلك طـويالً
حـيث عـاد الـزمن اجلـمـيل من جـديـد عـلـيـها
ضيئة على مدينة بابل التي ليلقي ضالله ا
ازدهــرت ثـــانــيــة في ظل احلـــكم الــكــلــداني
واسـتـمـرت لـسـبـعـ سـنـة عـلى هـذا احلـال
لـتدمر مرة أخرى عـلى يد الغازي ( قورش )
حــ اســتـولى عــلى بالد بــابل ســنـة ( 53)
ـــــيالد الــــــذي جـــــعل مـن جـــــنـــــائن قـــــبـل ا
ـعــلّـقـة والــشـهـيــرة طـعـامـا نــبـوخـذنــصـر ا
لـنيران أسلـحته حيث خضع العـراق حينها

ألكثر من الف عام .
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لــقـد كـانت بالد الــرافـدين سـاحـة مــفـتـوحـة
لـلمعارك من أجل السـلطة والسيـطرة عليها
لـلحكم األجنـبي وتاله غزوات ألعراق أخرى
فـكما دمـر (الغووثـيون ) بوحـشيتـهم مدينة
وحـضارة سـومر قـام ( الكـيشـيون ) بـالفعل
نـفسه فيـما بعـد وكذا من بعـدهم من جاءها
يـتانيون غـازياً من بالد الهـند (احليـثيون ا
) حـــتى وصل الـــدور الى ( الـــعــيالمـــيــ )
ن سبقهم لـيفعلوا نفس األفعال التخريبية 
بــبالد سـومـر    لـقــد مـرَّ اإلغـريق والـفـرس
والـسلجوقي والفرثيون والرومان ومن ثم
عــودة أخــرى لــلـفــرس ثــانــيـة بــجــيــوشـهم
الـغـازيـة لهـذه الـبالد لـيحـتـلـوها ويـعـيـشوا
فيها أو ليغادروها مهزوم مدحورين بعد
ديـنـة حـتى تـغـيَّر صـراع الـسـيـطـرة علـى ا
احلــال شـيــئـاً مــا حـ انــطـلق الــعـرب من
الـصـحـراء ليـحـكمـوا الـعـراق بدايـة الـقرن
يالدي لـينشـروا االسالم وطمعاً الـسابع ا
ـلكـهـا الـعراق  بـالـثـروات الـغنـيـة الـتي 
لـقـد شـكـلت األهوار مـنـذ زمن بـعـيد مالذاً
آمــنــاً لــبــقــيــة جــيــوش وثــورات فــاشــلـة
ومـــهـــزومـــة  وفي الـــفــصـل األخــيـــر من
ـؤلف عالء خـلــيل نـاصـر الــكـتـاب عــرج ا
عـلى سـكان األهـوار ومسـاحاتـها الـشاسـعة
وتـكـويـنـهـا وعـلى أوصـاف من وصـفـهـا من
الــرحــالـة األجــانب من خالل كــتــبـهم أو من
ــراكــز الــثــقــافــيــة خالل احملـــاضــرات في ا
ـركز وبـأمـاكن عـدة من دول العـالم ومـنهـا ا
الــثــقــافي الــعــراقي في لــنــدن وفي لــقـاءاته
بـبـغداد مع الـصحـفيـ األجانب وزيـاراتهم
لألهـوار لـقـد وثق الـكـتـاب كل ذلك بـالـصور
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ثقفون منذ اجـتياح العراق من قبل االمريكان وهيمنة االحتالل وقراراته اجلائرة  وا
ـثقـفون الـعراقـيون  وانخـرط  قسم مـنهم في مـسارات ضـيقة أو في مـحنـة  تشتت ا
ــتـغـيـرات انـضم إلى  جـمــاعـات وزمـر تــابـعـة غــيـر مـتــبـوعـة  بــعـضـهم تــكـيف مع ا
الـسـياسـية واالقـتـصاديـة واالجتـمـاعيـة والثـقافـيـة وتراجع عن ثـوابـته الوطـنيـة واجنر
لـلوالءات الطـائفية الـسياسيـة والعرقـية  أوانتمى إلى أحـزاب طائفـية أو مذهبـية وغير
جلده  وأخذ يـنظر في ثقـافة التفـكك والطائفـة على أنها واقع الـفسيفـساء العراقي 
ـكاسب فـسعى إلى مـصاحله ـال وا ـغا و ال يـهمه غـير ا وبـعضـهم حصـر هدفه بـا
اخلـاصـة  و بـعضـهم الـتـزم الصـمت الـغـضـوب كأنه الـبـركـان الثـائـر وانـسحب من
ثـقفـ  ما زالت مـتمـسكة بـثوابـتهـا الوطـنية شـهد الـثقافـي   وهناك شـريحـة من ا ا
دني مؤمنة بأن لـلعراق  شعب واحد ال يقبل القسمة والقيم اجلـوهرية في اجملتمع ا
وما الـطائفـية السـياسية وتـاريخ واحد  وتـدعو الى ثقـافة واحدة ال ثـقافات عـشوائية 
والـعـرقـية سـوى لـعبـة وخـيانـة لـلضـمـير والـوطن.  ال أحتـدث عن اخلـونة الـذين كـانوا
ا أحتدث عن مـثقـفي الداخل واضطـراب نفوس اجلسر الـذي عبر عـليه احملـتل  وإ
تـهاوت ونـفوس ثـابتـة وصامـدة  فالـذي هاجـر له ظروفه وأسـبابه والـذي رابط ومكث
في أرض الوطن له أسبـابه ايضا   منهـا القيم العـليا التي آمن بـها ومنهـا شخصية
ـرابـط  حـالــة احــبـاط ــثــقف ا ــهم وفق هــذا الــتـوصــيف اعاله  عــاش ا مــحـضــة . ا
وانكسار ومـا  استطاع  تقد  خطاب مغاير  وطروحات بشأن صياغة نظام  الدولة

وفق  دستور جديد  ويلملم جراح اجملتمع 
ثقـفون أن يـتشـكلوا كـقوة سـياسيـة  معـرفيـة  ثقافـية فـاعلة ولألسف ما اسـتطـاع ا

بديلة عن أي حزب أو جتمع وطني .
ثقـف العراقي هذا باعتـقادي يعود إلى اضمحالل الـوعي السياسي النقـدي لفئة ا
ـروّج الـسيـاسي والـشـارح الـثانـوي خلـطاب  ألن البـعض مـنـهم مـازال  يلـعب دور ا
السلطـة السياسية أكثر من أن يـكون منتجاً خلطاب وطـني ومشروع قيام دولة مدينة
سـاواة  فما زال هنـاك من  يدافع عن سلطـة احلزب أو اجلماعة يسودهـا  العدل وا
طـلقـة  منـدمجاً االثنيـة أو القـوميـة أو الطـائفيـة بوصـفهـا كما يـتوهم انـها احلـقيـقة ا
بقـوة مع التاريـخيـة التقـليـدية للـقوى االجـتماعـية الـعراقيـة وحتت وطأة الـتكويـنات ما

شروع السياسي العراقي . قبل الدولة  والتي هيمنت على ا
لألسف لقد  اختـفى الدور الكبير لـلمثقف الـعراقي  اقصد (الـدور التنويري) فهم
اخـذوا يـقدمـون تـوصـيفـات ديـنـية أو طـائـفـية ويـشـكـلون أسـاطـيـر أخرى وكـاريـزمات
ارسوا أخـرى ليـدافعوا عن مـجتـمع افتراضـي وأهداف افتـراضية أسـطوريـة  ولم 

تطرفة . نحرفة وا الدور النقدي للمؤسسات الفكرية  ا
إن هـذه الـظـاهرة واقـعـة اجـتمـاعـية  –عيـنـيـة مـلمـوسـة ال تـنجـلي اال   بـحـملـة وطـنـية
مـخـلصـة نـسـتـرجع فيـهـا االنـتـماء لـلـشـعب الـواحد  وحب الـوطن والـعـمل عـلى عودة
الوعي واستنـفار الضمير الوطـني وإشاعة ثقافة وطن معـافى يرفل باحلرية والكرامة
واحليـاة الهـانـئة     فال بـد من عمـلـية غـسل العـقـول وتصـفيـة اخللـيط من الـثقـافات
اضي و ركن ـعتـقدات بـاشاعـة ثقـافة تعـتمـد دحض ا الـعتيـقة وادبـيات الـطوائف  وا
كتبات  ونسيانه النه ال يـنتمي لنا   وبحتاج الى غربلة اذا لم التاريخ بـكل علله في ا
ـضـيء ونتـرك الـذي يـزرع الـفـرقـة واخلـالفات أقل إلى نـخـالـة لـنـأخـذ مـنه الـنـافع وا
ونـهـجـر األســاطـيـر  والـروايـات واخلالفــات  الـثـقـافـيـة  الــتي تـكـونت عـبــر الـتـنـشـئـة
صادر لم يـتم إخضاعـها إلى الفـحوصات الـنقدية  االجـتماعـية القـهرية . ألن هـذه ا
حـيث حتـمل داخـلـهـا عـنـصـر االنـشـقـاقات فـي حقـل الوعـي االجتـمـاعي  وهي الـتي
ـثقف احلقيقي حتكم البنى الـذهنية جلمـاعات من الطائفـي  وهنا تظـهر إمكانات  ا
ثـقف الـعراقـي الـتثـقيف ضـد كل مايـسيء إلى ثقـافة وطن  في الـتنـوير  وعـلى  ا
دنـي   والنـأي بأنـفسـهم عن إنتـاج ذاتيـتهم ألنهم مـشـاعل تنـوير وتـثقـيف اجملتـمع ا

الفردية  على  (ان ال يكونوا  جزء من قطيع غير مكتمل) 
ـسـتـوى وعــيـهم وتـاريخ ــيـ أن يـكـونــوا  ـثــقـفـ واألكـاد عـلى ا

ثقف اسالفهم  ويـؤسسوا ثـقافة نـظيفـة راسخة تـعي دور ا
احلــقــيــقي في قــيــادة اجملــتـمـع وانـهـم األقـدر عــلى إدارة
ثـقف تابـعاً إلى الـسياسي موارد الـدولة    ان ال يكـون ا
الطـائفي   من أجل مـكاسب زائـلة . وان يتـقدم الـصفوف
ـثـقـفـ الـيـوم نـخب تـعـيش ـدني ألن ا لـقــيـادة اجملـتـمع ا
صراع وجـود ب الـيقظـة او االنزالق نـحو الـهاوية  وهي

الفرصة األخيرة للمثقف العراقي لكي يجتهد ويقود.!
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قـــــــدمـت جلـــــــنــــــــة االصالح االمــــــــني
تـوصـياتـهـا وتقـريـرها بـشان االصالح
االمـنـي الـضـامن لـلـسـيـادة فـقـد عـكف
مـــجـــمـــوعـــة من اخلـــبـــراء االمـــنـــيــ
والـعـسـكـريـ وبـشـكل طـوعي ومـهني
عـلى عـقـد اكـثـر من عـشـرة اجـتـمـاعات
مـــتــواصــلـــة وطــوال االشـــهــر الــثالث
نظومـة االمنية ـاضية لـتقييم عـمل ا ا
وتــشـــخــيص اخلــلـل فــيــهــا واقــتــراح

عاجلات واحللول الالزمة لها .  ا
وتــرأس الـلـجــنـة وزيــر االمن الـوطـني

االسبق الدكتور شروان الوائلي. 
وقــدمت الـلــجـنــة تـقــريـرهــا بـحــضـور
مـستشار االمن القومي قاسم االعرجي
ـبادرة الدكتور وابراهيم بحر وراعي ا
الـعلـوم ورؤساء الـلجـان االخرى . وقد
 عــرض نـتـائج عـمل الــلـحـنـة والـتي
تــمــثــلت بــتـوصــيــات لــصــانع الــقـرار
ـعــنـيـة وفق ــؤسـسـات ا الــسـيـادي وا

ـصــالح الـعــلـيـا جــدول اعـدته جلــنـة ا
لـــتـــرتـــيب االلـــولـــويـــات اضـــافـــة الى
ـــهــمـــة االصالح مـــســـتـــخــلـص وافي 

االمني.
شارك وفي ختام اجللسة  تكر ا
 بــدرع الــســيــادة تــثــمــيــنــا وعــرفــانـا
جلــهــودهم وحـرصــهم الــوطـني . ومن
اجلــديــر بـــالــذكــر ان الــلــجــنــة ضــمّت
مـــايـــقـــارب (22) خـــبـــيـــرا  مـن كـــافــة
الــقـــطــاعــات االمـــنــيــة والــعـــســكــريــة

والبيشمرگة واحلشد الشعبي . 
وتـأتي مـبـادرة الـسـيـادة الـوطـنـيـة في
سـيـاق مشـروع (ازمة الـعـراق سيـاديا)
الـذي تبناه ملتقى بـحر العلوم للحوار

 ومعهد العلم للدر اسات العليا.  
ــصــالح وتـــواصل بــاقي الـــلــجـــان ( ا
الــعـلـيــا والـســيـاسـيــة واالقـتــصـاديـة
والـدستورية والتشريعية واجملتمعية)
 اعـمـالـهـا السـتـكـمـال وثـيـقـة الـسـيادة

œU—…∫ جانب من احتفالية مبادرة السيادة الوطنيةالوطنية في القريب العاجل.
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لم يـكن الـعـراق عـلى مـدى سـنـوات طـويلـة من الـبـلـدان الـتي تُـسـمع فـيه اخـبـار االنـتـحار

نتحرين من الرجال والنساء االّ نادراً . وا
-2-

ومع ازديـاد موجات الـعنف األسـري  والبطـالة عن العـمل وازدياد نـسبة الـواقع حتت
بدأتْ عمـليات االنتحار بالـتوالي في مختلف احملافظات ومن خط الفقر الى الثـلث تقريباً 

اجلنس .
-3-

وقد أقدمتْ طالبـة جامعية مؤخراً على االنتحـار  وكان السبب في اقدامها على االنتحار
انهـا اخـبـرت والـدتـهـا بـزواج والـدهـا بـزوجـة ثـانـية  فـمـا كـان من األب االّ أن تـوجه الى
ُوجِع لـها ولم يـكتف بـذلك بل أسمـعها كـلمـات الشتم اجلامـعة ومارس عـملـية الـضرب ا

واالهانة ما دفعها الى اختيار (الرحيل) على (البقاء) في ظلّ هذه االجواء القائمة .
-4-

انّ هذا الـوالـد القـاسي حَـطَّمَ شـخصـيـةَ ابنَـتِهِ حـ انـهالَ عـلـيهـا بـالـضرب والـشـتم أمام
زميالتها وحتطيم الشخصية أنكى ألوانِ التدمير والتحطيم  –كما هو معلوم - 

-5-
روعـة بكل فصـولهـا السـوداء ودفعني ولقـد تأثرتُ كـثيـراً ح وقـفتُ على هذه الـقصـة ا
حـبي للعـراق وأهله أنْ اكتب هذه الـسطور مُـذَكّرا بأهمـية نبـذ العنف بـكل اشكاله والوانه

ا ينطوي عليه من آثار وخيمة وعواقب رهيبة .
وال ادري كـيف يــرتـضي بـعـض اآلبـاء ألنـفـســهم الـتــحـول الى وحـوش كــاسـرة الفـتـراس
أبـنائـهم مُـخْـتَرِقِـ في ذلك كل اخلـطـوط احلـمـراء  بعـيـداً عـما يـجب ان يـتـسـموا به من

وازين والقوان ? رحمة ورفق  وبعيداً عن كل ا
-6-                                               

ان أسـوأ ما يـعكـر صـفو احلـيـاة هو الـعنـف والتـطرف ال في
يادين االخرى. ميدان التعامل األسري فحسب بل في كل ا
وهكذا تدعـونا هذه الـواقعة احملـزنة  الى مراجـعة حسـاباتنا
ابتـداء باالوضاع اخلـاصة داخل األسـرة وانتهـاء باالوضاع

يادين . العامة في سائر ا

تـتـرقب الـسـاعـات  أن يــحـسم  اإلحتـاد الـوطـني الـكـردســتـاني  مـرشـحه  لـرئـاسـة
ــاضــيـة  كــانت قــيـادة اإلحتــاد الــوطـني اجلـمــهــوريـة.  حــتى الــسـاعــات الــقـلــيــلـة ا
ـرشحها الوحيد الرئيس الكردستـاني بزعامة السيد بافل جالل طـالباني متمسكة 
برهم صالح  لـوالية الثـانية  لكن هـناك عوامل سـياسية أخـرى جتعل قيادة (االوك)
ـرشح  آخـر إن لم تــوفق في صـعـود  الـرئـيـس بـرهم صـالح  الى سُـلَم ان تــفـكـر 
قبلة و الرئاسة . لـذلك  تتحدث االنباء عن  ظهور  مرشح  آخر  لـلفترة الرئاسية ا
عروف في  ائيـة  األسبق  الـدكتـور عبـداللطـيف جمـال رشيـد ا ـوارد ا هـو  وزير ا
يـة  بالـدكتور السـاحة السـياسـية الـعراقـية والـكردسـتانيـة واالقلـيمـية بل وحـتى العـا
لطيف رشيـد .  إن  ترشيح هـذه  الشخصـية  خطوة  مـهمة  نحـو تقدم   العـملية
السـياسـية ألن الـدكتـور عبـداللـطيف  شـخصـية مـعروفـة لدى االوسـاط السـياسـية 
العـراقيـة بسـكل عام والـكردسـتانـية  فـبشـكل خاص في الـنضـال ضد الـدكتـاتورية 
اضي و عـارضـة  مـنذ سـبـعـينـيـات و ثـمانـيـنيـات الـقـرن  ا وكـان نـاشط بـارزا في ا
ؤتمر الوطني العراقي(INC) و بعـد سقوط الدكتاتورية  بالـذات  خالل عمله  في ا
ر ؤقـتة  حـيث شهـد له بول بـر ائـية في  احلـكومـة ا ـوارد  ا شـغل منـصب وزير ا

هني  في إدارة وزارته حيث و صفه  باألكثر نشاطاً وتوافقا. بالتفوق ا
نصب في  احلكومات التالية حتى عام 2011.  كما شغل  هذا  ا

يادين من حيث و شهدت الـوزارة خالل عهد الوزير رشيد  تطورات هائلة في كافة ا
ياه الصاحلـة للشرب عملـيات الري و البزل  و طرق الري  و ياه  تـوفير ا إدارة ا
ـهنـيـة  في  عمـله كـوزير في يـاه.  إضافـة إلى  احلـفاظ عـلى ا احلـد من  ملـوحـة ا
ية نتديات  العا احلكومة  الـعراقية . الدكتور رشيد كان و مايـزال  يشارك  في  ا
ـهمـة سـياسـياً و اإلقـليـمـية و الـعراقـيـة والكـردستـانـية  الـتي تـختص  بـالقـضـايا  ا
و له عالقـات واسعـة  مع  كـافـة الشـرائح  في  اجملـتمع  وإقـتصـاديـا واجتـمـاعيـا 

. الدكتور لطيف ذو شخصية إدارية محنكة.  ثقف منها الصحاف و الكُتاب وا
لـذلك اعتـقد ان اإلحتـاد  الوطني  الـكردسـتاني سـيخـتار مـخرجـاً صائـبا في حال
ترشيحه لـهذه  الشخصية  التي تمتلك خبـرة علمية وإدارية وسياسية  وعي جديرة

ــنـــصب رئــيـس  اجلــمـــهــوريـــة في  حــال ان الـــظــروف فــعـال 
السيـاسية لم تكن مسـاعدة لوالية الـثانية للـرئيس  الدكتور
برهم صـالح.و الدكتـور عبـداللـطيف رشيـد ايضـا معروف
لـدى كــافـة االوسـاط الــسـيـاسـيــة  و االجـتـمــاعـيـة  و هـو
شخصية جامعة  ويقف على مسافة واحدة  من جميع 

كونات العراقية دون تمييز. ا
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تعـلن نـقابـة صـيادلـة العـراق عن حـاجتـهـا الى (موظف اعالم) فـعـلى من تتـوفر
ـنـصـور مـقابل طـلـوبـة مـراجـعة مـقـر الـنـقـابة الـكـائن في ا ـواصـفـات ا فـيـهم ا
ـستـمسـكات مسـتـشفى الـهالل االحمـر مـستـصحـب مـعـهم السـيرة الـذاتيـة وا

الشخصية ويكون اخر موعد للتقد نهاية الدوام 
وافق ٢٣\١\٢٠٢٢ الرسمي ليوم االحد ا

طلوبة: واصفات ا ا
١. لديه شهادة البكلوريوس في االعالم.

٢. لديه خبرة في العمل االعالمي.
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طر في الـعراق بـعدم اسـتقراره نـسبـيا االن النه يـتاثر بـثالث متـغيـرات جوية يتصـف ا
ـناخ ـتـوسط والـثاني احلـالي تـاثـره  نـاخ ا االول وقبل عـشـرا الـسـن نـسـمع تـاثـره 
ـناخ الـهـند واخلـليـج...يعـني هـناك انـسحـاب تـدريجي من ـتوسط واالحـمـر والثـالث  ا
ـنـاخ قـلـق ومـتـقـلب حلـ اسـتـقـراره عـلى ـتـوسط هـذا يـجـعل ا ـنـاخ الـبـحــر ا الـتـاثـر 
ـا ادى الى اخـتالفه في الـسـنـوات االخـيـرة وعـدم مـتـاثـرات مـنـطـقـة مـنـاخـيـة واحــدة 

استقراره وعشنا جفافه
غناطيسي في ائل لـلجفاف او قلة الـرطوية ..تاتى ذلك من حركة الـقطب ا وهوالقاري ا
بـاطن االرض ومــيالنه الى االجنـرار الى الــقـطب الـشـمــالي ..جـفـاف تـغــيـر في مـجـرى
الرياح قلتها في مناطق وزيادتها في اخرى وعواصف متتالية في اخرى مع قلة الرياح
ـغناطـيسيـة لالرض سنعـيش حالة الى انعـدامها في اخـرى..حل االستـقرار للـحركة ا

و اقتصادي كبير طقس مستقرة و
كل الـعـمـلـيـة هي خـمـسـة اشـهر فـي الـسنـةنـحـتـاج الى عـمل اكـثـر من جـاد لـنـصل الى
حصاد اقتصادي هل هذه متعبة للمعني علما ان الغزارة فيها او اعلى نسبة مطر في
طر للعراق شهرين (اذار ونيسان)ونحصل على كمية %60-50 من االحتياجات من ا
الزلنا نقف مكـتوفي االيدي ومنتبه جـدا ومترقب اخبار االمطـار وكم نسبة سقوطها
ناطق التي شملتها في البدو واحلضر ..وعلما يبدو سيطول انتضارنا... وكمياتها وا
ـعـنــيـ ويـخـبـرنـا بـتــقـريـر مـفـصل ومـطـول عن ـؤسف جـدا لم يــطـالـعـنـا اي من ا من ا

اضية  ..االمطار التي هطلت وبغزارة خالل الفترات ا
ولم نسمع عن تعليقاتهم اي شيئ ...وكان االمر اليعنيهم

هل كان مجيئها قبل وقتها ?
وهل كانت غير مرحب بها ..النها سبقتنا قبل االعداد الستقبالها?

توقع ? وهل هطلت اكثر من ا
وهل ادت ما عليها ?

وهل حصدنا ما جائت به من كمية مياه?
وهل نتوقع ان تكون في قادم االيام اكثر هطول?

الول مـرة نرى الـسـيول جتـتـاح مدنـنـا..وجتـرف سيـارات واجـهزة وتـمـلي بيـوت وتـعطل
مدارس ودوائر

مــاذا فـعـلـت الـوزارات اخملــتـصــة ????ومـاذا هــيـئــة????ومـاهي خــطـطــهـا الــقـريــبـة جـدا
وسم توسط???والبعيدة ????خالل هذا ا ???وا

وهل اعــلــنـت ان هــنــاك حــاجــة الســتــخــدام مــعــدات وزارات اخــرى وحــتى كــادر تــلك
الوزارات???
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وهل نـاقـشت في اجـتـماع طـارء وواسع حـتى شـملت احملـافـظـات ودوائرهـا ????لـغرض
نهمرة خالل فترة قصيرة ياه ا حصاد ا

ـوصل لـيصل الى ـيـاه لالمطـار الـسـاقطـة في ا دة الـتي يـسـتغـرقـها سـيل ا علـمـا ان ا
كننا من اتخاذ اجراء مع (يستغرق من 5-4ايام) البصرة يستغرق وقت 

ية  نعتقد جازم انه بحاجة الى تغيير اخلطة الزراعية وباخلصوص الد
كـن ان تغـيـر اخلـطـة الـزراعـيـة بـشـكل كـامل ..مع احـتـسـابـنا واذا اتـخـذنـا اجـرائـات 

كميات االمطار التي ستسقط ولكن مع االجراءات وليس حساب على الورق
عـلمـا ان هـناك مـسـاحـات ستـدخل في اخلـطـة الزراعـيـة بـشكل اوسـع واكبـر وبـدراسة

ستراتيجية الهطول حتدد مساحات اكثر للدخول في اخلطة الزراعية 
دة سنة او اكثر على اثر هذه التوقعات ونتخلص من فكرة اجلفاف والكارثة 

على ان حتـتسب الـكمـيات من االمـطار بـشـكل دقيق وتـبنى خط احلـصاد عـلى ضوئـها
البـشـكل عـشـوائي وعـاطـفي وتـبـدء من الـشـمـال نـزوال لـلـوسط واجلـنـوب ..مع مـالحـظة
ـكن االستفادة منها في السيول القـادمة من دول اجلوار والتي تصل بكـميات كبيرة و
غـسل االراضي الزراعيـة والتي تـكلف ملـيارات الدوالرات لـو استـخدمت بالـواسطة مع

ياه التي نحن بامس احلاجة لها احتياج كميات كبيرة من ا
نحن النـطالب ببـناء سـدود وال انشاء بـحيرات اسـطناعـية لكن اسـتخدام مـا موجود من
توفرة فـي كل احملافظـات (والتي انتـهى واجبها وادت دور ماليـ الكتل الـكونكـريتيـة ا
ـكنـها ان تـهيئ مقـيت واصبـحت االن رمزوعـائق امريـكي) هـذه الكـتل وبعض الـتراب 
ـكن اسـتـغاللهـا لـلـمـوسم احلالي الن نـاطق كـسـدود وقـتيـة  وسيـلـة خـزن في بـعض ا

كان اء سيستمر من نفس ا جريان ا
ناطـق لتاخـير اجنراف وبالتـاكيـد تستـخدم كـمصدات لـتقـليل قوة اجلـريان في بـعض ا
كن االسـتفادة مـنها ـياه باجتـاهات  يـاه ذهابا وتـوجيه كمـيات من ا التـربية وسـرعة ا
ـتوقـعة وال تتـبعـثـر..وتوسـيع بعض الـقنـوات وفـتح قنـوات جديـدة الستـيعـاب الـكمـيات ا
الـهطـول..واسـتـغالب االوديـة التـي التؤثـر عـلى احلـصـة الوطـنـيـة والـتي تـذهب هدر في
ياه اجلوفية اال ان راعي والرعي وفي حالة ا ناطق القـريبة رغم انها تفيد في حالـة ا ا
فائـدة حـجـزهـا اكثـر..حـتى لـواسـتخـدم نـظـام التـفـجـير لـتـكـوين الـسدود الـتـرابـية ,,مع
يـاه السريعة واطن بعـمل السدود وان كانت صغـيرة في مجاري ا ضرورة تشجيـع ا

ناطق الريفية وفي ا
على مسئولية من وعلى عاتق من تقع هذه العملية 

ان الى رئاسة اجلمهورية وكم دائرة زراعية واروائيـة وهيئة ومؤسسة حكوميـة من البر
ـوضوع..وهل شـكل مـجـلس مـؤقت ب الى مـجلس الـوزراء مـهـتـمة اومـخـتـصة بـهـذا ا

وضوع اليستاهل وال يحتاج متابعة وقف ومستجداته ام ان ا تابعة ا عني  ا
وضوع في نهاية صالحية الوزارات والن ا

كن شـراء اطالقات االسـتمـطار من دول اجلـوار او البـعيـدة التي النطـلب الكـثيـر .....
تـستخدم هـذا النوع من طرق االسـتمطار (ضامـن سالمة استـخدام هذه الطـريقة كما
ـياه القـائمة من ونوعـا وصحيـة)ومع كثافـة الغيـوم وغزارة االمطـار تطلق فـوق مخازن ا
سـدود ومـن مـسـطــحـات مــائـيــة مـنـتــشـرة في الــعـراق وتــشـكـو اجلــفـاف ....لــغـرضـ
نـاطق اجملاورة تـراكمـة والثـاني لتـخفـيف نزولـها عـلى ا االوالمالئـها من مـياه الـغيـوم ا
والتـي سببت فيـضانات ومضـار كثيرة وكبـيرة نحتـاج الى اعادة تقيـيم للخـطة الزراعية
سـاحات واعـدة جدولـة التوزيع لـلمـياه مع مـراعات ازالة للـعام احلـالي واعادة جدولـة ا
كـافـة الـتـجاوزات وكـذلك الى اعـادة الـنـظـر بتـوزيع االسـمـدة صـعـودا بالـكـمـيـات وليس
ـلح لغرض غسلها وتدريج ؤقت للميـاه في مناطق ملئها ا تقليال  والعـمل على احلجز ا
ـيـاه الـتي تمـر عـلـيهـا واسـتمـرار عـمل وتـوسيع ـياه بـحـيث اليـؤثر عـلى مـلـوحة ا فـتح ا
طر اما ة ا سطحات القائمة لغرض استيعاب كميات اكبر الن السنة وعلما يبدو كر ا
بـقية االعمال الـزراعية واالروائية فـكما ذكرنا يـتوجب ان التتاخر عـملية تنـفيذها بسبب
الوضع االداري لـلوزارات وماعـتقد ان هـناك مـشكلـة في عملـية الـتنفـيذ او استـمراريته
لئ اخلزانات القائمة الن هذا للصالح الـعام االستفادة القصوى من عملية االستمطار 

فعال والتي تستوعب اكثر من 100 مليار متر مكعب. وللحديث بقية.

بغداد
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بغداد

الـصـهايـنـة ومهـاجـمة قـواته عـلى طول
احلـدود وتأتي تـصريحـات الصهـاينة;
بـإمـتالك حزب الـله تـرسانـة من حوالي
130الف صـاروخ; لتـشكل خـطرا كـبيراً
عــلى كــيــانــهـم إذا مـا انــدلــعـت احلـرب
بـينهما ; أو حرباً شاملة ب الصهاينة
وإيـران; وهــو مـا يـخـشـاه الـصـهـايـنـة;
الـذين ال طاقـة لهـم باحلـروب الشـاملة ;
لـذا فـإن الـصـهـاينـة يـعـمـلـون عـلى عدم
الـتـصعـيد في لـبـنان وإبـقائـهـا ساكـنة;
وســعـيــهم بــدفع  حـزب الــله وإشــغـاله
بــاحلـرب الـدائـرة في ســوريـا ومـنـاطق

أخرى. 
W œU — »d

مــنـذ ســنـة 2020 اصــبح الــعـراق أحـد
ـنطـقـة الـرمـادية وذلك سـاحـات حـرب ا
بــعــد اغـتــيــال قــاسم سـلــيــمــاني وابـو
ـهندس في 2020/1/3 من قبل مـهدي ا
الـقوات االمريكية; حيث توالى القصف
ــتـبــادل بــ وكالء ايـران في الــعـراق ا
واالمــريـكــان; والـذي ال يــزال مـســتـمـرا
; وأصبح دون نـتائج تذكر لكال الطرف
االمــــر مـــعــــقــــدا يـــصــــعب تــــســــويـــته
ــوالـيـة إليـران يـصـرون ـلـيـشـيـات ا فــا
عــلى خــروج الــقــوات االمــريــكـيــة ومن
مـــعــهــا من قـــوات الــتــحـــالف الــدولي;
بـــالــــوقت الـــذي تـــرفـض فـــيه عـــدد من
الـقوى السياسية وفي مقدمتهم االكراد
هـــذا االمـــر; بـــذريـــعـــة ان وجـــود هــذه
الــقــوات في الـعــراق ضـروري حملــاربـة
داعـش; في حـــــ ان تـــــصـــــريـــــحـــــات
االمـريكـان تؤكـد بقـاء بعـــــــض قـواتها
في الـعراق بـصـــــــفـة مسـتشـارين; كما
حــــصل فـي اإلتــــفـــاق االخــــــــــــيــــر مع

احلكومة العراقية. 
لـيزداد االمـر تشـابكـا وتعـقيـدا وخاصة
مـع االصـرار االمـريـكي عـلى الـبـقـاء في
الــعــراق حتت ذريــعــة مــحــاربــة داعش

واالرهاب الدولي. 
ختاما; بعد هذا االستعراض

عقد ب إيران ووكالئها فـإن الصراع ا
والـصهـاينـة وحلـفائـهم  بهـذه الصورة
طلوبة لكال الطرف لن يقدم النتائج ا

نطقة بسبب هذا فإن حالة التوتر في ا
الـصراع وقد يؤدي بالـنتيجة الى حرب
اقـلـيــمـيـة شـامـلـة; وإسـتـمـرارهـا بـهـذه

الطريقة 
ـنـطـقة. سـيـجـر اخلـراب عـلى كل دول ا
فـاحلـرب مـأسـاة وإسـتمـرارهـا خـطـيـئة

والنجاة منها غنيمة.. 

ايــران والـصـهـايـنــة; فـمـنـذ عـام 2012;
عــــلى الــــرغم من الــــتـــواجــــد الـــروسي
ــكـثف فـيـهــا; والـذين لـهم الــعـسـكـري ا
ــنــطــقــة أجــنــدتــهـم ومــصــاحلــهم في ا
وهـدفـهم في الـوصـول الى مـيـاه الـبـحر
ــــتــــوسط الــــدافــــئـــة; إال ان االبــــيض ا
الـصهاينة مستـمرون في تنفيذ ضربات
جـويـة وصـاروخـيـة; يـسـتـهـدفـون فـيـها
مـــواقع لـــلـــجــيـش الــســـوري وأهـــدافــاً
إيـــرانــيــة وأخـــرى مــوالـــيــة لــهـــا عــلى
االراضـي السورية وبالقرب من احلدود
الـلبنـانية واحلـدود العراقـية; ولم يعلن
الــصـــهــايــنــة  مــســؤولــيـــتــهم عن تــلك
الـــهــجـــمــات; اال مـــاذكـــره في تــقـــريــره
الــــســـــنــــوي انه قــــصـف خالل الــــعــــام
2020حـوالي 50 هـدفا سـورياً; دون ان
يـقدم تفاصيـلها ومع كل ذلك فإن إيران
ـا فـيـهم الـنـظـام الـسوري وحـلـفـائـهـا 
اسـتـوعبـوا عمـوماً هـذه الضـربات; ولم
يــحـاولـوا االنـتــقـام بـقــوة وعـلى نـطـاق
واسـع ; وكـان الـرد بــإسـلـوب يــتـنـاسب
وتـلك الهجمات ; لقد تمسك  االيرانيون
واكــدوا تــواجــدهم فـي ســوريــا; فــمــنـذ
ثالث سـنوات  انخفض مـعدل اخلسائر
في صـفـوفـهم وصـفـوف  حلـفـائـهم بـعد
ان قــامت روســيــا الـتـي تـســيــطــر عـلى
اجملـال اجلوي السوري إلزام الصهاينة
إعـطاء إشـعار مسـبق بالعـمليـات هناك;
وذلك إثـر سقوط طـائرة روسيـة باخلطأ
مـن قبل الـدفاع اجلـوي السوري ومـقتل
15 عـسـكـري روسي كـانـوا عـلى مـتـنـها
فـي أيـلول 2018; فـقـد بـدأ الـروس على
ـســاعـدة مــا يــبـدو بــعـد ذلـك بـتــقــد ا
; من خالل إنـــذارهم  قـــبل لـإليــرانـــيـــ
نح ا  وقـوع الهجوم على مواقعهم; 
االيـراني وقتاً كـافيا للتـقليل من تأثير
تـلك الـضـربات; وبـالـنتـيـجة فـقـد أعطى
هــذا االمـر فــرصـة مــواتـيــة لإليـرانــيـ
لـلـحـفـاظ عـلى مـواقـعـهم وتـقـويـتهـا في
ســـوريـــا; واصـــبح وجـــود إيــران عـــلى
االرض فـي ســــــــــــوريـــــــــــا جـــــــــــزءاً مـن
اسـتراتيجيتها احلالية لترسيخ نفسها
ـا أدى الى كـقـوة اقـلـيـمـيـة مـهـيـمـنـة; 
قــيـام الــصــهـايــنـة مــنـذ 2016 بــإتــبـاع
اســتــراتــيــجــيــة (احلــرب بــ احلـروب
واالخـتصار العبري لها - مابام- ) ضد
ــوالــيــة لــهــا في إيــران واجلــمــاعــات ا
سـوريا وباقي مـناطق الـصراع بيـنهما;
إذ شَـــكـــلَّت واحـــدة من اجنح اجلـــهــود
نطقة الـعسكرية للـرد على إيران في ( ا

الـتوسعي وان ساحة هذه احلرب  ب
ايـران والـصهـايـنة أمـتـدت لتـشمل دوال
أخـرى; وال زالت تدور رحـاها عـلى عدة

جبهات.
ـنــشـآت الــنـوويـة  االيــرانـيـة; أولــهـا ا
فـالصهـاينة ال يـصدقون تـأكيدات إيران
بــأن بـرنـامــجـهــا الـنـووي هــو بـرنـامج
سـلـمي; ويؤكـدون ان ايـران ماضـية في
تـطــويـر تـرسـانـتـهـا الـنـوويـة  إلن هـذه
الــتـرسـانـة; تــقـوي قـدراتـهــا الـدفـاعـيـة
الــرادعــة ضــد غــزو أمــريــكي مــحــتــمل
لــتـغـيــيـر الـنــظـام فــيـهـا كــمـا حـدث في
افـــغــانــســـتــان والــعـــراق; إضــافــة الى
نـافـسـتهم في إعـطـائـها فـرصـة أفـضل 
نطقة; هيـمنة على ا حتـقيق أجندتها ا
لـذا قام الصهاينة منذ فترة طويلة ومن
خـالل إجـراءات ســريـة حملــاولـة إبــطـاء
بـرنامج ايران النووي و إعـاقته; ومنها
إدخـال فـايـروس حاسـوب;  إكـتـشافه
عـــام 2010; والــــذي أدى الى عــــرقـــلـــة
ــركـــزي لــلـــمــشــروع أجـــهــزة الـــطــرد ا
الـــــنــــووي االيــــرانـي; وكــــذلـك  قــــيــــام
الــصـهــايـنـة بــإغـتــيـال خـمــسـة عــلـمـاء
نووي إيراني منذ عام 2010; وقيام
ـوســاد الـصــهــيـونـي بـســرقـة جــهــاز ا
االرشـيف النووي االيراني سنة 2018;
من خـالل عشـرين عمـيال إيرانـيا قـاموا
بــهـا وفـقــا لـتـصــريـحـات رئــيس جـهـاز
ـنـصب; ــوسـاد الـســابق بـعـد تــركه ا ا
إضـــافــة الى الـــعــديـــد من الــهـــجــمــات
ـواقع الـنـووية اجلـويـة الـدقـيقـة عـلى ا
ــــؤكــــد فــــإن هـــذه االيــــرانــــيــــة; ومن ا
الـهجـمات  سـتسـتمر إذا لـم يتم توصل
ايــران الى االتـفـاق مع الــقـوى الـكـبـرى
بـشأن برنامجهـا النووي; على اية حال
يــــبــــدو ان  اســـتــــراتــــيـــجــــيــــة الـــردع
الـصهـيونـية هـذه بفعـاليـاتهـا اخملتـلفة
لــعــرقـلــة الــبـرنــامج الــنــووي االيـراني
وإعــاقــته; لم تــمــنع ايــران من حتــقـيق
طـمـوحـاتـها سـواء في اجملـال الـنووي;
او فـي تــقـــد الـــدعم حلـــلــفـــائـــهــا في
ـلـيـشـيات الـشـرق االوسط وبـاالخـص ا
ـوالية لها; فـقد اتبعت ايران ـسلحة ا ا
اسـتـراتـيـجيـة مـتـعـددة االجتـاهات; من
خـالل االســتــمـــرار في بــنــاء قـــدراتــهــا
الـنـوويـة والـدفـاعـيـة االخـرى; وتـمـهـيد
الــطـــريق في الــوقت نـــفــسه لــلــنــشــاط

الدبلوماسي. 
تــمــثل سـوريــا  الــسـاحــة الـثــانــيـة في
ـنطـقة الـرماديـة التي تـدور ب حـرب ا

الــرمـاديــة);والـتي : ((تــمـثل االنــشـطـة
الـتي تقوم بـها دولة مـا إلحلاق الضرر
بـدولة أخرى;وإن احد اهم االمور التي
تـتمـيز بـها هـذه احلرب; أن االعداء في
ـنطقـة الرماديـة يقاتـلون بطـريقة أقل ا
ـكن ان تـكون ا  عـنـفـاً وأقل علـنـيـة 
ـعتديـة بأعمال عـليه. إذ تقـوم الدولة ا
سـيــاسـيـة وعـسـكـريـة  تــتـحـايل فـيـهـا
بــسـريــة عـلى قـوانــ احلـرب من أجل
حتـقيق اهداف اسـتراتيجـية محدودة;
وتـسـعى فـيـهـا بـاالبـتـعـاد عن احلروب
الـتقليـدية  الشامـلة; من خالل ضربات
مـــحــدودة ومـــدروســة بـــريــة وجـــويــة
وبــحـريــة والـكـتــرونـيــة ( سـيــبـرانـيه)
مــتــبــادلــة ال تــفـضـي الى ردود أفــعـال
قـــويــة; وهـي بــذلـك  مــصـــمــمـــة لــردع
اخلــصـم من خالل خــداعه والــتــحــايل
عــلــيه والـتــصــرف بـطــريـقــة تــقـلل من
احــتـمـاالت ردود افـعـال اخلـصم; إنـهـا
ـــــدى وجـــــزء من حـــــرب طـــــويــــــلـــــة ا
ـبـاشـرة; تـهدف االسـتـراتـيـجـيـة غيـر ا
بــالـــنــتــيــجــة  الـى إســتــنــزاف قــدرات
ــرور الــوقت; من اخلـــصم وإنــهــاكـه 
خـالل انـــشــــطــــتــــهــــا الــــتي تــــمــــثل :
((الــتـــحــدي والــتــقــويض وإنــتــهــاك
االعـراف والـقواعـد والقـوانـ الدولـية
)). إن هـــــذا الــــصـــــراع الــــقـــــائم بــــ
الـصهـاينة وايـران; جاء نـتيجـة لسعي

كال الطرف .
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مــنــذ احـتالل أفــغـانــســتـان و الــعـراق
لـلهـيـمنـة على مـنطـقة الـشرق االوسط;
فـالـصـهـايـنـة يهـدفـون لـلـسـيـطـرة على
ـنطقة بعد الـدول العربية وباقي دول ا
إضـــعــافـــهــا ضــمـن مــشـــروع الــشــرق
األوسـط اجلــديـــد. أمـــا إيــران فـــإنـــهــا
نطقة تسعى إلقامة  كيان يشمل دول ا
بـنية عـلى مشـروعها وفـقاً ألجـندتهـا ا

قــال ديـفـيــد لـويــد جـورج رئـيس وزراء
ية االولى بـريطـانيا خالل احلـرب العـا
: ((احلـرب كـاحلـرب الـقـادمـة هـي حرب

النهاء احلرب)). 
فاوضات  رغم استمرار  ا

ــشــجــعـــة بــ إيــران والــقــوى غــيـــر ا
الــكـبــرى بــشـأن بــرنـامــجــهـا الــنـووي;
تبادلـة ب الطرف حول واالتـهامات ا
عــدم الـــتــعــاون لــلــتـــوصل الى اتــفــاق
يـرضي الفريق ; بالتزامن مع الشكوك
االمـريـكـيـة بـإقـتـراب ايـران من صـنـاعة
ـا قاله مـسؤول الـسالح الـنووي; وفـقا 
كـبيـر في إدارة الرئـيس األمريـكي; نقال
عـن وكـــالـــة رويـــتـــرز: (( إن الـــواليـــات
ــتــحـدة تــرى أن الــوقت الالزم إليـران ا
لــتــصـنـع الـسالح الــنــووي أصـبح اآلن
قـصيـرا فعال ومـثيـرا لالنزعاج.)); ومع
اســــتـــئـــنــــاف الـــقـــصـف الـــصـــاروخي
ـصـالح االمـريـكـية والـتـفـجـيـرات ضد ا
وقــوات الـتــحـالف الـدولـي في الـعـراق;
فـقـد عـادت إيـران من خالل وكالئـها في
ــنـــطــقـــة خلــوض (احلــرب الـــعــراق وا
الـرمـاديـة) ضـد الـصـهـايـنـة وحـلـفائـهم
االمــريـكـان وحــلف الـنـاتــو ( الـتـحـالف
الـــدولي)  تــعــتـــبــر هــذه احلــرب أحــد
ـــبـــاشـــرة; اشـــكــــال احلـــروب  غـــيـــر ا
ــنــاطق غــيـر وتــخــوضــهـا الــدول في ا
ــسـتـقـرة سـيــاسـيـا;  ويـطــلق عـلـيـهـا ا

نطقة الرمادية  ا
(A gray area) 

: ((وهي تـعـني منـطقـة غامـضة; واقـعة
بــ احلـرب والـسـالم; تـكـون في وضع
يــصـعب فـيه حتـديــد األمـور عـلى نـحـو
فاهـيم وتختلط واضح; تـختلف فيـها ا
الــقـواعـد; وتـنـطــوي في ظـاهـرهـا عـلى
أعــمــال حـربــيـة; لــكــنـهــا من الــنـاحــيـة
الـقانـونيـة ليـست كذلك.)); ويـطلق على
ــنــاطـق ( احلـروب الــصــراع في هــذه ا

الـرمـادية) وقـد اعتـمدت أسـتراتـيجـية
(مــابــام) عــلى عــنــصــرين : (اولــهــمـا-
ـبــاغـتـة واخلــاطـفـة الـتي الــضـربـات ا
تـقوض قدرات ايران في سوريا وباقي
مــنـاطق الـتـأثـيـر ; وثــانـيـهـمـا- تـزامن
الــرســائل واحلــمالت الــدبــلــومــاســيـة
الــداعـمـة جلــهـود الـصــهـايـنــة  لـلـفـوز
بــــالـــدعم الــــدولي من أجـل دفع إيـــران
للخلف بشكل أوسع); فكال العنصرين;
يـهـدفـان الى إزالـة الـوجـود الـعـسـكري

االيراني في سوريا.
وبــالـرغم من عـدم حتـقـيـق الـصـهـايـنـة
لـــهـــذا الـــهـــدف حلـــد االن; فـــقـــد نـــفــذ
الـصـهـايـنـة أكـثر من 200 غـارة جـوية
داخـل سوريا ضد أكثر من 1000هدف
لـلـقوات االيـرانيـة وموالـيهـا أدت هذه
احلـمـلـة إلى إبـطـاء احلشـد الـعـسـكري
االيـراني في سـوريـا; مع جتـنب اندالع
حــرب شـــامــلــة من شـــأنــهــا أن تــضــر
ـصــالح الـصـهـايـنـة;  واتـسع نـطـاق
الــضـــربــات الــصــهــيـــونــيــة لألهــداف
ـوال لـهـا شـرقـا وصوال االيـرانـيـة وا
الـى  حــدود ســـوريـــا مع الـــعــراق في
الــوقت الــذي الــتــزم فــيه الــصــهــايــنـة
عــمـومـا  الـصـمت ولم يــعـتـرفـوا عـلـنـا
بـهــذه الـعـمـلـيـات; ألن االعـتـراف عـلـنـا
سـيعـطي الذريـعة إليـران بالـرد علـيها.
إال انه مــؤخـراً أعـتـرف الــصـهـايـنـة إن
(حـملـة مابام; أو احلـرب ب احلروب)
الــتي اتـبـعــوهـا كـأسـتــراتـيـجــيـة غـيـر
مـألـوفة في الـصـراعات ; لم تـكن قادرة
عـــلـى حتـــقـــيق هـــدفـــهـم في إزالـــة كل
الـــوجــــود الـــعـــســـكــــري االيـــراني من

سوريا. 
أمــا في لـبــنـان الــتي تـعــتـبــر من أقـدم
اجلـبهـات والسـاحات في الـصراع ب
الـصهـاينـة وايران من خالل حـزب الله
الـلبـناني الـذي تأسـس سنة 1982كرد
فـعل عـلى احـتالل الـصـهـايـنـة جلـنوب
لـبنان; وأصبح حزب الله قوة بالوكالة
عـن احلــرس الـــثــوري ومـــنــذ احلــرب
االخـيـرة بـ الصـهـايـنـة ولبـنـان سـنة
2006; تـمـكن حـزب الـله بنـاء تـرسـانة
كـــبـــيـــرة مـن الـــصـــواريخ عـــلى طـــول
احلـدود الـشمـالـية لـفـلسـطـ احملتـلة;
وقــام الـصــهــايـنــة وفـقــا  لــتـقــاريـرهم
ـــكـــونــات االعالمـــيـــة بـــإســـتــهـــداف ا
الـــرئـــيـــســـيـــة لـــبـــرنـــامج حـــزب الـــله
الـصاروخي في لـبنـان; بينـما رد حزب
الــله أحــيــانــا بــإطالق صــواريخ عــلى
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نسبـة من ال يقرّون هـذا الفعل مـطلقاً
من  %92عـام 2010 الى %78 فـقط
عــام 2020. وعـــلى الــــرغم من انه ال
تتوفر لدي ارقام احـصائية عن معدل
السـرقـات في العـراق لـكني اسـتـطيع
ـة في تــلــمس ارتــفـاع مــعــدل اجلــر
اضية العراق عموماً خالل الـسن ا
ـــا يــســـتــدعـي الــقـــول مــرة أخــرى
بـضـرورة الــوقـوف عـنـد هـذه االرقـام
جـــديــــاً لـــلــــتـــعــــرف عـــلـى دالالتـــهـــا

طلوبة. عاجلات ا وا

الـرشـوة لـتـكون %21. أي أن عراقي
من كل خمـسة باتـوا يبـررون الرشوة
عام 2019 وقـد تـكـون الـنـسـبـة أكـبـر
ـــعــــنى ان ثــــقـــافــــة الــــعـــيب اآلن!! 
اخلـاصـة بالـرشـوة كـرادع قـيـمي ضد
الـفــسـاد بــدأت بـالـتـالشي. أذكَـر مـرة
رغوبية االجتماعية ثالثة أن أسئلة ا
والتي هـذا الـسؤال واحـد مـنهـا عادةً
مــا جتــعل الــنــاس يــجــيــبــون عــنــهـا
بــالـشـكـل الـذي يـعــتـقــدون ان الـنـاس
لذلك فأن الرقم تريد ان تسـمعه منـهم
ن يــــتــــقــــبــــلــــون فــــكـــرة اخلــــاص 
الرشوة(%21) وأن بدا للبعض قليالً
ؤكـد أنه أعـلى أو مـقـبوالً اال ان مـن ا
من ذلك وهذا مايجعل ناقوس اخلطر
يـدق. أذكـر أني في تـسـعـيـنـات الـقرن
اضي كـتبت مـقاالً عن الـفسـاد الذي ا
بـدأ يــنـتـشـر آنـذاك وقــلت ان الـفـسـاد
يــتــحــول ثــقــافــيــاً من الــتــجــزر(جـزر
صـغــيـرة مـعــزولـة) الى الــتـجـذر! أمـا
االن وفي ظل هذا الـرقم القـيمي الذي
تسـنده وتـدعـمه أرقام ووقـائع كثـيرة
فيبدو أن الـفساد عنـدنا قد حتول من

حالة تعاطي الى أدمان!
قلق هو أما الرقم الثـاني اخلطيـر وا
ـلـحـوظ في نـسـبـة من ذلك االرتـفـاع ا
قـد يـسـتـحـلّـون سـرقـة اآلخـرين!! نـعم
يـــبـــدو األمــر غـــريـــبـــاً لـــلـــبـــعض بل

الـنــفس وسـواهـا من الــتـخـصـصـات.
وقد شُمل العراق منذ عام 2004 هذا
ــــسـح الــــذي أشــــرفت انــــا وفــــريق ا
ستقـلة لالبحاث عليه.لذا اجملموعة ا
ـسـتـخدمـة وبـالـتالي نـهـجـية ا فـأن ا
االرقـــام الــتي تــقــرأونـــهــا مــرت بــكل

 . مراحل البحث العلمي الرص
اليوم سأتـناول قيمـت أخالقيت 
سؤال الـعراقـيـ عنـهمـا على أمل ان
أعـرض لبـاقي الـقيـم والتي تـعـد جزء
مـن مــنــظــومــة الــقـــيم االخالقــيــة في
الـعـراق. هـاتــان الـقـيـمـتـان تـتـعـلـقـان
بـــتــــعــــامـل الــــفـــرد مـع اآلخــــرين في
اجملتمع بعد أن عـرضت لبعض القيم
ـتـعلـقـة بـتـعـامل الـعراقي مـع دولته ا

قاالت السابقة. في ا
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ســألـــنــا الــعــراقــيــ عن مــدى تــقــبل
الــرشــوة وعن مـدى تــقــبــلـهم لــفــكـرة
سـرقة أمـالك اآلخريـن. في عام 2004
رفض  %98من العراقيـ فكرة تلقي
شخص لـلـرشوة حتت أي ذريـعة ولم
يبـررهـا سوى %1 فقط. أمـا بـعد 15
أي عـــام 2019 فــــقـــد ســــنـــة مـن ذلك
أنــخـــفـــضت نـــســبـــة من يـــرفـــضــون
الـرشــوة بـاي شــكل من االشــكـال الى
%85 قــابــلــهـا صــعــود مــلــمـوس في
نــســبــة من يــبــررون احلــصــول عــلى

االخالقــيــة ولـذلـك فـأن الــلــجـوء الى
القـيـاس النـفسي مـن خالل مقـاييس
ـيـة وعـلى وفق مـنـهـجـية عـلـمـية عـا
عـلـمـيـة مخـتـبـرة وبـاسـتـخـدام نفس
أداة الـقـياس عـبـر سـنـوات مخـتـلـفة
ـــكن ان يـــكـــون احلل لـــكي نـــبــني
آرائــنــا عــلى أرقــام واقــعــيــة ولــيس
مجـرد آراء ومالحظـات شخـصية أو

نظرية.
ذكـرتُ سـابـقـاً ان كل االرقـام الـواردة
قاالت تستند في هذه السلسلة من ا
الى دراسـة يـجــريـهـا مـشـروع مـسح
ي الـذي يـغــطي حـوالي الـقــيم الـعــا
100 دولـة في الـعـالم ويـشـرف علـيه
مجموعة من كـبار اساتذة العالم في
مجـاالت االجـتمـاع والـسيـاسـة وعلم
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سـأسلط الـضـوء في هـذه احلـلـقة من
ســلـسـلـة تــتـبع الـتــغـيـرات الـقــيـمـيـة
احلاصلـة في اجملتـمع العرافي خالل
الــعــقــدين االخــيــرين عــلى مــوضـوع
تـغـيـر الـقـيم االخالقـيـة. أعـلم ان هـذا
ــوضــوع حـســاس جــداً وقـد يــثــيـر ا
الـــكـــثـــيـــر من ردود االفـــعـــال اال اني
ـهم تشـخيص واقـعنا اعتـقد ان من ا
االجتماعي الذي ال يـختلف اثنان انه
مـر بــظـروف ضـاغـطــة خالل الـعـقـود
نـظومة اضـية تركت آثـارها عـلى ا ا
القيمـية عمومـاً وعلى االخالق بشكل
خـاص. قـد نـخـتـلف في مـدى الـتـغـير
ــنــظــومــة الــقــيــمــيــة احلــاصـل في ا

ومستـنكـراً الى احلد الذي يـرفضون
فـيه التـصـديق بوجـود هـذه النـسـبة
ن ال يـجــدون ضـيــراَ بل ويـبـررون
ســرقــة أمالك اآلخــرين في اجملــتــمع
الـعــراقي! فــفي عـام 2020 ارتـفــعت
نـــســـبـــة من يـــبـــررون ســرقـــة أمالك
االخــرين حــوالي 10 مــرات لـــتــصل
حـوالي %20 مــقــارنـة ب %2 فـقط
عنى ان عراقي من في عام 2010! 
كل خـمـسـة ال يـجـد ضـيـراً في سـرقة
ـقــابل انـخـفـضت امالك االخـر! في ا
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ــؤثــر في تــشــغــيل الــشــبـاب ودورهــا ا
والـتقديرات واخلـريح من جهـة ثانية
وازنة تـشير ان %78مـن تخصيصات ا

هي تشغيلية مقابل %22 استثمارية.
ولـلوقـوف على موازنـة العراق مـنذ عام
ــوهـا عــبــر الـزمن الــتــغـيــيــر نالحظ 
ـقـاديـر هـائـلـة من نـاحـيـة الكـم وليس
ـقدار14مـلـيار دوالر الـنـوع فـقد بـدات 
عــــام 2003 لـــــتــــصل الى112مــــلــــيــــار
دوالرعــام 2019 وهـــذا الــنــمــو الــهــائل
تـــوجه مــنه اكــثــر من %78 مـــنه نــحــو
الـتخصصيات التـشغيلية وحتى اجلزء
ـا االسـتـثــمـاري لم يـسـتـثـمـر بـكـامـله 
اضــافـة الى جــعل مــنه تــراكـمــا نــقـديــا
وجـود  222.3 مـلـيـار دوالر مـشـروعات
وهــمـيـة حــسب قـول (مـســتـشـار رئـيس
ولــهــذا لم ــالــيــة) الــوزراء لـــلــشــؤون ا
يـــحـــصل في االقـــتــصـــاد الـــعــراقي أي
ـا يــعـني ان هــنـاك نــهـضــة تـنــمـويــة
تـــــــبــــــــديـــــــد ألمــــــــوال الـــــــعــــــــراق في
االمـر مـوازنـة تــشـغـيـلـيـة غـيـرتـنـمـويـة
الـذي حفـز احلكـومة نـحو الـتركـيز على

طلوبة. البنى التحتية ا
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والــبـنى الـتـحـتـيـة Infrastructure هي
ـاديـة والـتـنـظـيـمـيـة الالزمـة الـبــنى  (ا
كمايـنظر لـتشـغيل اجملتـمع) واالقتصـاد
لـهـا علـى أنهـا( مـجمـوعـة من العـنـاصر
ترابطة التي توفر إطار عمل الهيكلية ا
وهي تمثل يـدعم الهيكل الكلي لـلتطوير
مــصـطـلـحــا هـامـا لـلــحـكم عـلى تــنـمـيـة
ويـدخل ضـمن هذا الـدولـة)واقـتصـادهـا
الـتـحديـد طرق وجـسـور وسكك احلـديد
دارس ـطارات والصـرف الصحي وا وا
وتـعـد ـوانئ وغــيـرهـا  واجلــامـعـات وا
هـذه الـهيـاكل الـعمـود الفـقـري للـتـنمـية
االقـتصادية في أي بـلد فانعـدام الثانية
اســاس بــتــاخــر االولى.وبــالــعــودة الى
االتـفـاق الـعـراقي الـصـيـنـي فـان الـهدف

حـصل ومـضـمـونه الـتنـمـوي وتـركـيزه
بدا عـلى البنى الـتحتـية إنطالقـا من ا
االقــتــصــادي ان التــنــمــيــة بـدون بــنى
حتــتـــيــة(حــيث ان كـل اســتــثــمــار في
ـوا اقتصاديا الـبنى التحـتية يضمن 

قدار مرة ونص ذلك االستثمار).
ـوضـوع عــلـيـنـا ان نـحـلل ــنـاقـشـة ا و
واقـع االقــتــصـــاد الــعــراقي مـــنــذ عــام
الـتغيير في 2003 فـاالقتصـاد العراقي
أهــمل اجلــانب الــتــنـمــوي لالقــتــصـاد
حيث وعـزز من اجلانب االستهالكي له
اســتـثــمـر مــوارد الــنـفط في مــوازنـات
تـــشـــغـــيـــلــيـــة ومـــحـــدوديـــة االنـــفــاق
سؤول الى ان ويشيـر ا اإلسـتثمـاري
كل ايـــرادات الــنـــفط مــضـــافــا الـــيــهــا
مـن االيـرادات االخــرى تــخـصص10%
ـوازنـة الـتـشـغـيـليـة(رواتب لـتـغـطـيـة ا
واجــــور)عـــــلى االقل فـي الــــســــنــــوات
االخـيرة بسبب ضخامة التخصصيات
الــتـشـغـيـلــيـة وفـتح نـفـقــات إمـتـيـازيـة
لــلـرئـاسـات الـثالث وبــعض الـطـبـقـات
الــوظـيـفـيـة في الــدولـة وبـسـبب زيـادة
ـوظــفـ تــرهل اجلــهـاز احلــكـومي بــا
ـوازنـة النـعـدام اجملـال الـتـنـمـوي في ا
مـن جــهـــة ولـــتـــجـــاهـل دور الـــقـــطــاع
اخلــــاص بــــشـــكـل عـــام وجتــــاهل دور
ـشـروعـات الـصغـيـرة بـشـكل خاص  ا

لم تـثيـر اتفاقـية اقتـصادية بـ العراق
ودولـة اخرى من جـدل وصخب اعالمي
مــثل مــا أثــارت االتــفــاقــيــة الــعــراقــيـة
الــصــيــنــيــة الــتي وقــعـت اثــنــاء زيـارة
رئـيس الـوزراء السـابق الى الـص في
ومـــــــــثـل هــــــــذا اجلــــــــدل �2019/9/23
والــــصــــخب واالعالم مــــبــــرر بـــســــبب
ضامينـها وبنودها الـتجاهل الرسـمي 
فالبعض وجتـاهل عرضها على الشعب
يــشــيـر الى إنــهــا(اتـفــاقـيــة)ومــثل هـذا
الـــتــحـــديــد وان كـــانت كـــذلك يــجب ان
تعرض على السلطة التشريعية لغرض
والبـعض االخر يعبر تـشريعهـا قانونا 
عـنـهـا بـانهـا(إتـفـاق)ثـنـائي ب وزارات
عــراقـيــة وجــهـات صــيـنــيـة ومــثل هـذا
االفــتــراض يــعــد من مــهــام احلــكــومــة
ان ووزاراتـها دون ان تعرض على البر
وكل الــدالل ومــا نــشــر عــنــهــا فــانــهــا

(اتفاق).
ونـــوات هــذه االتــفــاق هـي اتــفــاقــيــات
ثـنائية محـورية سابقة بـدأت منذ تسلم
ـستـقيـل حقـيبة وزارة رئـيس الوزراء ا
الــــنـــفط فـي فـــتــــرة رئـــاســــة د.حـــيـــدر
ـن يــرغـــبــون فـــالــبـــعض  الـــعـــبــادي
ـناقشة فقط يـحللون االمور من جانب ا
واحــد هـو جــانب الـرفـض واالعـتـراض
دون ان يـحـلـلو مـضـام االتـفـاق الذي

الــرئــيس له هــو الـتــركــيـز عــلى الــبـنى
الـتحتية من خالل تخصيص غير نقدي
ـا حـجـز 100الـف برمـيل مـن النـفط وا
يـومـيـا توضـع في حسـاب ائـتـماني في
أحـد البنوك الصـينية ومن خالله سيتم
الـصـرف لـلـشـركـات التي تـقـوم بـتـنـفـيذ
ـــشـــاريع في الـــعــراق وفـق مــا تـــقــره ا
وزارة الــتــخـطــيط الــعــراقـيــة وبــسـقف
ـقدار 10مـلـيـار دوالر تـقدمه ائـتـمـاني 
الــصـ اضــافــة الى ضـمــان احلـكــومـة
ولـهذا الـصـينـية من خالل شـركة تـام
مـا تقـدمه الصـ ليـس بقـروض إضافة
ـعنى الـى عدم وجـود شـروط جزائـيـة 
ان الـــعــــراق يـــســـتـــطــــيع اخلـــروج من
االتـفـاق بـدون مـشاكل عـلـمـا ان الـعراق
وقع 8 إتفاقيات ومدة االتفاق 20سنة.
ـاذا إخــتـار الـعــراق الـصـ والــسـؤال 

لنهضته االقتصادية?
ـــــكن االجــــابـــــة ان لــــلـــــصــــ قــــدرة
تـكنـولوجيـة وتشغـيلـية هائـلة قادرة ان
تـقدم لالقـتصـاد العـراقي سيـولة كـبيرة
ولـديها(سـعر صرف امـام الدوالر يجعل
فــيه الـعـمـل أكـبـر من الــقـيـمــة الـورقـيـة
لـلـنقـود احملـليـة)وكل ذلك مـقابل تـمويل
اضافة الى(إنشـاء الصندوق غـير نقـدي
الــعــراقي الـصــيــني لالعــمـار بــاشـراف
الـعـراق وشركـة استـشاريـة ضامـنه يتم
ـركـزي الـعـراقي اخـتـيـارهـا من الـبـنك ا

ية) من ب افضل 5 شركات عا
وتـشــيـر الـتـقـاريـر انه  الـبـدء بـايـداع
امـوال الـنـفـط مـنذ 2019/10/1 اذ وصل
مــقـدارهـا الـتــراكـمي الى نــصف مـلـيـار
دوالر مع جـاهزية الص لتقد ائتمان
ـفروض وكـان ا ـقـدار 10مـلـيـار دوالر
ان يــبــدا اول مـشــروع ولــكن اسـتــقــالـة

هدي) حال دون ذلك. حكومة (عبد ا
#هل تـسـعـى احلـكـومـة اجلـديـدة احـياء

هذا االتفاق. نتمنى ذلك
{ عن مجموعة واتساب
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وغــيــر األمــنـيــة تــهــتم بــرصــد وسـائل
الـتواصل االجـتمـاعي وما يـنشـر علـيها
بـغـرض الـتـعـرف عـلى تـوجـهـات الـرأي
الــعـام أو الـرد عــلى الـشـائــعـات وكـذلك
تـتـبع النـشـاطات غـيـر القـانـونيـة (مثل:
والـشــخــصـيــات الــتـافــهـة االبــتــزازات 
ارسة االحتيال الـدعاية اإلرهابية و

وغيرها).
Èu  b —

2- اسـتخدام تـقنيـات مراقبـة احملتوى:
وهي حـلـول تـقـنـيـة وخـدمـات تـنـتـجـهـا
شــركـات االسـتــشـارات الـتــكـنـولــوجـيـة
تـقوم برصد محتوى اإلعالم االجتماعي
ــنـــصــات ـــعــلـــومــات عـــبـــر ا وجـــمع ا
ادة اخملـتـلـفـة إلى جـانب حتـلـيل تـلـك ا
ــؤشـرات مــنــهــا بــشـكل واســتــخــراج ا
فـــوري وآلي عـــبـــر مــحـــركـــات حتـــلــيل

النصوص
ــثل 3- احلــجب الــكــلي اواجلــزئي: و
ـستـوى األكثـر تشددًا في هـذا اإلجراء ا
فــرض الــرقـابــة عــلى مــواقع الــتـواصل
ــواقع ســواء مـن خالل احلــجب الــتــام 
الـتـواصل عـلى غـرار بـعض الـدول مـثل
كــوريـا الـشـمـالـيــة وكـذلك الـصـ الـتي
ــواطـنـيـهـا مـثل أنــشـأت مـواقع بـديـلـة 
ـــؤقت يــــوكـــو وويــــبــــو أو احلـــجـب ا
ــرتــبط بــأحــداث مـعــيــنــة مــثل حــظـر ا

ــوت الـنــاس جـوعــاً وبـرداً وال تــهـتــز 
مـجـتـمـعات تـبـحث عن فـضـائح الـغـير
ـمارسـة هوايـة القـيل والقـال وإصدار
سـبقة فـقط ألقوا نـظرة على األحـكام ا
الــفـــيــديــوهــات األكــثـــر مــشــاهــدة في
بـلـدانـنـا لـتـروا مـا يـثـيـر اهـتـمام الـكل
فـقط ارجـعـوا لـنـتائـج الكـلـمـات األكـثر
بـحـثاً في جـوجل أو في فـيسـبوك عـبر
اخلـاصـيـة التي أتـيـحت منـذ عـدة أيام
لـتـشـاهـدوا كـيف أنـنـا مـجـتـمع مـنـافق
مـــريض حـــيث ان اســـهل مـن الــســـهل
واضيع الـتافهـة وااللفاظ االشـتهار بـا
الـسوقـية الـغيـر الئقـة على الـعلن وفي
مـسامع االطـفال قـبل الكـبار ايـن اليات
هزلة التي وضـوابط الرقابة من هـذه ا
قـد تـكـون مـوجـودة ومـتـعـايشـة مع كل
الـعـوائل الـتي التـسـتـطـيع احلـد مـنـها
فـــإدارات مـــواقع الـــتـــواصل تـــمـــتـــلك
سـلـطات رقـابيـة واسعـة على احملـتوى
ــنــشـور عــبــر صـفــحــات وحـســابـات ا
مـستخـدميهـا والتي  بدورهـا مراجعة
احملـتوى ورفض أو حذف أي مضمون
أو حـساب يخالف سياساتها اآلنية أو
ــسـتــقـبــلـيــة ودون االلـتــزام بـتــقـد ا
إخـطار مسبق تـظهر هذه الـشخصيات
وتـوافه األمـور والـكالم الـبـذيء  حتى
اصــــــبـــــحـت اجلـــــرائـم الـــــبــــــشـــــعـــــة
واالنــتــحــارات الــتي حتــصل ونــسـمع
عـنــهـا ونـشـاهـدهـا في االونـة االخـيـرة
العــمــار ال تـتــجــاوز الـعــشــرين حتـدث
ألســبـاب تـافـهــة هل  الـبـحث عن من
خـلفها ال نستطيع لوم األهالي فقط بل
سؤول واجلهـات التي تتحكم عـلى ا
في الـسـمـاح بـاسـتـخـدام هـكـذا مـواقع
كن وضع عدد من وإدخـالها للعراق 
احلـلول للحد من انتشار هذه الظاهرة
ارسـات تتـبعـها ـكن حتـديد عـدة  و
ــراقــبـــة مــحــتـــوى الــتــواصل الـــدول 

االجتماعي:
ـتابـعة: راصـد ووحدات ا 1- إنـشـاء ا
إذ بـاتت الـهـيئـات احلـكـوميـة األمـنـية

فـي وصف دقـيق لـتـشــيـخـوف في حـال
اجملتمعات الفاشلة  حينما قال:

ثـمـة ألف أحـمق مـقـابل كل عـقل راجح
وألف كـلمة خرقاء إزاء كل كلمة واعية
تـظل الغـالبيـة بلـهاء على الـدوام ولها

الغلبة دائماً على العاقل."
لألسـف في حيـاتـنا الـيـوميـة أصـبحـنا
نرى مظاهر وأشياء في كل األمكنة أقل
مـا تـوصف به أنهـا تبـعث عـلى الرغـبة
فـي الـــهـــروب بـــعـــيـــداً من ســـوداويـــة
الـوضع الذي يزداد قتـامةً كل يوم أكثر
وال يـطرق نواقيس اخلـطر ألنها طرقت
مــنـذ زمن حـتى سـقـطت وسط ركـام مـا
أصـبحـنا علـيه من تناقـضات وأمراض
مـجتـمعـية خـطيـرة ومزمـنة  تـناقـلتـها
بـ أجيال تتعايش معها دون مستوى
تــثـقـيـفي وتـوعــوي يـكـون لـدى األفـراد
ـنـاعة الـكافـية لـلـتصـدي للـفيـروسات ا
ـتشـكلة في طـريقة الـتفـكير والـتعامل ا
وغــيــرهـا. كــمـا نــرا في مــجـتــمــعـاتــنـا

العربية عامةً والعراق خاصةً 
مـهـووسـ الـشـهرة تـلك الـشـخـصـيات
الـظاهـرة دون نفع آو فـائدة اجـتمـاعية
بـقدر مـالها من تـأثير سـلبي كبـير على

جيل كامل بكافة االعمار
الـــشـــبــاب الـــعـــراقي مـــابــ الـــتـــقــدم
االلــكـتـرونـي وبـ الـواقع االجــتـمـاعي
هـــنـــاك فـــارق كـــبـــيـــر في اســـتـــخـــدام
الــتــكــنـولــوجــيــا واحلــيـاة الــواقــعــيـة
بــاالضــافــة لــظــهــور بـرامـج الـتــواصل
السيئة مثل(التيك توك) وغيرها ومدى
تـوسع وانـتـشـار هـكـذا بـرامـج بـنـقـلـها
فــكـرة عن اجملــتـمع بــاسـوء صـورة من
خالل هــؤالء الــنـمــاذج الـفــاشـلــة الـتي
تـشتـهر وتصـبح متداول عـنها والـتكلم
بها دون فهم عقبات ظهورهم على هذه
االجـــيـــال الــذي ابـــتـــعـــدوا عن الـــعــلم
ثقفة والفكرية والـتاثر بالشخصيـات ا
ـــؤثــره واجتــاهــهـم نــحــو مـــتــابــعــة ا
ـشـهـورين دون هـدف. لـقـد احلــمـقى وا
أصـبحنـا مجـتمعـات تهتـز بسبب قُـبلة

يـــوتــيــوب في بـــنــجالديش عــام 2012
احـتـجاجًـا عـلى فيـديـو مسـيء للـرسول
صـــلـى الـــله عـــلــــيه وســـلم عـــام 2012
وحـجب تويتر فـي تركيا عام  2015إثر
تـداول صور الحتجاز مسـلح للمدعي
الـعـام وحـظر فـيـسبـوك في تـايالنـد إثر
االنــقالب الـعـسـكـري عـام 2014 وكـذلك
اجتـــاه دول إفـــريـــقـــيـــة (مــثـل: تـــشــاد
والــكــونــغــو وأوغــنــدا) حلـظــر اإلعالم

االجتماعي في فترات االنتخابات.
احلل غـلق وتـفـعـيل الـرقـابـة عـلى هـكذا
مـواقـع مـثـلـمـا تـفـعل بـعض هـذه الـدول
الــواعــيــة والــتي تــخــاف عــلى ســمــعـة
مـجتمـعها والـتي تنقل الـصورة االجمل
الــتي تـمـثـلــهـا وتـسـلــيط الـضـوء عـلى
ــوضـوعـات الـهــادفـة والـكالم الـواعي ا
ـؤثـرين عـلـمـيًــا وثـقـافـيًـا وفـنـيًـا عـلـى ا
بــطــريــقـة حــضــاريــة لـنــنــقل الــصـورة
االجـــمل عــلـى الــعــراق كـــفى مــتـــابــعــة
ــهــازل والــكالم الــبــذيء كــفى تــصـدر ا

االستهتار في الشاشات 
ـوضـوعـات الـتـافـهـة تـعـلـو فـإذا رأيت ا
فـي أحد اجملتـمعات عـلى الكالم الواعي

شهد ويتصدر التافهون ا
فأنت تتحدث عن مجتمع فاشل جدًا.

{ محامية/ باحثة في مجال القانون 
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ركـز الثالث عـلى صهـوة جوادها ا
123 داكوتا.

وشهد اليوم إقامة ورشة التصوير
الـفـيــديـوغـرافي الــريـاضي والـتي
قــــــدمت لــــــهـــــواة الــــــتـــــصــــــويـــــر
الـفـيـديوغـرافي مـعـلومـات تـعـرفهم
بـأسـاسـيـات الـتـصـويـر الـريـاضي
وزوايـا الـتـصـويــر األمـثل اللـتـقـاط
أجمل اللـحظات وكـيفيـة استخدام
أدوات الـــتــصـــويــر والــكـــامــيــرات
ـــنــاســـبــة واخــتـــيــار اإلعـــدادات ا
لـلـقطـات اخملـتـلفـة لـلحـصـول على
أفــضل الــنــتــائج بـأعــلى مــعــايــيـر

االحترافية.
ومن جــهـتـه أشـاد ســعــادة الــلـواء
الــدكـتــور أحــمــد نـاصــر الــريـسي
رئـيس احتـاد اإلمـارات لـلـفـروسـية
والـسـبـاق رئـيس مـنـظـمـة الـشـرطة
اجلــنـائــيـة الــدولـيــة (االنـتــربـول)
بـاإلجنــازات الـتي حــقـقــتـهــا كـأس
ـــيــة فـــاطــمـــة بــنت مـــبــارك أكــاد
الدولية لقفز احلواجز في نسختها

ــيـــة فــاطـــمــة بــنـت مــبــارك أكــاد
الـدولـيـة لـقـفـز احلـواجـز أعـجـبت
ـنافـسـة الـعـالـية في ـسـتـويـات ا
الـبطـولة وأنـا سعـيدة جـدًا بفوزي
ـنـافـسـة الـيـوم وفـخـورة في هـذه ا

بــتـــحــقــيـق هــذا اإلجنــاز الــذي 
بـفــضل الـدعـم الـكــبـيــر من مـدربي
وعــائـــلـــتي وأســـرة الــفـــروســـيــة
أواصل العـمل والتـدريب لـلوصول
ـبـياد وكـأس الـعـالم حيث إلى األو
أســعى لـــلــمـــنــافـــســة عـــلى أعــلى
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ـنـافـسـات فـي الـفـترة وتـواصـلت ا
سائية مع فئة CSIL2 جنمت ا
كونة من نافسة ا للفارسات في ا
جـــولـــة واحـــدة ضـــد الـــزمن عـــلى
مـسـلك بـطول 485 مـتـرًا يضم 11
حاجزًا بارتفاع 130 سم وشهدت
هذه الـفـئة 16 مـشاركـة واجـتازت
ـــســـلك بـــدون خـــمـس فـــارســـات ا
أخطـاء لتـتوج الفـارسة األوكـرانية
ـركز األول عـلى صـهـوة اجلواد بـا
فـيــوري إل إس بـزمن قـدره 55.70
ثانية وحتل الفارسة السورية آية
ــركــز الــثــاني عــلى حــمــشــو فـي ا
صهـوة جوادهـا ديفـاين دو ال بري
عن زمن 58.39 ثـــانــــيـــة فــــيـــمـــا
يليا أحرزت الفارسة البـولندية إ
ــركــز الــثــالث عــلى مــوســكــيــكــا ا
صــهـوة اجلــواد كــونــتـيــنــدريـكس

بزمن بلغ 65.98 ثانية
CSIL2 وكان ختام اليوم في فئة
جنـمـتـ لـلـفــارسـات في مـنـافـسـة
احلــواجـز الــســتـة والــتي شــهـدت
ــسـار مـشــاركـة 17 فــارســة عـلى ا
كون من ستة حـواجز بارتفاعات ا
مـتـزايـدة وبـعـد مـنـافـسـة مـشـوقة
شـــهــدت جــولــة تــأهـــيــلــيــة وأربع
جــــوالت تــــمـــايــــز وصـل ارتــــفـــاع
احلـاجـز األخـيـر فـيـهـا إلى مـترين
تــقــاســمت الــفــارســتــان األردنــيـة
مـــيـــسـم بـــشـــارات عــــلى صـــهـــوة
جــوادهـــا أن دولــر دي بــلـــونــديل
واألوكـرانيـة ألـيسـا دانيـلـوفا عـلة
جوادهـا غـاالنثـوس إس إتش كيه
ـركـز األول بأربـعـة أخـطاء فـيـما ا
حــلـت الــفــارســة نــيــكــوال بــول في

تنظيم البطولة بشكل مبهر".
CSIJ- وشارك 15 فارسًـا في فئة
كـونة من A لـلفـرسان الـنـاشئـ ا
جـولـة تأهـيـليـة عـلى مسـلك بـطول
500 مـــتــر مــكــون من 12 حــاجــزًا
بـارتـفـاع 130 سم وجـولـة تـمـايـز
ضــــد الــــزمن عــــلى مــــســــلك من 7
حـواجـز لـيـنــهى فـارسـان اجلـولـة
الـتـأهــيـلـيـة بــدون أخـطـاء وضـمن
الـــــزمـن احملـــــدد ويـــــشـــــاركـــــا في
مـنافـسات جـولة الـتمـايز الـتي فاز
بهـا الفارس عبـد الله حمـد الكربي
على صهوة اجلواد كورنادو بزمن
قــدره 47.31 ثـــانــيـــة فـــيـــمــا حل
الــفـارس ســيف عــويـضــة الــكـربي
ثانـيًا عـلى صهـوة اجلواد شـانتال
بـزمن قـدره 41.93 ثـانــيـة وأربـعـة
أخــطـاء فــيــمــا حل الـفــارس عــبـد
ملكة السعودية العزيز العيد من ا
ثـالــثًـا عـلى صــهـوة اجلــواد كـيـان
أوف دي روكي مـــــاونـــــ بـــــعـــــد
إنـهـائه اجلـولة الـتـأهيـلـية بـأربـعة

أخطاء وبزمن قدره 70.21ثانية.
وشــهــدت فــئــة CSIL2 جنـمــتـ
ــكــونــة من جــولـة لــلــفــارسـات وا
واحدة لـتجميـع النقاط عـلى مسار
يـضم 10 حــواجــز بــارتــفــاع 120
سم وحاجـز جوكـر يكـون بارتـفاع
أعـلى وبـنـقـاط مـضاعـفـة مـشـاركة
32 فـــارســـة وأحـــرزت مــنـــهم 14
فــارســـة كــامل مــجــمــوع الــنــقــاط
ـمـلـكـة الـعـربـية لـتتـوج فـارسـات ا
ـــركــزين األولــ الـــســعــوديـــة بــا

بإحـراز الفارسـة األميـرة اجلوهرة
ــركــز بــنـت مــنــصــور آل ســعــود ا
األول عـــــلـى صـــــهـــــوة جـــــوادهــــا
جــرانــرجـر كــويــبــاس بــزمن قـدره
55.51 ثـانـيـة والفـارسـة صـاحـبة
ـلــكي األمـيــرة وطـفـة آل الـســمـو ا
ـركز الـثـاني عـلى الـفرس سـعـود ا
ديـسـيـكـا بـزمن قـدره 55.78 فـيـما
حـلت الـفارسـة الـبريـطانـيـة هارلي
نــورث راين عــلى صــهــوة الــفـرس

كواكب بزمن قدره 59.01 ثانية.
وقالت سمو األميرة اجلوهرة بنت
مــنــصــور آل ســعــود بـعــد مــراسم
الـتتـويج وقيـادتـها جـولة الـشرف:
"هــذه أول مـــشـــاركــة لـي في كــأس

بـزمن قـدره 33.19 ثـانــيـة وحـلت
الـفـارسـة الـبـيالروسـيـة نـاسـتـازيا
ـــركــــز الـــثـــانـي عـــلى كالتـــز فـي ا
صـهــوة الــفـرس كــاســال اليـدي زد
بــزمن قـدره 37.72 ثـانــيًــا فــيــمـا
أحرز الفارس اإلماراتي علي مفرج
ـركز الـثـالث على صـهوة الـكربي ا
اجلــواد بـــون جـــوفي بـــزمن قــدره

39.89 ثانية.
وكانـت منافـسات ا الـفئـة الوطـنية
شاركة التي تهدف إتاحة الفرصة 
ــزيــد من الـــفــارســات في أجــواء ا
الـبـطــوالت الـدولـيـة واســتـقـطـبت
مـنـافــسـات هـذه الـفــئـة احلـصـريـة
نـتسـبات إلى نوادي بالـفارسـات ا
اخلـــيـــول والــفـــروســـيـــة في دولــة
اإلمــارات مـشــاركـة 90 فــارسـة في
ـرحلـت ـواصفـات ا مـنـافسـتهـا 
اخلاصة والـتي أقيمت عـلى مسلك
بطول 390 متـرًا يضم  13حاجزًا
يــتــراوح ارتــفــاعــهــا بـ 85 و90
ــرحــلـة سـم ثـمــانــيــة مــنــهــا في ا
ــــرحــــلـــة األولى وخــــمــــســــة في ا
الثـانية لتـحرز الفـارسة فيـكتوريا
جـايــد اليـنج مـن جـنــوب أفـريــقـيـا
ــركــز األول مـن نــادي الــشــارقــة ا
لـلفـروسيـة والـسبـاق على صـهوة
جـوادهـا كـومــنـيج نـيــكـست بـزمن
قدره 23.61 ثـانـيـة فـيـمـا أحـرزت
الـفـارسـة اإلمـاراتــيـة حـصـة راشـد
اخملــــاوي مـن مــــركـــــز احلــــمــــراء
ـركــز الــثـانـي عـلى لــلــفـروســيــة ا
صـهـوة جـوادها إيـلـيـز بـزمن قدره
24.80 ثـانــيـة وحــقـقت الــفـارسـة
اإلمـاراتـيــة وصـايف عـبــد الـعـزيـز
ــــرزوقـي من نــــادي الــــبــــاهــــيــــة ا
ــركــز الـثــالث عــلى لــلــفــروســيــة ا
صــهـوة جــوادهـا كــامـبــيـنــا بـزمن

قدره 25.47 ثانية.
وقــالت فـيـكـتـوريـا: "مـسـرورة جـداً
ـنافـسة وفـخورة بفـوزي في هذه ا
جــدة بـــجــوادي كــان الـــشــوط في
غـايــة الـروعـةـ كــمـا أنـني ســعـيـدة
شـاركتي للـمرة الثانـية في كأس
ــيـــة فــاطـــمــة بــنـت مــبــارك أكــاد
الدولـية لقـفز احلواجـز تزداد قوة
ـنـافسـة في الفـئـة الوطـنـية عـامًا ا
بـعـد عـام وكمـا تـتـطور مـسـتـويات
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ابو ظبي اخـتتمت امس مـنافسات
الـــنـــســخـــة الـــتـــاســـعــة مـن كــأس
ــيـــة فــاطـــمــة بــنـت مــبــارك أكــاد
الدولـية لـقفـز احلواجـز على أرض

ميدان نادي أبوظبي للفروسية.
واسـتـهلـت الفـعـالـيـات الـتـأهـيـلـية
لـــنــهـــائي فــئـــة الــشـــبــاب من دول
اجملــمــوعـة اإلقــلــيـمــيــة الـســابــعـة
بــاالحتـــاد الـــدولي لـــلــفـــروســـيــة
ــكــونــة من جــولــة واحــدة ضـد وا
الزمن على مسلك بطول 500 مترًا
يــضم 11 حــاجــزًا بــارتــفــاع 130
سم وشـهـدت الـفـئـة 12 مـشـاركـة
ـسـلك بـدون اجـتـاز أربـعـة مـنـهـا ا
أخــطــاء لــيــتــصــدر فــرســان دولـة
راكـز الثالثة األولى في اإلمارات ا
ــنـــافــســـة الــتـي شــهـــدت إحــراز ا
ركز الفـارس محمد حـمد الكـربي ا
األول بـــزمن قــدره 62.68 ثـــانـــيــة
عــــلى صــــهــــوة جـــواده كــــاتش ذا
ويند II متقدمًا بفارق ضئيل على
الــفـارس ســيف عــويـضــة الــكـربي
الـــذي حل ثـــانــــيًـــا عـــلى صـــهـــوة
اجلـواد دينـكي تـويـز بزمن 62.85
ثانية فيما حقق الفارس عمر عبد
ركز الثالث على رزوقي ا العزيز ا
صـــهــــوة اجلــــواد دبي دي هـــوس

بزمن قدره 68.57 ثانية.
WOLOK « W uL

ـنــافــسـة الــتــأهـيــلــيـة وشــهــدت ا
لــــنـــهـــائـي فـــئـــة األشــــبـــال بـــدول
اجملـمـوعـة اإلقلـيـمـية الـسـابـعة في
االحتــــاد الـــدولـي لـــلــــفـــروســــيـــة
كونة من جولة تـأهيلية وجولة وا
تــمــايـز ضــد الــزمن مــشــاركـة 14
فارسًا وفارسة عـلى مسلك اجلولة
ـكـون من 11 حـاجزًا الـتـأهـيـلـيـة ا
يـتراوح ارتـفـاعهـا ب 110 و115
سم. واجــتــاز 10 فـــرســان مــســلك
اجلــولـة الــتــأهـيــلــيـة دون أخــطـاء
وضمن الزمن احملـدد لينـتقلوا إلى
ــكـــونــة من 7 جــولـــة الــتـــمــايـــز ا
حـواجــز حـيث سـطع مـجـددًا جنم
الفـارس اإلماراتي الـشاب مـبخوت
عـويـضـة الكـربي الـبـالغ من الـعـمر
ركز األول  12عامًـا والذي ظـفر بـا
عـلى صـهـوة جـواده زنـدوكان سي
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أبرم وزيـر الشبـاب والرِياضـة رئيس االحتاد الـعراقي لكـرةِ القـدم عدنان درجـال اتفاقـيةَ تعـاون مع رئيس االحتاد
ضـمت العـديدَ من الـقضـايا ـسحل. وضـمت االتفـاقيـة بحـسب بـيان صـدر عن درجال السـعـودي ياسـر بن حسن ا
ـهمة التـي تتعلق بـتطويرِ الـلعبَـة في البلدين وتـعزيز العالقـة بينـهما" مبـينا أن السـفير الـعراقي في السعـودية عبد ا
السـتار احلنابي واألمـ العام لالحتاد مـحمد فرحـان حضرا توقـيع االتفاقيـة.وقال دجال إن االتفاقـية التي وقعت
مع االحتاد الـسعـودي تعـد خطـوة لـتعـزيز عـمقِ العالقـات األخـويةِ وجتـسيـدا لروحـية الـتـعاون الـتي جتمع األشـقاءَ
لالرتـقاء بـواقع اللـعبـة ودفع عجـلتـها إلى األمـام.وأضافَ أن االتـفاقـية تـشملُ تـبادلَ اخلـبرات في اجملـاالتِ اإلدارية
ـعسكـرات التدريـبية وخوض والفـنية والـتنظـيميـة والطبيـة مع تأم مـفرداتِ النـجاح للـمنتـخبات الـوطنيـة من إقامة ا
باريات الودية بـ منتخبات البلدين. وأشارَ درجال إلى ان األشقاء في السعودية أبدوا الكثير من التعاون لتطبيق ا

توافرة لدى البلدين. رجوة من الطاقاتِ ا نتهى االيجابيةِ لتقد الفائدة ا بنود االتفاقية وكانوا 
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كل الــشـواهـد واألدلـة تـؤكـد جنـاح
ــســـابـــقـــات في تـــنــظـــيم جلـــنـــة ا
سـابقتي رحـلة األولى  مبـاريات ا
ـمــتـاز واالولى وبـات لـزامـا عـلى ا
جــمـيـع الـفــرق الــتـعــاون بــجـد مع
ــوسـم بـافــضل الــلــجــنــة إلنــهـاء ا
طريـقـة افـتـقـد لهـا اجلـمـيع كـونـها
تـــمـــثـل حتـــد مـــشـــتـــرك لـــلـــجـــهــة
نظمةواللـعبة واجلمهور والفرق ا
وكـل من له عالقـــة بــالـــبــطـــولــتــ
واالنتـهاء منـهمـا كما مـخطط وهو
ـطـلوب وبـعـد فقـد اسـدل السـتار ا
ـرحلـة األولى امس عن مـبـاريـات ا
االول االحـــد الـــســـادس عــشـــر من
كانون الثـاني اجلاري والذي شهد
اجــراء خــمس مـــبــاريــات في اخــر
ــرحــلــة نــفــســهـا والــتي جــوالت ا
مــنـحت الـشـرطـة الـصـدارة الى مـا
قـبل خــمــسـة ادوار في عــمل جــيـد
لـلــفـريق الــذي حـقق ســبـعــة عـشـر
فـوزا واألخيـر كان عـلى الـديوانـية
بـهـدفـ لـواحـدرافـعـا رصـيـده الى

53نقطة بعدما سيطر على

ـبـاريـات والـوقـوف عـلـيـها اجـواءا
بعمل جـدى بفضل حتـلي الالعب
بالتركيز والـرغبة في انهاء االمور
كـمـا يـجب والـتـطــلع لـلـمـوسم كـله
واالنــتـهـاء مــنه بـأقـرب وقت وسط
سعادة اجلمهور الـكبير كماجتاوز
عقبات اجلماهيرية دون ان يتمكن
أحدها من الـنيل ولو الـتعادل معه
في وضع جــيــد ال يــخــتــلف عــلــيه
ـــتــشــائــمـــ فــيــمـــا تــلــقى أشــد ا
الديوانـيةاخلسارة احلـادية عشرة
مـستـمـرا في منـطقـة الـهبـوط التي
حتـتـاج لـلـخـروج منـهـا عـمل كـبـير
كـمــا يــامل جــمـهــوره قـدرة االدارة
على حتقيقه امـام فرصة االحتفاظ
ــكن اســتــعـادته ـوقع الــذي ال بــا
بـــعــــد اذا مـــا حــــدد عـــدد الــــفـــرق
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ودعم مرتضى عـلي موقف الطالب
والعـودة بهم للـوصافة الـتي تمتع
بـــهــا الــوسـط بــاقل من  24ســاعــة
بــهـــدف الــفــوز عـــلى االمــانــة د53
ــذكـور وسـط اشـادة فـي االجنــاز ا

واالمل في ان يـتـواصل الـتـشـكيل
في حتقـيق النتـائج التي سـتكون
عـند مـباريات غـاية فـي الصـعوبة
ـــربع األول بل عــلى لــيس عــنــد ا
عـمـوم مـواقع الـتـرتـيب والـتـي قد
تهـدد صفـوف الطالب الـتي أنهت
ـشاركـة جهود ـذكورة  رحـلة ا ا
ـقدمة الـدور الفني اجلميع وفي ا
لقـحطان جثـير الذي قـدم اكثر من
شـيء واسـتـعـاد الــروح لـصـفـوف
الـــطالب الــتي اســـتــمـــرت تــعــمل
بجـدية وثبـات فيـما استـمر االخر
في مـوقـعه اخلـامس عشـر بـعـدما
ضـــــعف كـــــثـــــيـــــرا فـي اجلــــوالت
االخـيـرة وخـسـر مـجـمـوعـة نـقـاط

قبل ان ان تتوقف صحوته.
jHMK  “u

وخرج الـنفط بنـقاط مبـاراة الفوز
ـتـوقع عـلى سـامـراء بـهـدف قبل ا
طلوبة في التواصل مع النتائج ا
تسعة ادوار بدون خسارة أبرزها
الـفوز عـلى الـزوراء واجلويـة كـما
ـنافـسـة احلقـيقـية نـقلـته لـدائرة ا
رافعا رصيده الى 26  بعدما اخذ

يؤدي بانتظام قـبل ان تظهر خبرة
بـاسم قـاسم والـتـمـكن مـن حتـس
رحلة عمل خطـوط النفط وانهـاء ا
تاسعا فيما بقي سامراء قابعا في
ــؤخــرة بـاربـع نــقــاط دون تـذوق ا
طعم الفـوز والتظهـر الرغبة في ان
يـــــقــــدم ويــــغـــــيــــر مـن االمــــور في

واجهات القادمة. ا
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ـــيـــنـــاء وسط وعـــادت خــيـــبـــات ا
حـســرة وخـيــبـةجـمــهـوره الـكــبـيـر
ــشــاركــة الــتي بــاتت الــذي يــرى ا
اكــثــر تـــعــقـــيــد في ظل انـــحــســار
الـنـتـائـج بـفـوز واحـد عـشـر تـعادال
وسبـع خسـارات ولم يسـتفـد حتى
من اخـتــبـارات الـبــصـرة وخــشـيـة
ــثـلــهـا االول االنــصـار ان يــفـقــد 
ــهـدد ــقـعــد ا قــدرات الـدفــاع عن ا
بــالــفــقـدان وسط ارتــفــاع مــعــانـاة
شاركة الكـبيرة و في اسوء فترة ا
ــديــنـة يــعــيــشـهــا الــفــريق واهل ا
ا ال الذين يـعرفون حـتى البـقاء ر

يتحقق .
ـرحــلـة فــيــمـا اخــتـتم الــكــهـربــاء ا

الالعب مــحـتــرفــاً ويـجـب أن يـدقق
أوراقه الشخصية.

ـــنـــتــــخب ســـيـــبـــاشـــر وأكـــدَ: أن ا
عسكرٍ مـغلقٍ ابتداءً من تدريباتـه 
يــوم غــدٍ االثــنــ وخــوض مــبـاراة
أوغنـدا الوديـة وستتـضحُ القـائمة
النـهائـيّة في الـثاني والـعشرين من

الشهر احلالي.
Ê«d « …«—U

وكـــــشـف بـــــتـــــروفـــــيـــــتـش عن: أن
درب اإليـراني غـير تـصريـحـات ا
مـوفـقة والـقصـدُ مـنهـا الـتأثـير
على مـنتـخبـنا لـكني ال أخشى
أي مــنــتــخبٍ رغـم احـتــرامي

الكبير للمنتخب اإليراني.
ورداً عــلى أحــد األســئــلـة
بــشـأن هـدفـه من مـبـاراة
إيــــران لــــبــــنــــاءِ جــــيل
نـافسة مسـتقبـلي أم ا
على البـطاقةِ الـثالثة
شــــــــــدّد عــــــــــلـى: أن
ــنـتـخـب الـعـراقيّ ا
فـي جـــــــــــــمــــــــــــيـعِ
ـــبــاريـــات الــتي ا
يخوضـها يسعى
لـتـحـقـيقِ الـفـوز
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احــتـضــنت مــحـافــظــة مـيــسـان عــصـر
ــلــكـة اجلــمــعــة فــعــالــيــات مــارثــون 
شـاركة مـيـسان لـلـدراجات الـهوائـيـة 
اكــثـر من 150 مــتــسـابق مـن مـخــتـلف
ــارثـــون الـــذي يـــرعــاه احملـــافـــظـــات ا
مـحـافظ مـيـسـان عـلـي دواي يـعد االول

من نوعه في جنوب العراق .
ــاراثـــون شــارك فــيه فــريق بــايك داد ا
الــذي يــعـتــبـر أكــبــر فـريـق لـلــدراجـات
الــهـوائــيـة فـي الـشــرق األوسط وكـذلك
فــريق دراجــو الــبـصــرة ودراجــو بـابل
وفـريق دراجـو مـيسـان وعـدد من هواة
ريـــاضـــة الــــدراجـــات الـــهـــوائـــيـــة في
اراثون من احملـافظـة .بدأت انطالقـة ا
ــجـســرين ســيــطــرة الــزيــوت مــروراً 
رئـيـسـيـ في مـركـز احملـافـظـة بـاجتاه
مــديــريـــة شــرطــة مــحــافــظــة مــيــســان
وإنــتــهــاءاً بـــمــنــصــة اإلحــتــفــال أمـام
مـــديــريـــة بــلـــديـــات مــيـــســان وشـــهــد
ــاراثـون تـنــافـسـاً كــبـيـراً بــ الـفـرق ا
ــــشــــاركـــة وفـي اخلـــتــــام كـــرم دواي ا
الــفــائــزون األوائل بــاجلـــــوائـز األولى
ــشــاركــ جــوائـز فــيــمــا نــال بــقــيــة ا

تقديرية .
ـــشـــاركـــون في مـن جـــانـــبـــهم عـــبـــر ا
ـاراثون عن سعادتهم لزيارة محافظة ا
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أقـامَ االحتـادُ الــعـراقيّ لـكــرةِ الـقـدم
ـنـتـخب ـدرب ا مـؤتـمـراً صـحافـيـاً 
الـوطـنـيّ زيـليـكـو بـتـروفـيـتش في
مــقـــر االحتــادِ لـإلعالن عن قـــائــمــةِ
ــنــتــخب الــوطــني لالنــخــراطِ في ا
نتخب في بغداد وخوض معسكر ا
مـبــاراة أوغـنــدا حتـضــيـراً إلكــمـالِ

مباريات تصفياتِ كأس العالم.
وضـمت القـائـمةُ كالً من فـهـد طالب
وعلي يـاس وحـسن أحمـد وأحمد
إبـــراهــيم ومـــنــاف يــونـس ومــيــثم
جـبــار ومـصــطـفى نــاظم وشــيـركـو
كــر وسـامح سـعــيـد وحـسن رائـد
ومـنـتظـر محـمـد جبـر ومـحمـد علي
عـبـود وأحـمـد فـاضل ويـاسـر قاسم
وســـجــاد جـــاسم وأحـــمــد يـــاســ
وحـــســـ عـــلـي وأحـــمـــد فـــرحـــان
وحــسن عـبـد الــكـر وعالء عـبـاس

وعلي يوسف.
وقدّمَ بتروفيـتش شرحاً مفصالً عن
الـتـواصل مع احملـتـرفـ وأوضحَ:
أن عـــدداً من الـالعــبـــ مــنـــعـــتــهم
ـنـتخبِ اإلصـابـةُ من الـتواجـد مع ا
أمـثـال سـومـر مـاجـد وآخـرين وهم
بـحـاجــة إلى الـوقتِ حلـسم قـرارهم

ـار بـااللـتــحـاقِ مع الـفــريق مـثل ا
شـير وحـس عـلي وكيـفن يعـقوب
فــيــمــا لـم يــرد أمــ الــدخــيل عــلى
الرسائل التي ارسـلت له رغم تلقيه
تلك الرسائل  ويـغيب أيضاً كاردو
ـــنـــتـــــخبِ صـــديق اللـــتـــحـــاقه بـــا

بي. األو
 كــمــا قــدّمَ بــتــروفــيـــــــتش شــكـره
لـعائـلة زيـدان إقبـال حلرصـهم على
نـتخب الـتحـاقِ الالعب بـصفـوفِ ا
الـعراقي وهـو موهـبة كـبيـرة يجب

أن نتعامل معه بالشكلِ األمثل.
وطـالبَ بتـروفـيـتش وسائلَ اإلعالم
واجلـمـاهـير الـعـراقـيّة بـالـصـبر من

أجل صناعةِ منتخبٍ للمستقبل .
ــــنـــتـــخب الى: أن وأشـــارَ مـــدرب ا
ـنـتــخب غـيـر مـحــظـوظٍ في مـركـز ا
ن حـيث قـدّم عدد من الـظـهـيـر األ
الالعــبـ مـســتـويـات مــقـنــعـةً لـكن
اإلصـابـة مـنـعـتـهم من الـتـواجد مع
ــنـتـخبِ مـثل أحـمـد زيـرو وأحـمـد ا

عبد احلس وأمير صباح.
ونـوهَ إلى: أن مـسـألـة إبـعـادِ بعض
الـالعـبـ بـسـبب انـتـهـاء صالحـيـةِ
جوازهم يـتحمـلها الالعـبون وليس
ــديــر اإلداري غـــيث مــهــنــا كــون ا
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ـــيــة فـــاطــمـــة بــنت مـــبــارك أكــاد
الدولية لقـفز احلواجز حتت رعاية
ـة من سـمـو الــشـيـخـة فـاطـمـة كـر
بــــنت مــــبـــارك رئــــيـــســــة االحتـــاد
الـنــسـائي الــعـام الـرئــيس األعـلى
ـؤسسـة التـنمـية األسـرية رئـيسة
اجمللس األعلى لألمومـة والطفولة
"أم اإلمارات" حـفظـها الـله بتـنظيم
ـــيــة فـــاطــمـــة بــنت مـــبــارك أكــاد
لـــلــريـــاضــة الـــنــســـائــيـــة ووفــقــاً
لـتوجـيـهـات الـشـيـخـة فـاطـمـة بنت
هـزاع بن زايـد آل نــهـيـان رئــيـسـة
ية فـاطمة بنت مجلس إدارة أكـاد
مبارك لـلرياضة الـنسائيـة ورئيسة
نـادي أبـوظــبي لـلـســيـدات ونـادي
ـشــاركـة 230 الــعـ لــلـســيــدات 
ــثـلـون أكـثـر من فـارسًـا وفـارسـة 
20 دولـــة خلـــوض 18 مـــنـــافـــســة
ضـمن البـطـولة الـتي يـبلغ إجـمالي
جــوائــزهـا 658 ألف
درهم إماراتي.

الشيخة فـاطمة بنت هزاع بن زايد
آل نهيان".

وتـــابع: "تــســـاهم هــذه الـــبــطــولــة
الـهامـة مـنذ انـطالقتـهـا في تطـوير
مــواهب الــفــارســات اإلمــاراتــيــات
وصقل مهـاراتهن عن طريـق توفير
ـباشر مع نـخبة فرص لالحـتكاك ا
ـشـاركـ من الـفـرسـان الـدولـيـ ا
في الــبــطــولــة الــتي حتــتــضــنــهــا

أبوظبي".
‰U  rOEM

واخـــــتـــــتـم: "فـــــخـــــورون أيـــــضًــــا
ـستـويات الـتنـظيم الـعاليـة التي
تــشـهــدهـا الــبـطــولـة في نــسـخــهـا
تتالـية التي تشرف عـليها كوادر ا
إماراتـية من بـنات الـوطن ونـشكر
ـبذولـة في احلفاظ لهم جـهودهن ا
عــــلـى صــــحــــة وسـالمــــة جــــمــــيع
ــشـاركـ واحلـضــور في نـسـخـة ا
هــــــذا الــــــعـــــام تــــــقـــــام فـي ظل

اجلائحة".
وتـتـواصل فعـالـيـات كأس

الــتــاسـعــة مــثـنــيــاً عـلـى مـســيـرة
ــكـلــلـة بــالــنـجــاحـات الـبــطـولــة ا
وتوجه سـعادته بـالشكـر إلى سمو
الشيخة فـاطمة بنت هزاع بن زايد
آل نـهــيـان رئــيـسـة مــجـلس إدارة
ــيـــة فــاطـــمــة بــنـت مــبــارك أكــاد
للـرياضـة النـسائيـة ورئيـسة نادي
أبـوظـبي لـلـسـيـدات ونـادي الـعـ
ـتواصل لـلـسـيـدات على دعـمـهـا ا
للرياضة النسائية وتطوير رياضة
الـــفـــروســـيـــة فـي دولـــة اإلمــارات
متمنيًا التوفيق والنجاح للفرسان

. شارك ا
وقــــال: " فــــخــــورون بــــاإلجنـــازات
احملـقـقة في الـنـسخـة التـاسـعة من
ـية فـاطمـة بنت مـبارك كـأس أكاد
الــدولـيــة لـقــفـز احلــواجـز تــشـهـد
ـيــة مـشـاركـة 230 الـبــطـولـة الــعـا
ـا فـارس وفــارسـة من 26 دولـة 
يـدل عـلى مـكـانـتـهـا الريـاديـة عـلى
سـاحـة الفـروسيـة الـدوليـة بـفضل
الــــدعم الـــذي تــــلــــقـــاه من ســــمـــو

بـافــضل نـتـيــجـة و ابـرز فــوائـدهـا
االنــتــقــال لــلــمــوقع الــثــاني عــشـر
ويـــعــــرف لـــؤي صـالح طـــبــــيـــعـــة
رحـلة الـقادمة وتـتطلب مبـاريات ا
مــواجــهــاتــهـا بــتــنــظــيم االمــــــور
بـــشـــكل افـــضل لـــتـــحـــقــيـق هــدف
شـاركة حـيث البـقاء فـقط البـعيد ا

حتى االن
 واسـتفـاد زاخو من نـقـطة تـعادله
مع ضـيـفه نفط مـيـسان في الـتـقدم
سادسا ولو انها اتت خالفا لرغبة
عــشـاقــة في اهـمــيــة حـصــاد كـامل
الـنـقاط الن الـتـركـيز في مـثل هـكذا
مـقـابالت مـتـكـافـئـة يـجب ان يـكون
عـلى حتقـيق الـفـوز في ظل ظروف
الــــلــــعب والــــعــــمـل عـــلـى تــــكـــر
اجلمهـور الداعم االول للمـنافسات
الــتي مــنــحـت الــضــيــوف الــتــقـدم
للموقع احلـادي عشر في عمل مهم
جــمع فـيه عــدة نــقـاط اغــلـبــهـا في
الــعـمــارة عـنــدمــا اسـتــعـادة فــرقـة
الــنــفط االســتــجــابــة جلــمــهــورهـا
ـذكور كـونه بعـيد وقع ا الـقابل بـا

هم. عن دائرة اخلطر وهذا ا

وكـــــــــــذلـك مـع إيــــــــــران.
: ان لــديه ثــقـةً مــوضــحـاً
كـبــيــرةً بـالالعــبــ لـكن
الــــــتـــــــــــأهـل إلى كـــــأس
الــــعــــالم يــــتـــــوقف عــــلى
الـــــتــــــوفـــــيقِ ونــــــتـــــائج

ـــــنــــتـــــخـــــبــــات ا
األخـــــــــرى.
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زيليكو
بتروفيتش

متاز U“∫ لقاء الشرطة مع الديوانية با 2

ـشـاركـة في هـذه الـفـعـالـيـة مـيـسـان وا
الـريـاضـيـة مـؤكـدين أنه مـن الـضروري
تـنظـيم مثل هـذه النـشاطـات الريـاضية
ــتــنــوعـــة في جــمــيع والــفـــعــالــيـــات ا

مـحـافـظـات الـعـراق كـونـهـا تـهـدف إلى
تـوطيد اواصر احملبـة ب العراقيـــــ
ـــــارسي جـميـعاً من أجل زيـادة عدد 

هذه الرياضة .

fM K  W u H*« UO «d √ W uD  ‚öD ≈
{ ســدنـي- وكــاالت- بـــدأت بــطـــولــة
ــفــتــوحـــة لــلــتــنس في أســتــرالـــيــا ا
صنف األول ملبورن بدون مشاركة ا

ياً للرجال نوفاك جوكوفيتش.  عا
ويـــتـــحــول االنـــتـــبـــاه اآلن بــعـــد طي
صــــفـــحــــة الالعب الــــصـــربـي نـــحـــو
باريات حـيث تلعب األسـترالية آش ا
ـــيـــاً ـــصـــنـــفــــة األولى عـــا بـــارتـي ا

لـلـســيـدات أول مـبـاراة لــهـا في يـوم
االفتتاح.

وحـــقق كل مـن اإلســـبـــاني رافـــايـــيل
نــادال والــيـابــانــيــة نــاومي أوســاكـا
بـداية قـويـة في مـسـتـهل مـشـوارهـما
في الــبـطــولـة أمــا الـتــونـســيـة أنس
جـابـر فـقـد اضــطـرت الى االنـسـحـاب

بسبب إصابة في الظهر.

سباق
للدراجات
في محافظة
ميسان
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نـشـرت الــفـنـانــة الـلــبـنـانــيـة (دالـيــدا خـلـيل)
صورة جـديدة لها على صفـحتها على موقع
الـتواصل اإلجتماعي.ظـهرت فيها وهي تقف
أمام مـنـظـر طـبـيـعي مـتـنـاسق مع إطاللـتـها
وتـــألـــقت  بـــفـــســـتـــان أنـــيـق أثـــار إعـــجــاب
تـابعـ حيث تـعمـدت علـى ارتداء فـستان ا
أســود قــصــيــر ونــاعم مــرتــديــة فــوقه روب
بــنـــفــســـجي كالســـيـــكي طــويـل.وفي رصــد
تابعـون على الصورة التي التـعليقـات علق ا
نــشـرتــهـا الــفـنــانــة الـلــبـنــانـيــة مـعــبـرين عن
إعجـابهم التام بإطاللتـها. وعلقت خليل على
ــنـــشـــور ذاته قــائـــلـــة (ربي أســـألك هــدوء ا
الـنــفس وحــيــاة مــلــيـئــة بــكل مــا يــرضـيك).
وأعلنت خليل مؤخرا عن إصابتها بفايروس
كـورونـا شـاكـرة كل من اطـمـئن عن حـالـتـهـا
الصـحية قائلة (شكرآ من قلبي لكل شخص
إطـمن عني وانشالله ما حدا يشوف شر كل

شي بالدني زايل إال وحدك يا رب).
ـطـربــة الـلـبـنـانـيـة من جــهـة احـرى  روجت ا
ــقـرر إقــامـته مـايــا ديـاب حلــفـلــهـا الــقـادم ا
بــشـمــال مـديــنــة قـبــرص في شــهـر شــبـاط
قـبل ضـمن احـتـفاالت جنـوم الـغـناء بـعـيد ا
احلب.ونــشــرت ديــاب الــبــوســتــر الــرســمي
لـلـحـفل وعـلـقت عـلـيـهـا: (نـتـطلـع إلى لـقائـكم
جـــمـــيـــعًـــا يــوم 2022/2/12 في شـــمــال
قبـرص دعونـا جنعل هـذه اللـيلـة ال تنسى).
من نــاحـيــة أخـرى طــرحت ديـاب أغــنـيــتـهـا
) عـبــر مــنـصــاتــهـا اجلــديـدة (أهـالً وسـهـالً
ـــواقع الـــتـــواصل

االجتماعي.
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اخملرج السـوري عرضت مسرحـيته (تلفـزيون جدو غسان )
عـلى مـسـرح دار الـكـتب الـوطـنـيـة في حـلب ضـمن فـعـالـيـات
مـهـرجـان مسـرح الـطـفل الـتي انـطـلـقت الـسـبت في مـخـتلف

احملافظات السورية.

جــعـلــهـا تــقــوم بـتــجـســيـد األدوار
الـصـعــبـة دائـمًـا ولـكـنـه يـجـعـلـهـا
تـخـرج كل طـاقـتـهـا.وأضـافت وفـقا
ــوقع الـــفن انــهــا (تــتــعــاون مــعه
لـلـمـرة الـثـانـيـة من خالل مـسـلـسل
حـد فاصل بـقصـة بنـات السـباعي
والــذي تــقــدم مـن خاللــهــا رســالــة
هـــامـــة لــلـــرجـــال تــكـــشف عـــنـــهــا
األحـــداث).بـــنـــات الــســـبـــاعي من
بــطـــولــة ر الـــبـــارودي مــحـــمــد
الـــتــاجي أحــمــد جـــمــال ســعــيــد
محمـود حجازي هنـاء الشوربجي
ومن إخـــراج تـــامـــر حـــمـــزة.كـــمـــا
تـــشـــارك  الـــبـــارودي في بـــطـــولــة
ـــمــثل مـــســلـــسل (نــقـل عــام) مع ا
مــحـــمــود حــمــيـــدة وآخــرين ومن
ـــقــرر عـــرضه في 29 من كـــانــون ا

الثاني اجلاري.
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ـــصـــريــة ر ـــمـــثـــلـــة ا عـــبّـــرت ا
الـبارودي عـن حمـاسـها لـلـعمل مع
اخملـرج تامـر حمـزة عـلى الرغم من

{ داالس - وكـــاالت - بــــيـــعت صـــفـــحـــة
واحـــدة مـن أحـــد أعـــداد قـــصص الـــرجل
ـصـورة في الــعـنـكــبـوت (ســبـايـدرمــان) ا
مـــزاد مـــقـــابل  3.36مـــلـــيـــون دوالر.وفي
الــعـدد الـذي صـدر في عـام  ?1984ظـهـر
ألول مـــــــــــــــــــرة الـــــــــــــــــــزي األســـــــــــــــــــود

لــــســـبــــايــــدرمـــان.وظــــهـــرت
الــرسـوم وهي بـريـشـة مـايك
زيـك في الـــصــفـــحــة  24من
الـــــعــــدد  8مـن ســــلـــــســـــلــــة
(احلــــروب الـــســـريــــة) الـــتي
أنـتـجتـهـا شركـة مـارفل.وبيع
الـــــرسـم في داالس بـــــواليـــــة
تـكساس األمريكية بأكثر من
عــشـــرة أمــثــال الــثــمن الــذي
ـزاد.وفـي الــعـام افــتــتح بـه ا
ـاضي بيع عدد من سلسلة ا
ســــبــــايــــدرمــــان صــــادر في
 ?1962فـي مـزاد مـقـابل 3.6
مـلـيـون دوالر مـتخـطـيـاً ثمن

بـحــسب وكـالـة أسـوشـيـتـد بـرس. وكـانت
هـذه صفحة داخلية في عدد صدر في عام
 1974ضــمن ســلــســلــة الــرجـل األخــضـر
هـالك وظـهـرت فـيـها ألول مـرة شـخـصـية
وولــفــرين الــتي تـنــتــمي لــسـلــســلـة إكس
من.وبـــيــعت صــفــحــة ســبــايــدرمــان يــوم
اخلـميس في اليوم األول من فعالية
تـنــظـمـهـا دار هـيـريـتـاج لـلـمـزادات
وتــــســـتــــغـــرق  4أيــــام.وفي بــــيـــان
ـــزادات حــ صـــحــفـي قــالت دار ا
بـلغت (الـصفـحة) سـعرهـا النـهائي
مـــحــطــمــة كـل األرقــام الــقـــيــاســيــة
الـسـابقـة لألعـمـال الفـنـية لـلـقصص
ــصـورة انــدلع تـهــلـيل فـي صـالـة ا
ـزاد.ولم يذكر البيان معلومات عن ا
ـشـتـري. وابـتـكـر سـتان الـبـائع أو ا
لي شــخــصــيــة سـبــايــدرمــان الـتي
ظـهـرت لـلـمـرة األولى في الـعـدد رقم
ـصورة  15مـن سلـسـلـة الـقـصص ا
أمـايـزينغ فـانـتازي الـتابـعـة لشـركة

مــارفل فـي عـام .1962وكــان ســتــان لي
كــاتـبـاً ورئـيـســا سـابـقـاً لــشـركـة مـارفل
كـوميكس. وباإلضافـة إلى سبايدرمان
ابــتـكــر سـتـان لي شــخـصــيـات أخـرى

مـــثل هـــالك وأيـــرون مــان وذا
فـــانــتـــاســـتــيك فـــور.وكــان
مــعـروفًـا أيــضًـا بـتــصـويـر
مــعـانــاة أبـطــاله اخلـارقـ
من مشاكل احلياة اليومية
مــثل حـب الـشــبــاب وقــشـرة
الـرأس. ما كان رائدا بـابتكار
شــخـصـيــات مـثل ديــر ديـفـيل
الـذي كـان كفـيـفاً وبالك بـانـثر
وهــــو أول بــــطـل خــــارق أســـود
البشرة من إنتاج مارفل. وألهمت
ــصـورة ســلـســلـة ســبـايــدرمـان ا
الــــعـــديــــد من األفـالم أحـــدثــــهـــا
سـبايدر مان: ال عودة للديار الذي
مثل توم يـؤدي فيه دور البطولة ا

هوالند.

تراودك أفكـار خالقة  تدفعك لعمل طـفرة بحياتك.يوم
السعد االربعاء.
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أفـضل الفـرص تتـاح لكم في مـجال السـفر اوالـتقد
لدراسة عليا.
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حتدد طـريقك وهدفك لتعرف إلى أين أنت ذاهب رقم
احلظ.9
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 مـتابـعة قضـية قانـونية واحلـصول على قـرار ايجابي
.يوم السعد االربعاء.
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تـبـدو مـوفــقـاً في كل شيء. راجـع أهـدافك وادرسـهـا
جيداً إذا شعرت بالتشوش .
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هناك جـو ايجابي يحيط بكم خالل األيام القادمة.رقم
احلظ.3
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قد يحصل الـكثير مـنكم على ترقـية وظيفـية او فرصة
عمل.
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فـرصـة لـتـحـقـيق مـطـالــبـيـكم في اكـثـر من جـانب.يـوم
السعد الثالثاء.
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مـنـكـم من يـلـتـقي رئـيس الـعـمل ألجل احلـصـول عـلى
الدعم .رقم احلظ .8
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تـزداد مـصـروفـاتـكم بشـكل مـكـثف والـكـثـيـر يـجد انه
بحاجة للدعم .
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إنـكم بـحـاجـة لـلـراحـة خالل األيـام الـقـادمـة والـبـعض
يخضع لفحوص طبية .

¡«—cF «

مـنـكم من يـرافق احـد أفـراد عـائـلـته لـرعـايـته صـحـيـا
.رقم احلظ .5
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ـناسب الكـلـمـات لـهـا مكـانـهـا ا
أعـد تــرتــيــبــهـا داخل الــشـكـل 

بالشكل الصحيح:
ثــــواب  –رمــــزي –أعــــيــــان –
طـارق  –روح  –طـبـرق  –نـول
 –زوائد  –حالل  –كـابرس –

حرائق  –ليث  –بحر  –أب.

الـسـفــيـر الـعــراقي بـالــقـاهـرة ومــنـدوب الـعــراق الـدائم لـدى
نعته االوساط الدبلوماسية السبت اجلامعة الـعربية السابق

سائل الرحمة لروحه الطاهرة. 

الشاعـر االردني احتفى به امس االثنـ منتدى عـبد احلميد
نـاسبـة صدور أعـمـاله الكـاملـة  ورافقه شومـان الثـقـافي 
في االمـســيـة عـلى آلـة الـعـود هـمـام عـيـد وعـلى آلـة الـبـيـانـو

يوسف مشربش.

ـسرحي العراقي نعته  نقابة الـفنان العراقي بعد الفنان ا
ـاضي والراحل كـان سـابقـاً رئيـساً ـوت السـبت ا ان غـيبه ا

لفرع النقابة في محافظة النجف .

الــنـــاشـــــــــــر والــصـــحــفي الــعـــراقي  يــغـــادر الى تــونس
ـهــرجــان الــثــقــــــــــافـي الـذي تــقــــــيــمه رابــطـة حلــضــور ا
اجملـاــــــــلـس الـبـــــــــــــــغــداديــة الــثـقــافــيــة في الــعــاصــمـة
الـتـونـسـيـة والجـراء لـقـاءات مع الـوسط الـثـقـافي واالعالمي

التونسي.
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الـبــاحــــــــث الــعـراقي صــدر له عن دار الــرافـديـن بـبــغـداد
كـتـاب بعـنـــوان (هـيت مديـنة ورجـال) يقع في 713 صـفحة
ي شـاكـر مـحـمود من الـقـطع الـكـبـيـر قـدم لـلـكـتـاب االكـاد

الهيتي.

ـنتج اخملـرج ومـؤلف السـينـاريو وا
أكــثـــر من عــشــرة أفالم كــذلك صــوّر
نـاطق النـاطقة أفالمـا عدة ألسـواق ا
بــاإلنـكـلــيـزيــة في ثـمــانـيـنــات الـقـرن
الـعشرين بـينهـا .كذلك يـزخر رصيد
ـسلـسالت تـلـفزيـونـية نـاجـحة لـور 
سلسل وسم األول من ا عـدة بينها ا
الـبـولـيـسي (دسـترك 31)الـذي ال يـزال
يـثير حماسـة جزء من اجلمهور في
كـيبـيك ويستـمر عـرض موسمه
الـــســـادس حـــتـى نـــيـــســان
ــــقــــبـل.وقــــال ابــــنه في ا
رسالة تكر إن االلتزام
االجـتماعـي جلان كلود
ــواقف لـــور صــاحـب ا
الـنقديـة ضد السـلطات
الـقائمة "كان في صلب

عمله".

{ مـونتـريال (أ ف ب) - تـوفي السـينـمائي
جـان كــلـود لـور مـخـرج أفالم ومـسـلـسالت
تـلفزيونيـة كثيرة طبـعت تاريخ الشاشة في
كـــيــــبـــيك فـي الـــعـــقــــود األخـــيـــرة عن 78
عــامـا.وقــال رئـيس وزراء كـيــبـيك فــرنـسـوا
لـوغو في رسالة تعزيـة عبر تويتر إن (جان
كـــلــــود لـــور كـــان "رائـــدا في الــــســـيـــنـــمـــا
والـــتـــلــفـــزيـــون في كـــيـــبــيـك)".وقــد تـــوفي
الـسيـنمـائي السـبت جـراء مضـاعفـات نوبة
قلبية أصابته في 30 كانون األول  على ما
أعـلن ابنه جـان سيـباسـتيـان عبـر فيـسبوك

األحد.
ــقــاطـــعــة الــكــنــديــة ولــفـت رئــيس وزراء ا
الــنــاطــقــة بــالــفــرنــســيــة إلى أنه يــحــتــفظ
بـذكريـات طيـبة" من أعـمال اخملـرج الراحل
خـصوصا من مسلـسل عن أوساط محترفي
ريـاضة الـهوكي والذي حـقق جناحا كـبيرا
في كـــيــبــيـك.وفي رصــيــد جـــان كــلــود لــور
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مـع بــــدء الــــعـــــام اجلــــديــــد  وبــــالـــــرغم من
الـتـحـديـات الكـبـيـرة الـتـي اثرت سـلـبـا عـلى
تفاصيل احلركة الفنية والثقافية في العراق
واولــهـــا اجلــائــحــة الـــتي عــطــلـت مــفــاصل
ـثقف  اطلـقت جمعية ابداعـات الفنان وا
التـشـكيـليـ العـراقيـ اولى فـعالـياتـها في
ـاضي فـفي صـبـاح مـشرق 2022 الـسـبت ا
ثقف واالعالمي زحفت جموع الفنان وا
نحو القاعة الكبرى في اجلمعية التشكيلي
العـراقيـ لتعـلن افتتـاح معـرضها الـسنوي
لعام  2022الـذي كان بطله اجلمـهور الكبير
ــرات وقــاعـات حـ انــتــشـر فـي حـدائق و
ـتــابـعــة ابــداعـات اكــثـر من 70 اجلــمـعــيــة 

رســـامــاً ورســـامــة ومن مـــخـــتــلف االعـــمــار
ـدارس من اعضاء اجلمعية مؤكدين انهم وا

اهال لهذه التظاهرة الفنية الكبرى .
 رئـيس اجلـمـعـيـة الـفـنـان قـاسم سـبـتي قـال
بــكـــلـــمـــته الـــتي جـــاءت بـــعـــنــوان  الـــرسم
ـنـافسـة اجلـمـالـيـة ( تـطـلـعـات وهواجس وا
واحـــتــمـــاالت وآمـــال واجنــاز يـــتــحـــقق في
مـعارض سـنويـة مشـتركـة او تخـصصـية او
نشـاطات ثـقافـية تلـك التي يحـتويـها مـنهاج
جمـعيـة الفنـان الـتشكـيليـ العـراقي في
كل عــام ومـنــذ مـطــلـعه تــتـحــول لـتــطـلــعـات
رئي حـقيـقـيـة حـسيـة في مـجـمل اخلـطـاب ا
الـعراقي وسبـقته معـرضان للـخزف والنحت
نافـسة اجلمـاليـة القائـمة على وهنـا تكـمن ا
هـذا الـنوع الـفـني ذاته وتـفـرز نـوعـا يـضاف
الى كـيـفـيـة الـرسم الـعـراقي لـتـتـميـز بـه ب
االجـيال الـتي ازدحمت جـدران قاعـة العرض
وفـضاءاتـها بـثراء منـجزهـا وال تصـنيف في
مــســـتـــويـــات االداء الـــفـــني عـــلى صـــعـــيــد
ــدارس الـفـنــيـة حتت خــيـمـة االجتـاهـات وا
احملـبة الـسابـحة بـفـوضيـات اللـون وتنـاثره
ـــضئ والـــنـــابض بـــحـــيـــاة اخلـــارج حــ ا
يـنقـلهـا في فـضاء مـحدد قـاعـة العـرض على
ـواد قــمــاش الــلــوحــة او الــتـجــريـب عـلـى ا
اخملتـلفة لنعلن اليوم ان جدران قاعتنا تبدع
ـتــنــاثــرة بــاالبـداع حتت خــيــمــة احملــبــة وا
عرض مستشارة رئيس والـلون).وافتتحت ا
اجلـمــهـوريــة لـلـشــؤون الـفــنـيـة والــثـقــافـيـة
مـيـسـون الـدمـلــوجي ووكـيل وزارة الـثـقـافـة
عمـاد جاسم بصحبة رئيـس اجلمعية الفنان
سـتشـار الثـقافي االمـريكي قـاسم سبـتي  وا

والــسـفـيـر الـبـريـطـاني والـسـفـيـر الـسـويـدي
والـسفـيرة االسـترالـيـة ومسـؤول اليـونسـكو
فـي الـعــراق وعـدد من الــســفـراء والــهـيــئـات

الدبلوماسية في العراق .
عرض الفنان ابراهيم ـشارك في ا ومن ا
احمد الطالبـاني  احمد خليل  اياد حـس 
ـان الشـوك  حتـس الـزيدي  الـزبيـدي  ا
تـركي عـبـد االمـيـر  حـسن ابـراهـيم  حـس

مــطـشــر  خـلــيف مـحــمـود . ســتـار لــقـمـان 
ـلي  عاصم سـماح االلـوسي  عـبد اجلـبار ا
عـبد االمـيـر  عشـتـار جمـيل حـمودي  مـؤيد
مـحسن  معراج فـارس  فاخر محـمد ميساء
الـسراي . وكـان سبـتي مـشرفـا عامـا وضمت
جلـنـة اختـيـار االعـمـال :قـاسم سـبتـي حسن
جواد الزيدي  فـاخر محمد  باسم ابـراهيم 
ـديــر الــفـني الـعــسـمــاوي  صالح هــادي وا
سـمـيـر مـرزه وتـصـويــر حـسـ مـطـشـر.ومن
عرض من مـحافظة شارك فـي ا الـفنانـ ا
ـلي الذي قال ( بـابل التشـكيـلي عبداجلـبار ا
عـرض بلـوحة اكريـلك على لـقد شـاركت في ا
الــقــمــاش ابــعــادهـا  90في  120مع اعــمــال
فـنانـ من احللـة شاركـوا بـلوحـات مخـتلـفة
ـعــرض الــســنـوي ـعــرض  وحــقــا ان ا فـي ا
سجل هـذا العام تـظاهرة فـنية ثـقافيـة كبيرة
واسـتـقـطـبـت عـشـرات الـفـنــانـ من اعـضـاء
اجلــمـعـيــة لـونــوا بـابـداعــتـهم جــدران قـاعـة
الــتــشــكــيــلــيـــ الــتي حتــتــضن االبــداعــات
عارض الشخـصية واجلماعية والـتجارب وا
وهـي فـــرصـــة كـــبــــيـــرة لـــنـــا نـــحـن فـــنـــاني
احملـافظـات ان نشـارك في معـارض اجلمـعية
الــسـنـويـة لـنــؤكـد اسـتـمــرارنـا نـحـو االبـداع

عـرض ابداعات واجلـمال مثـلما يـستـقطب ا
الـفـنـانـ من بـغـداد واحملـافـظـات الـعـراقـية

نبارك جلمعيتنا هذا اجلهد ).
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وشـارك نائب رئيس اجلمعية حسن ابراهيم
ـعــرض وعـنه قــال ( الاريـد ان بـلــوحـة فـي ا
اقــيم مــعـرضــنــا الـيــوم بـعــدمــا سـجل اروع
تظـاهرة عـراقيـة فنـية وبه سـجلـت اجلمـعية
ـنجـزات اجلمـعية حدثـا فنـيا كـبيـرا يضاف 
ـعارض السـنويـة والفعـاليـات الثقـافية من ا
الــــتـي تـــتــــواصـل مع اجلــــمــــهـــور الــــفــــني

والثقافي).
ـياء حـس ( بـكل تاكـيد وقالـت التـشكـيلـية 
هــذه الـــتــظـــاهـــرة الــيـــوم تــســـجل وبـــقــوة
جلـمعيـتنا التـي حترص على اقـامة معارض
سـنـويـة وانــا سـعـيـدة كــنت اول من يـشـارك
عرض في كافـة اجتهاتها النني ادرك بـتلك ا
ان مــشـاركــتـنــا هي بــالـتــالي تـدعم احلــركـة
الـفنـية من خالل اسـتـقطـاب دماء جـديدة من
الـفنـانـ الـتـشـكيـلـيـ وسـعـادتي التوصف
اني ارى هـذا اجلــمع الـكــبـيــر الـذي يــسـجل
لـلــمـشـهـد الـتــشـكـيـلي الـعــراقي مـتـمـنـ ان
يـتــواصل من خالل دعم الــفـنــانـ الــشـبـاب
نجز العراقي والرواد معا نبارك للجمعية ا
).وقــال الــفـــنــان ســتــار لـــقــمــان (شــارك في
مـعرض اليوم اكثر من سبـع فنانا تناولوا
دارس واالسـالـيب مـجـسـدين ما مـخـتلـف  ا
وصل الـيه الـفن الـتـشـكـيلـى من الـقدرة عـلى
تـــــنــــاول مـــــوضـــــوعــــات احلـــــيـــــاة  بــــاداء

جميلومتميز ).
عرض واشـار الفـنان عـلي الطائـي الى ان (ا

عـدد من سـلـسـلـة سـوبـرمـان كـان يُـعـتـبـر
ـصورة.وقاد األغـلى في تاريخ الـقصص ا
الــزي األسـود الــذي ظــهـر في الــصـفــحـة
ــــبــــاعــــة إلى شــــخــــصــــيــــة فــــيــــنــــوم ا
اخلـارقة.وكـان أعلى ثـمن لـصفـحة واحدة
مـن قــــصـص مــــصــــورة  657250دوالراً
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ـسرح الـذي اختتم مـؤخرا نقـاط مضـيئة اضـافت رصيدا وضع مـهرجان ا
شهد الثقافي العراقي ..  لنمو وتطور ا

فـقـد انـقـضت ايـامـة الـسـتـة بـنـسـخـتة الـثـانـيـة والـتي تـوزعت عـلـى مـسارح
الـوطـني والـرافـدين والـرشـيـد لـتـشــــــــبـع متـابـعـيه وفـنـانـيه وجـمـهـور الفن
ـشـاهــدة عن قـرب لـعـروض مـســرحـيـة عـراقـيـة الـثـامـــن مـتــعـة من خالل ا
ـانيـا لـتـعكس وعـربيـة واجـنــــــــــــبيـة جـاءت من مـصـر وسوريـا وتـونس وا
عــلى خـشــــبـات مــسـارح الــعـراق مـا يــــــــــــدور في بــيـئـاتــهـا مـن ظـواهـر

وحاالت ..
لـقد نطـقت العروض بـكل ذلك عبر الـكوميـديا والتـراجيديـا ومكنتـنا من فتح
ـسـرح الـعـربي رأيـنــا من خاللـهـا جتـارب وخـامـات وخـبـرات نـوافــذ عـلى ا
وبـيـــــــــئـات مايـدور هناك فـكانت الـعـــــــــــروض سـياحـة ثقـافية في واقع
احلـياة الـعربـية واداة حـامـلة انـوارا مخـتلـفـة يشع مـنهـا التـثـقيف والـتنـوير

تعة.. وا
نــرفع الـقـبـعـات لـلــفن الـثـامن ونـبـارك البـي الـفـنـون جنـاحه  في
إشـاعة الـبـهجـة ورسم الفـرحـة وحتقـيقه الهـداف ورسائل
سـرحية التي التتوقف عـند حب اجلماهير عبر عروضه ا

للمسرح والتنتهي عند نبذها للعنف وحبها للسالم.
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ـلحق الـعسـكـري االردني االسبق ـعنـوي وا مديـر الـتوجـيه ا
صـدر له كـتـاب بــعـنـوان (الـسـيــاسـة الـعـسـكــريـة في الـفـكـر
القيـادي الهاشمي- من احلس بن عـلي إلى عبدالله الثاني

ابن احلس 2021 - 1916).

 مــديـــر عـــام دائــرة الـــتـــقــيـــيس في
ـركزي للتقـييس والسيطرة اجلهاز ا
الـنـوعـيــة  كـرّمـهـا  وزيـر الـتـخـطـيط
العراقي خالد بتال النجم حلصولها
ــــاجــــســـتــــيـــر في عــــلى شــــهـــادة ا
الــتـــخــطـــيط االســتـــراتــيـــجي لالمن
الــوطـني فـضال  عن مـنــحـهـا شـارة كـلـيــة الـدفـاع الـوطـني.
ونــوروز هي اول مــديــر عــام في وزارة الــتــخــطــيـط والــدولـة

العراقية حتصل على هذه الشهادة.
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بـاالمس كان لنـا لقاء مع مـدير مسـتشفى
الـنعمـان التعـليمي صـالح حردان العزي
(مـاجـسـتـيـر امـراض مـفـاصل والـتـأهـيل
سـتشفى منذ الـطبي) الذي تولى ادارة ا
عـــام 2016 ومـــنــــذ بـــدايـــاته في االدارة
أســـتــطــاع بـــجــهـــده واخالصه بــعـــمــله
ـسـاعدة وخـطـته الـسنـويـة ان يـقدم يـد ا
لـــلــكـــثـــيــريـن من هم بـــحــاجـــة لـــلــعالج
ويدعمهم خصوصا احلاالت الصعبة من
ــنـظـمـات االنـسـانــيـة وتـعـاونـهـا خالل ا
واقـامة تخفيضات للـعمليات للذين ليس
ادية لـلذهاب للمـستشفيات لـهم القدرة ا

اخلاصة . 
وقــال الــعــزي (فــيـمــا يــخص الــفــنــانـ
والـرواد تـوجد تـوصيـة بهم نـقدم جـميع
اخلــدمـات وكل الــدعم واالحـتــرام ونـقف
مع فـنـانـيـنـا بكل احلـاالت والـفـحـوصات

ســواء كــانت (ايـكــو  تــخـطــيط  رنـ 
ـكانـتـهم االجـتمـاعـية مـفـراس) وغـيرهـا 
والـفنيـة بقـلوبنـا وقلوب جـميع محـبيهم
ـرضـيـنا ـهـمـة برفـقـة احـد  وتـسـهـيل ا
ـــدة شـــهــر بـــخـــدمـــــــــات مـــتـــكـــامــلـــة 
وجود داخل وتـزويدهم بالعالج الالزم ا
ـــســـتـــــــــشــفـى ونـــعــتـــذر عن مـــرضى ا
زمنة ليس لديـنا منفذ خاص االمـراض ا

لذلك) .  
عاجلة ومن خالل عمله الدؤوب وسعيه 
ــرضى اســتــطــاع الـدكــتــور الــعـزي ان ا
يــؤسس وحــدات جــديـدة مــثل انــشـاء 5
أســرة RC أنــعــاش رئــوي لــلــكــبـار  و2
أســـرة انــعــاش رئـــوي لالطــفـــال وكــذلك
وحـدة الديـلزة (غـسل كلوي ) لـلمـصاب
بـفشل والـعجز الـرئوي  نتـمنى للـجميع

الصحة والعافية .
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احـتوى عـلى مـجـموعـة كـبـيرة من الـلـوحات
ــشـــاركـــة نــخـــبـــة من الـــفــنـــانـــ الــرواد
والـشـباب شـاركت بـعـمل واحـد عـاجلت فيه
مشـاكل مـدينـتي بعـقوبـة باسـلوب الـواقعـية
التـجريـدية وبـالوان زيـتيـة).واكد الـتشـكيلي
ـعـارض ـعـرض من ا زيـاد جـسـام ان (هـذا ا
دارس التـشكيلة من ـهمة كونه ضم كـافة ا ا
الـشــبـاب والــرواد ولــوحـتي تــنــاولت قـراءة
الـفـنـجــان ومـا يـحـمـلـه من اسـرار في حـيـاة
الـنـاس من خالل الـعـرافـة).وقـال الـتـشـكيـلي
ـعـرض صـبـاح حــمـد (مــشـاركــتي في هــذا ا
تـناولت فيه مـوضوعـة النواعـير ومـا حتمله
من جــمــالــيـــة في االداء بــطــريــقــة واقــعــيــة

وجتـريدية وبـصمة خـاصة).وقال ام
سـر اجلمـعـيـة قاسم حـمـزة (عرس
جـديد اقامته جمعية التشكيلي
الــعــراقــيــ لــفــنــاني الــعـراق
ـعـرض نـقلـة في ويـعـد هـذا ا
نـشــاطـات اجلــمـعــيـة لــلـعـام
اجلــديــد والــذي تـنــاول فــيه
دارس ـشاركـون مـختـلف ا ا
الـتشكـيليـة).وقال التشـكيلي
ـعـرض جــواد الـزيــدي ان( ا
هـذا الــعـام تـخــصص بـرسم
االجـنـاس اخملــتـلـفـة بـخالف
الـدورات الـســابـقـة واجلـديـد
فـيـها كـل شئ يالمس الواقع
ـــعـــطــيـــات اخلـــارجـــيــة وا
وتقنيات واساليب مختلفة
ــشــهــد تالمس نــوعـــيــة ا

التشكيلي العراقي ) .
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{ باريس  –روما -الزمان -(أ ف
ب)  رغم الــــقــــيـــود الــــصـــحــــيـــة
سـتـمـرة والضـبـابـية الـسـائدة ا
ــشــاركــون في أســبــوع اخــتــار ا
ــــوضـــة فـي بــــاريس بــــصـــورة ا
رئـــيــــســـيــــة تـــقـــد عــــروضـــهم
حـضـوريـا مع بـثـهـا مـبـاشـرة أو

إرفاقها بعروض رقمية.
وقـال بــاسـكـال مــوران من احتـاد
وضة ردا على األزياء الراقية وا
ســؤال لــوكــالـة فــرانـس بـرس أن
ـوضـة الـبـاريـسي الذي أسبـوع ا
ينـطـلق الثالثـاء يـندرج جـيدا في

السياق احلالي.
وتــعــتــزم حــوالـى ثالثــ عالمــة
جتـاريــة بـيــنــهـا كــوريج وإيـسي
ميـاكي تقـد عروض فـعلـية لكن
بــنــمط أقـل رســمــيــة من عــروض

األزيــاء الـتــقــلـيــديــة الـتـي يُـدعى
إليها الصحافيون والشراة.

ومن ب 76 دارا مـــســـجـــلـــة في
اجلدول الرسـمي لعروض األزياء
اجلــاهــزة الـرجــالــيــة تــنــفـذ 17
عـروضـا حـضــوريـة في مـقـابل 6
في حـزيـران/يـونـيـو الـفـائت رغم
أن الــوضع الـــوبــائي كـــان أكــثــر
ارتـيـاحـا حـيــنـهـا. ومن بـ هـذه
الـــدور ديــــور وإيــــرمـــيس وريك
أويــنــز وواي/بــروجـكـت إضــافـة
ــديـر إلى كــنـزو الــتي يــقـودهــا ا
الـفــني اجلـديــد الـيــابـاني نــيـغـو
ــعــروف في أوســاط مــصــمــمي ا
بــنــمط أزيـــاء الــشــارع (ســتــريت

وير).
وتـــــنــــظـم دار لـــــوي فــــويـــــتــــون
اخلــمــيس عــرضي أزيــاء ألحــدث
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{ لـوس اجنـليس (أ ف ب)  –مـنذ
أن ابـتكر شك)بير شخصية ماكبث
قـبل أربعة قرون لم يـجسّدها أحد

من عيار دنزل واشنطن. 
وقـد حصل الـنجم احلائـز جائزتي
مـثل أوسـكار ويُـعتـبر من اهـم ا
عظم في عـصره عـلى ترشـيحـات 
ـقـبـلة عن اجلـوائـز الـسيـنـمـائـية ا
دوره فـي (ذي تـــــراجــــــيـــــدي أوف
مـاكبث) الذي بات متوافراً اعتباراً

من اجلمعة عبر (آبل تي في).
وقــــد يــــبـــدو عــــمــــر كلّ مـن دنـــزل
واشـــنــطن (67 عـــامــاً) وفــران)ي)
) التي أدت مـاكـدورمـاند (64 عـامـاً
دور الــلـيــدي مــاكـبث عــائـقــاً أمـام

ملكتهما. والدة وريث 
ويــقـول واشـنــطن لـوكــالـة فـرانس
بـرس (هـمـا مـتـعـبـان وأكـبـر سـنّـاً)
رّ يلعب موضحاً أنّ الوقت الذي 
دوراً كـــبــيــراً فـي هــذه الــنـــســخــة
ويـدفع الـشـخـصـيـتـ نـحـو الـشـر

واجلنون.
ويـضـيف (الـشـخـصـيـتـان تـفـكّـران
عـلى النـحو اآلتي لـقد حان وقـتنا

وهذا حقنا. أعطونا إياه!).
ـــمــــثل الـــذي يــــقـــاتل وهـل كـــان ا
األعـداء بـالسـيف مرتـ في الفـيلم
لـيـؤدّي هـذا الـدور بـشـكل مـخـتلف

قبل عشرين أو ثالث عاماً?
ا يـجـيب واشـنـطن مـبتـسـمـاً (لـر
كـنت اسـتـخـدمـت قدراتـي الـبـدنـية
أكـثـر ولَـمـا كـانت أعـاقـتـني احلال

ــصـابـة ويــغـطّي عــيـنـي الـلــبـوة ا
ليحميهما ويضع مصالً لها.

ويـــســتـــمـــر أعــضـــاء الــفـــريق في
مـراقـبـة األفق حيث تـكـمن األسود
األخــــــرى في مــــــكـــــان قـــــريـب ثم
يـضعون الـلبوة الـبالغ وزنها 140
كـيلـوغراماً في سـيارة دفع ربـاعية
بـــيــضـــاء الــلـــون. وتــقـــول إحــدى
الــطـبـيــبـات وهي تـغــلق صـنـدوقـاً
ــــقــــعـــــد األمــــامي وجتـــــلس فـي ا
وبـالكـاد تنـظر إلى الـلبـوة النـائمة

خــلــفــهـا “إنــهــا كــبـيــرة! وتُــسـرع
الـسيارة مـحدثةً سـحباً من الـغبار
األحـمـر ومـثـيرةً انـزعـاج الـزرافات
الـــتي تــرعى رؤوس األشــجــار ثم
تـسـلك بـعـد خروجـهـا من احملـمـية
ـديـنة. الـطـريق الـرئـيـسـيـة نـحـو ا
تـستـغرق العـمليـة اجلراحيـة نحو
أربـع ســاعـــات في ظل مـــواجـــهــة
صــعـوبـات بــسـبب أمـعــاء الـلـبـؤة

نتفخة. ا
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{ ريـتـسـبرويت (جـنـوب أفريـقـيا)
(أ ف ب)  –تـــــواجه لــــبـــــوة عــــلى
أعــتـاب الـبـلــوغ اجلـنـسي عــمـلـيـة
جــراحـــيــة لــتـــعــقــيـــمــهــا مـــنــعــاً
لـتـزاوجـهـا مع والدهـا وأعـمـامـها
وهـي الــذكــور الــثـالثــة الــوحــيــدة
ــــــوجـــــودة داخـل مــــــحـــــمــــــيـــــة ا
ريـتسـبرويت الصـغيـرة في جنوب

إفريقيا.
وحتـمي مـثل هـذه احملـميـات نـحو
700 أســـد في جـــنــوب إفـــريــقـــيــا
وحـــدهــا لـــكن إدارتــهـــا تــتـــطــلب
انـتباهـا يتيح جتـنّب ازدياد أعداد

األسود وتكاثرها.
ويـقـول مـديرهـا كـيفـن ليـو سـميث
وهـو يقود سيارة سفاري “في ظل
ـا كـان هـذا الـظـروف الـطـبـيـعـيـة 
األمــر لـيــحـدث إذ لــكـانـت الـذكـور

الثالثة هُجّرت من ذكور أخرى.”
وفـي احملـمــيـات الــكـبــيـرة جتـوب
األســـود مــســاحــات شـــاســعــة من
األرض تـصل إلى 12 ألـف هـكـتار
فـي حـ تـبـقى األقـوى مـنـهـا فـقط
عــلى قــيــد احلــيــاة إذ تــكــافح من
أجل األرض وتتنافس على الطعام

فترسة األخرى. مع احليوانات ا
وتــتـغـذّى آكالت الــلـحـوم األصـغـر
كن للذكور حـجماً من الصغـار و

. أن تقتل بعضها بعضاً

الــتي بــلــغــتـهــا ركــبــتــايَ في هـذه
رحلة من حياتي!). ا

أمـــا كــون دنـــزل واشــنـــطن اســود
33) ( الـبشـرة ومثـله كـوري هوك
عــامــاً) الــذي يــؤدي دور عـدوه في
الــفـيـلـم مـاكـدوف فال يــتـوافق مع
الــســيـــاق الــتــاريــخي لــقــصــة من
ــفــتــرض أنّ أحــداثــهـا تــدور في ا
اســكــتــلـنــدا خالل الــقــرن احلـادي
عــشــر لـكنّ هــذا الــتـفــصــيل لـيس
جـديداً في اقتبا)ات ماكبث. إذ قدّم
ـثـال أورســون ويل) عـلى ســبـيل ا
ـسـرحـيـة عـام 1936 نــسـخـة من ا
كـــان جــمـــيع األبـــطــال فـــيـــهــا من

السود.
ويـــقـــول واشـــنـــطن خالل حـــلـــقــة
ـؤكد نـقـاشـية مع الـصـحافـة (من ا
أنــنـا مــتـنــوّعـون وأعــتـقــد أنّ هـذا
ــتـاز) مــضــيـفــاً (في رأيي األمــر 
ــــتـــواضـع يـــجب أن نــــصل إلى ا
مـرحـلة ال يـنبـغي أن نـتحـدّث فيـها
عـن الــتـــنـــوّع كـــمــا لـــو كـــان أمــراً
غـريـباً). ويـضـيف (هؤالء الـشـباب
مــهـمــا كــان لـون بــشـرتــهم سـواء
أكــان أســود أو أبـيض أو أررق أو
أخـضر موهوبون جـداً ويتمتّعون
ــهـارات عــالــيـة ولــهـذا الــسـبب

رحلة). وصلوا إلى هذه ا
كـنني تغـيير ويـقول هـوكينـز) ال 
بــــشــــرتي وال شــــعــــري لــــكـن مـــا
أسـتـطـيع فـعله هـو أن أكـون جـيّداً

حيث لم يكن يُتوقَع أن أكون) .

لـكن ليس  لدى األسود التسعة في
مــحــمــيــة ريـتــســبــرويت الــكــثــيـر
لـتـخـشـاه إذ تـنـتـشـر الـظـباء عـلى
مـساحة 5500 هـكتـار قرب حـديقة
كـروغر الوطـنية أمـا العدد الـقليل
جــدّاً مـن الــضــبــاع أو الــنّــمـور أو

الفهود فال يشكّل تهديداً لها.
أمــا الـذكـور الـثالثــة الـوحـيـدة في
احملــمــيـة فــهي أخــوة ال يـنــفـصل
أحــدهــا عن اآلخـر. ويــعــتـبــر لــيـو
ـشـكـلـة األكـبـر تـتـمثّل سـمـيث أنّ ا
في الــتــنـوع اجلــيـني مــضـيــفـاً أنّ

األسود تتكاثر بسرعة كبيرة.
وإذا تُركت األسود وحدها في مثل
ـكــان الـوفــيـر فــسـتــتـكــاثـر هــذا ا
بـسـرعـة وتأكل مـا في احملـمـية ثم
اشية القريبة. تنتقل إلى مزارع ا
وتــســتــطــيع احملــمــيــة في الــوقت
الـراهن أن تضم تسعة أسود فقط.
ــنع وفـي حــ تُــســـتــخــدم طـــرق 
الــــــلـــــبــــــوة مـن احلـــــمـل جتـــــرى
لــصـغـيــراتـهـا عــمـلـيــات جـراحـيـة
لـتعقيـمها وقد خـضعت األكبر من
هـــذه اإلنــاث الـــصــغـــيــرات األربع

عملياً لهذه العملية.
يــــوجّه الــــطــــبــــيـب الــــبــــيــــطـــري
ـتخصص فـي احليوانـات البرية ا
بــيـــتــر رودجــرز بــنــدقـــيــته نــحــو
الـلـبوات األربع اجلـالـسة مع أمّـها
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في ظـل شجرة وبـطونهـا منتـفخة
. من حلم حمار وحشي قتلته ليالً
يــصــوّب هــدفه ويــضــغـط الــزنـاد
فـتـتـشـتت الـلـبـوات وتـعـلـق حـقـنة
ــلـوءة بــدواء مـخـدّر في حــمـراء 
رقـبة واحدة منـها لتنـام بعد عشر
دقـــائق من دون االســـتــجـــابــة إلى

دفعات أقرانها.
يـــقــــود رودجـــرز ســـيـــارته نـــحـــو
الـشــجـرة ويُـبـعـد الـلـبـوات لـيـبـدأ
بـالعـمل. فيـتحـرّك الفـريق بـسرعة

مــجـــمــوعـــات فــيـــرجــيـل أبــلــوه
صمم احملـبب لدى جيل األلـفية ا
وأول أســـود يــــتـــرأس دار أزيـــاء
راقــيــة حـــتى وفــاته فـي تــشــرين
الـثـاني/نـوفــمـبـر الـفـائت عن 41
عــامـــا جــراء الـــســرطـــان. كــذلك
حـــــجــــــزت عالمـــــة إيــــــغـــــونالب
الــفــرنـســيــة الــتي أســســهـا قــبل
عــامــ فـــلــورنــتــان غـــلــيــمــاريك
وكـيــفـ نــومــبـيــكس والـتي ذاع
صـيــتــهـا مع فــيــديـوهــات فـنــيـة
موعدا لـها على اجلـدول الرسمي
مع عــرض أزيــاء ضـــمن أســبــوع

وضة الباريسي. ا
وقــال فـلــورنــتـان غــلــيـمــاريك كل
العالمـات الـتجـاريـة ترغب الـيوم

في إقامة عروض أزياء.
كذلك قال زميـله كيف نـومبيكس
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ــنــطـق مــاضي الــعــمــلــيــة األحــزاب الـــتي تــتــمــسك 
ـنـاصب بـحسب آلـيـة الـتوافق السـيـاسـية في تـوزيع ا
ـتــصـلــة بـنــتـائج انــتـخــابـات مـزورة فـي اغـلـبــهـا في ا
ــصــارحـة ـاضــيــة مــدعــوة الـيــوم  الـدورات األربـع ا
الشـعب باحلـصيلـة اخلدميـة واالستثـمارية واالنـتاجية
الـتي نتـجت عن خيـاراتهـا تلك الـتوافـقيـة وقد حتولت
الى غـــطــاء ثـــقــيل لـــلــمـــفــاســـد والــغـــنــائـم واالبــتــزاز

والتصفيات والوالء لألجنبي. 
ليس للعملية السياسية البائسة أي تراث في ما يقرب
من عـقـدين من الـزمن لـكي يتـحـسـر الـعـراقـيـون على
انـهاء العـمليـة والشروع بـخط بدايـة جديد يـنطلق من
تـعــديل الـدســتـور وإقــرار تـشــريـعــات واضـحــة حـول
سـيـادة الـدولـة داخـل حـدودهـا عـبـر سـيـادة الـقـانـون
علـى اجلمـيـع وليـس من خالل شـعـارات اسـتـهالكـية
عـميـاء حـول طـرد األجـنـبي في حـ ان مـوازنـة الـبـلد
الــنــفــطــيـــة ال تــزال تــصــرف عــبــر الـــبــنك األمــريــكي
الـفـيـدرالي كل شـهر  وفي حـال عـدم صـرفهـا شـهرا

واحدا ينهار الوضع االقتصادي بطريقة مفزعة. 
األنظمة الشمولية والديكتاتورية سقطت لسبب مباشر
هو عدم قـدرتها على تطـوير نفسهـا أو جتديد أدواتها
أو حـتى تــغـيــيـر وجـهــهـا عــلى نـحــو شـكــلي أو حـتى
سماع أصوات اآلخرين حولهـا وهذه احلالة تعيشها
الـعملـية السـياسيـة في العراق مـنذ انتـجها احلـاكمان
اي خـليل زادة قبل احتالل ر وز االمريكـيان بول بـر
الــعـــراق وبــعـــده حــتى وصـــلت األحـــوال الى طــريق
مسدود حـتى لو جرى فتحه بـعمليـة قسطرة من قوى
خارجـيـة مـؤثرة فـإنّ االنـسـداد السـيـاسي الـقاتل ال

محالة سيعود بعد فترة وجيزة. 
لذلك ال يـجوز جـعل انفسـنا نتـفاجىء باالزمـة اجلارية
ب االطار التنسيقي الشيعي والتيار الصدري حيث
برزت حـقيـقة جتـاهلـتـها أحـزاب شيـعيـة بشـأن التـيار
الــصـدري عـنـد اســتـمـرار الـنــظـر الـيه كــونه سـطـحـا
خارجـيـا ليس لـديه اجلـذور واالليـات الـتنـظـيمـيـة التي
ـنـافـسـة األخـرى  وهـذا غـلط  ذلك حتـكم األحـزاب ا
ان التيار الصدري طوّر نفـسه وجدد الياته السياسية
بـــالــــرغم من الــــبطء واحملـــدوديــــة في ذلك  لــــكـــنه لم

يستسلم حلالة اجلمود.  
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اضطراب فظيع انبرى يتالطم في خواجلنا; ح أفقنا هذا الصباح في
شـقَّـة أخـتي ورأيـنا زوجـهـا مـتوتـراً في صـالـة االستـقـبـال; جلـسـنـا معهُ
; الرجل لم يعلنْ عن رغبتهِ احملمومة ; كـأنَّهُ ينتظرُ انصرافنا بسرعةٍ برهةً
كـان على تـلك; لكنَّ جتـهُّم أسـارير وجـهه أشـعرتـنا بـضـرورةِ مبـارحـة ا
. فتـركنـاهُ لـنهـرع نحـو الـغرفـة انـتشـلتُ مُسَّـدسي وحـشرتهُ حتت عـجلٍ
; إذْ مازلتُ أهـجسُ أنَّ هذا الـسالح سـيطـلق رصاصه قـمـيصي مـرتبـكـاً
انعي مُسَّدسه حتت حزامهِ مثل محاربٍ ; بينما دسَّ ا على جسـدي بُغتةً
مـحـتـرف; ارتـديــنـا الـزي اجلـامـعي; شـربـنــا الـشـاي سـاخـنـاً مع سـرط
. عند باب الشقَّة قبَّلني صهري وقد ومضَ بيضتـ مسلوقت بال شهيةٍ

 : ; تمتمَ خجالً الدمع في ضفتي عينيهِ
- ال تتكدَّرا مني..
 : شقَّةٍ ثُمَّ أكمل 

- بقاؤكما هنا يقودني إلى اإلعدام.
: ربتُ على كتفهِ متعاطفاً مع اعتذارهِ أللفظ كلماتي بلطفٍ

- سأحاول زيارتكم متى ما سنحت لي الفرصة.
هـبـطـنـا ساللم الـشـقَّـة الـتي تـفـضي إلـى شارع »الـسـوق «في مـنـطـقـة
بغداد اجلـديدة; وجدنا الزحام على أشدَّهِ مع جُـند االنضباط العسكري
ـنتـشرين بـ حشـود النـاس. انعـطفنـا مثـل لُصيّـن مفزوعـ في زقاقٍ ا
انعي هذا يؤدي إلى الشـارع العام; اكترينا سيـارة أجرة كانت مهمة ا
الـيوم عـسيـرة وال تخلـو من خطـورة; إذْ يتـحتم عـليه الـسفـر إِلى كركوك
; فهـناك ( كـاكه محـمد) يـنتـظرهُ أمـام مطـعم عنـد منـتصف الـطريق فـوراً
بـرم مـعـهُ هو ـفـرق) الـوقـت ا بـ ديـالى وكـركـوك فـي مـنطـقـة تُـدعى (ا
; بناءً على مقترح األخ فريدون حيثُ يهبطُ (كاكه الساعـة الواحدة ظهراً
مـحمـد) من الشمـال بعد لـيلة واحـدة من نزولـنا; طرداً لـلشُبـهات حامالً
معهُ (كـراريس حركة ثوَّار العراق الشعبيَّة) التي يـربو عدد نسخها على
ـوعـد الستالمـها. فـي مرآب الـنهـضة انـعي با األلف; والبـدَّ من وجـود ا

اقترحتُ عليه مرافقته; لكنَّهُ أبى ذلك بإصرارٍ وقال متظاهراً بالثبات: 
- هي رحلة أربع ساعات وأعود بالهدية; ال تقلق..

- سأنتظركَ بغرفتنا في احليدر خانه; ستجدها مؤثَّثة بشكلٍ رائع. 
ـيـدان; كنتُ وافـترقـنـا بـعـد عـنـاقٍ خـاطفٍ عـدتُ بـأدراجي إِلى سـاحـة ا
بريـبةٍ من صاحبي; ألنَّ الـهلع كان واضـحاً على مالمح وجهه; واألدهى
من ذلك حتت حـزامه الـسالح; تـعـكَّـر مـزاجي واجـتـاحـني الـقـلق وحـتى
أطـرد وساوسي الـتجـأتُ إِلى حانـةٍ تقـابلُ مبـنى محـافظـة بغـداد. كرعتُ
زجـاجتـ من اجلِعـة على عـجل; ألحمل جـثتي بـعدهـا شبه مـنتشي إِلى
ِـثلي يجـلس فوق عتبـة باب الدار كـما لو أنَّهُ كان غرفتـنا. رأيتُ الرجل ا

 : يترقَّبُ قدومنا; هبَّ فرحاً الستقبالي قلتُ بحزمٍ
- أريدُ تأثيث الغرفة بسريرين.

 : يوعةٍ وأجابني بتملّقٍ مفرطٍ حكَّ رأسه 
- أنتَ تأمر أستاذ.

- عشرون ديناراً تكفي?
ضحكَ بأنثـويةٍ مقيتـة كاشفاً عن طقم أسـنان صفر بيـنهما كان ضرس

من الذهب: 
- خمسة وعشرون وسأؤثث الغرفة مثل عروس.

سدَّس بلغ الذي أراد بيـنما تصاعـدَ غضبي من ا   وضعتُ ب يـديه ا
الذي يغـوص في خاصـرتي; كنتُ أريد الـتخـلص منهُ بـأية وسيـلة حتى
فكرت بـرميهِ ب أكوام القمامة. لـقد شلَّ حركتي وأربك تصرفاتي; مثل
قـروي يـرتـدي بـذلة إفـرجنـيـة; لم يـكن أمـامـي سوى االنـتـظـار في داخل
الــغـرفـة الــصـلـعــاء عـلى أمل عــودة األمـلط بـاألثــاث. انـتـهــزتُ الـفـرصـة
السـتـطالع اخلان وقـاطـنيه; بـعد نـصف سـاعة من الـطـواف في أرجائه;
ـكان الذي سنقيمُ فيه أكثر خطورة من منزل الدعارة الذي تأكَّد لي أنَّ ا
كدنا نـستأجر غـرفة منهُ لـيلة أمس. فجُلَّ من يـسكن في حجراته هُم من
الشواذ والـشحاذين. أخـبرني أحدهم وكان بـديناً وقـدْ حلق شاربيه أنَّ
مالك اخلـان يـسـهـر يـوميـاً بـواحـدة من الـغرف حـتى طـلـوع الـفـجر; في
حـ كان اجلـانب اخلـلفي من اخلـان يسـتأجـرهُ طـلبـة من اليـمن وبعض
الــكـســبـة. رأيتُ أحــدهم بـطــبخ الــلـفت وآخــر انـهــمكَ بـصــنـاعــة إحـدى
احللويـات احملليَّة الرخيـصة على مشعلٍ نفـطي. أذهلني هذا اخلليط من
ـساء دلفَ الـكـائـنات الـغـريـبـة الـذين سـنـعـيش معـهم مـنـذُ الـيـوم. عـنـد ا
صـاحـبي إِلى الـغـرفـة والعـرق يـتـصبـبُ من جبـهـته; وجـد الـغرفـة مـؤثـثة

 : فاتسعت عيناهُ من الفرحة وأطلق ضحكةً ماجنةً
- من أين جئت بهذا األثاث الرائع?

- من نقود اجلماعة; وهل لدينا غيرها?
 : لم يكن صاحبي يحمل ب يديه سوى جريدة فسألته بحرقةٍ

- حمامة أم غراب? 
هزَّ رأسهُ وانـتشلَ كأس عرقٍ كانت مـوضوعة على الـطاولة أمامي كنتُ
قـد جهَّـزتـهـا إِلى نـفسي احـتـسى الـشراب دفـعـةً واحـدةً ثُمَّ جـلس على

 : حافة السرير وأجابني بفتورٍ
. - انتظرتُ أكثر من ساعة; ولكن اللع  »كاكه محمد «لم يأتِ

- أنتَ تكذب.
فرق. - وحقْ عينيكَ وصلت إِلى ا

: صرختُ بوجههِ
- مثلكَ ال يخدعني

- هل نتشاجر اآلن?
: سدَّس ودفنهُ حتت الفراش; قال يائساً استلَّ ا

وضوع. - انسَ ا
- ماذا تعني?

- هذا الذي أعنيه?
ـوت; لكنَّ ; كـدتُ اخـنـقهُ حـتى ا وثـبتُ حـانقـاً ألغـرز أصـابـعي في رقـبـتهِ
; تقهـقرتُ إِلى سـريري وقـد دهمتـني نوبـة بكاء; أصـابعي تـراختْ أخيـراً

سمعتهُ ينطقُ بصعوبةٍ وقد اختنق هو اآلخر بالعبرات:
عرفة مصير - بشرفي لم يـحضر هذا اخلراء; ثمَّ أني مازلت متحمّساً 

. كن االستفهام منها عمَّا جرى لهُ الكراريس! فهناك أكثر من جهة 
حملقتُ به: 

- كيف?
- ربَّـمــا نـسـيت أني اجـتــمـعت ألكـثـر من مـرَّة بــشـكل فـردي مع الـرجل

كن االلتقاء بهم هذه الليلة. فريدون; ولقد زوَّدني ببدائل; و
- وماذا تنتظر? هيَّا..

تركنا الـغرفة بعد تكـبيلها بزجنـيرٍ مع قفل كبير; وانـطلقنا صوب شارع
(أبـو نــؤاس) حـتى وصـلـنــا إلى حـانـة الـزرقـاء. خـالل الـطـريق أخـبـرني

بصوتٍ خفيض: 
- هـنـاك عجـلـة (دبل قـماره) تـقف بـ يـوم وآخر في شـارع أبـو نؤاس;
سـتكـون واسطة نـقل األخبـار إِلى الشـمال; وكلـمة الـسر بيـننا

خلدون. 
مـضتْ سـاعـة عـلى جـلوسـنـا في احلـانة دون
جـدوى; وقــد شـعــرت بـالـدوار; لــيس من أثـر
ـمـا بـســبب ريـاء صـاحــبي; فـتـركتُ اخلـمـر إنـَّ
انعي كـان وحدي; في الـطريق قرَّرتُ قـتل ا ا

هذه الليلة لو عادَ إِلى الغرفة.
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وأفـــادت صـــحـــيـــفــة “نـــيـــويــورك
ـز ”بـأن عـدد الـذيـن يـحـاولون تـا
الـعثـور على كلـمة الـيوم ارتفع من
 90شــخـصـاً في االول من تـشـرين
الـثـاني/نـوفـمبـر الـفـائت إلى أكـثر
من  300ألـف بـــعـــد شـــهـــرين في
الــثـاني من كـانـون الــثـاني/يـنـايـر

اجلاري.  
ويـبدو مبدأ الـلعبة سـهالً ويتمثل
في الــعـثـور عـلى الــكـلـمـة االنـسب
ـكونة من خمسة أحرف في ست ا
مـحاوالت كـحد أقـصى. ويظـهر كل
حـرف في مـكانه الـصحـيح بالـلون
األخـضر وإذا كان احلرف في غير
مــكــانه يــظــهــر بــالــلــون األصــفـر.
ويـنبغي على كل العب ايـجاد كلمة
واحــــدة يـــومـــيــــاً هي نـــفــــســـهـــا
لــلــجـــمــيع وإذا أخــفق في ذلك ال
ـكنه إعادة احملـاولة إال في اليوم
الـتـالي. ومـا لبـثت سـوزان دروب
الـتي بـدأت تـلـعب قـبل أسـابـيع أن
انــــــضـــــمـت إلى اآلالف مـن هـــــواة
ووردل الــذين يـنـشـرون نــتـائـجـهم
الــيـومــيـة عــلى وسـائل الــتـواصل
االجـــتـــمـــاعي بـــاســـتـــخـــدام وسم
Wordle عـلـى شكـل سـتـة خـطوط
يـتضـمن كل مـنهـا خمـسة مـربعات

بـلغات أخـرى نظراً إلى شـعبيـتها
الواسعة.  

 حتــــــويل ووردل أخــــــيــــــراً إلى
الـفرنسية وسـمّيت سوتوم . وهذه
الـتـسـمـيـة مؤلـفـة من أحـرف كـلـمة
ـــعــــاكس مــــوتــــوس بـــاالجتــــاه ا
ومــوتــوس ”لــعــبــة تــلــفــزيــونــيــة
مـعروفـة كانت تـعرض عـلى قنوات
مجموعة فرانس تلفزيون العامة.

sutom.nocle.fr وعــــــلـى مــــــوقع
ـســتـخـدم كـمـا في يــنـبـغي عـلى ا
وورداليــجـاد كـلـمـة الـيـوم في ست

محاوالت فقط.  
لـكن جـوناثـان مـاغانـو الـذي تولى
مـهـمـة حتـويل ووردل إلـى سـوتوم
أوضـح لوكالـة فرانس برس أنه لم
يـشأ االسـتعـانة بـكل خصـوصيات

النسخة اإلنكليزية.  
وصـــمم مــهـــنــدس الـــكــمـــبــيـــوتــر
الـثالثـيـني سـوتوم فـي يـوم واحد.
وبــعـد أربــعـة أيــام فـقط من اطالق
الـلـعـبـة بـدأت النـتـائج االيـجـابـية

تظهر على موقع سوتوم.
وسـرعـان مـا ارتـفع عـدد تـغـريدات
الـالعبـ لـنـتـائـجهم من 488 يـوم
االثـن إلـى نحو 1300 بـعـد ظـهر

الثالثاء واحلبل على اجلرّار.  

ورأى جــــاكـــوبــــســـون فـي حـــديث
لـــوكــالـــة فــرانـس بــرس أن جنــاح
الـلـعـبـة يـعـود جـزئـيـاً إلى سـهـولة
نـشـر الالعب نتـائجه عـلى شبـكات

التواصل االجتماعي.  
وقــال تــشــعــر بـالــفــخــر (بــعـد حل
الـلغز) وما علـيك سوى النقر على
ا يتيح لك ـشاركة الصغير  زر ا
ــكـنـك الـتــبـاهي قــلـيالً وهــو مـا

نحب أن نفعله عادة.
ـتـخـصـصة في ـة الـنفس ا أمـا عـا
ألــعـاب الـفــيـديـو رايـتــشل كـويـرت
فــــاعـــتـــبـــرت أن األمــــر يـــقع حتت
ـقارنة االجـتماعـية جلهة نـظرية ا
أن كـل فرد يـرغب في تـقـو نـفسه

مقارنة باآلخرين.    
واعـتـبـرت أن حـصر إمـكـان الـلعب
نح إحساساً ـرة واحدة يومياً 

بالندرة النفسية.
وقـالت لوكالة فرانس برس هذا ما
يـجـعلك تـرغب في الـعودة والـلعب

يوما بعد يوم.
ولـلـعـبـة مـيـزة أخـرى هي أنـها في
مـتنـاول اجلميع  –بـشرط أن يـتقن
ـسـتـخدم الـلـغـة اإلنـكلـيـزيـة. لكنّ ا
هـــذا الــشـــرط لم يـــعــد قـــائــمــاً إذ
سـرعـان مـا  تـوفـيـر نـسخ مـنـهـا

مـلـونـة تـبـيّن عـدد احملـاوالت الـتي
قــام بــهـا الـالعب لــفك الـلــغــز.  مـا
ـيز “ووردل ”أن مـصممـها وهو
مـهنـدس كمـبيوتـر بريـطاني يدعى
جـوش واردل يعيش في نيويورك
لم يـكن يهدف إلى بيعـها للجمهور
الـــعــريض بـل أرادهــا بــبـــســاطــة
وسـيلة لـلترفيه وقـرر عدم حتقيق

أرباح من خالل هذه اللعبة.  
وقـــال جـــوش واردل لـــصــحـــيـــفــة
ـسـتـخـدمـ ـز إن ا نــيـويـورك تـا
يـسـتـمـتـعـون بوجـود هـذه الـلـعـبة
ـسـلـيـة عـبـر اإلنـتـرنت .”وطـمـأن ا
إلـى أن ووردلال تُـقـدم علـى أي أمر
يـثير الريبة في ما يـتعلق ببيانات

الالعب الشخصية.
وقع وال تـظهر أي إعالنـات على ا
لـــكن الـــبــعـض ســبق أن حـــاولــوا
ـــال من ــــبــــدأ وكـــسـب ا نــــسخ ا

خالله. 
ورأى  مــنـسق األبــحـاث فـي مـركـز
غــــا الب  لــــدراســــات األلــــعــــاب
الـرقمية في معهـد ماساتشوستس
لـلـتـكـنـولـوجـيـا (إم آي تي) مـايـكل
جـاكوبـسون ان “ووردل ”تـسـاعد
فـي تمـريـر الـوقت كـمـا فـي حاالت
ثال.   انتظار حافلة على سبيل ا

{ مــونــتــريـال (أ ف ب)  –أعــلــنت
الــنـجــمـة الــكـنــديـة ســيـلــ ديـون
الـــســبت إلــغـــاء اجلــزء األمــيــركي
ــيـة الــشـمــالي من جــولـتــهـا الــعـا
“كاريدج ”بـسبب مشـكالت صحية

مستمرة لديها.
وكــتـبت ديــون عـبـر تــويـتـر “كـنت
آمل حـقا أن أكون مستـعدة للعودة
ــســرح مــجـــددا اآلن لــكــني إلـى ا
أالحـظ ضرورة أن أحتـلى بـالصـبر

أكثر.”
ــغـنــيــة أرجـأت عــروضـا وكــانت ا
عدة بسبب اجلائحة كما اضطرت
إلـى إلـغــاء عـروض كــان مـقـررا أن
حتـــيــيــهــا فـي الس فــيــغــاس بــ

تــشـــرين الــثــاني/نــوفــمــبــر2021
وشـــبـــاط/فـــبـــرايـــر 2022. وكـــان
مــقـررا أن تــسـتـأنـف جـولـتــهـا في
الــتـاسـع من آذار/مـارس في دنــفـر
وحتـيي حوالى خمس عشرة حفلة
في مـدن أميركـية وكنـدية حتى 22

نيسان/ابريل.
لـكن هذه الـعروض ألـغيـت بدورها
ـغـنـيـة الـكـنـديـة الـتي ألن تـعـافي ا
تــعـاني تـشــنـجـات عـضــلـيـة حـادة
ودائمة ”تـمنعها من الصعود على
ا ـسرح يـستغـرق وقتـا أطول  ا
كــان مـتـوقـعـا وفق مـا أشـار فـريق

عملها في بيان.
وكــــانـت ســـيــــلــــ ديــــون أحــــيت
الـعروض الـ 52األولـى من اجلولة
قـبل بـدء اجلائـحـة في آذار/مارس

.2020
ولـم يطـرأ أي تـعديـل على مـواعـيد
احلــفالت ضـمن جـولـة “كــاريـدج”
ــقـرر هــذه في أوروبــا والـتي من ا
أن تـــبـــدأ في 25 أيـــار/مـــايـــو في

مدينة برمينغهام البريطانية.
وقـــالت ســيـــلــ ديــون “ســـأكـــون
ســعــيــدة جــدا عــنــدمــا أســتــعــيــد
صـحـتي وتصـبح اجلائـحة خـلفـنا
ــســرح مــجـددا. وأعــود ألعــتــلـي ا
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{ واشـنـطن (أ ف ب)  –اسـتـأثرت
لــعـبـة (ووردل) عــلى اهـتــمـام عـدد
كــبـيـر مـن مـسـتــخـدمي الـشــبـكـات
االجـتـمـاعيـة وسُـجّل إقـبال واسع
عـليها في األسـابيع األخيرة وهي
تـقوم عـلى مبدأ بـسيط يـتمثل في
اكـتـشاف كـلمـة كل يـوم من خمـسة
أحـــرف وبـــحـــد أقـــصى هـــو ست

محاوالت.    
وقـالت سـوزان دروب (65 عـامـاً)

الــتي تـلـعب (ووردل) يـومـيـاً إنـهـا
رائـعة والحظت في تصريح لوكالة
فــرانس بـرس أنـهــا جتـعل الالعب

مدمناً عليها.
ــتـــقــاعــدة الــتي ــرأة ا وتـــشــرح ا
تـعيش فـي ميريـالند علـى الساحل
ــتــحــدة أن الـــشــرقي لــلـــواليــات ا
الـلعبة ال تسـتغرق اال بضع دقائق
واصـفة إياها بـأنها وسيلـة تسلية

ظريفة ومدتها قصيرة.

إن تـــــقــــد عـــــروض أزيـــــاء إلى
جــانب دور كــبـــرى تــأثــرنــا بــهــا
كثيـرا أمر غيـر عادي لـنا مضـيفا
نحن مـتـحـمسـون لـتقـد جتـربة
حـــقـــيـــقــيـــة لـألشــخـــاص الـــذين

يتبعوننا.
مع ذلـك لم تــــتــــخل إيــــغــــونالب
بـالـكــامل عن اجلـانـب الـرقـمي إذ
تـــــطـــــوّر مـــــشـــــاريـع لـــــعــــروض
بـتــكـنــولــوجـيــا ان اف تي وعـالم
مــيــتــافــيــرس مــسـتــقــبل الــعــالم
الــــرقــــمي الــــذي تــــعــــمل عــــلــــيه
مـــجــمـــوعــات الـــتـــكــنـــولــوجـــيــا
الــعــمـالقــة)  مع شــركـــة نــاشــئــة
بــالـــتــعـــاون مع شــركـــة كــروكس
صنعة ألحذية البالستيك وفق ا

كيف نوميبيكس.
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