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دان رئيس كـتلـة النـصر حـيدر بـدوره 
الــعـــبــادي الــتــفــجـــيــر اإلرهــابي في
احملافظة.وقال العبادي في بيان تلقته
(الـزمـان) امس (ندين بـأشـد العـبارات
الـــعــمل اإلرهـــابي الــذي تـــعــرضت له
الـــبــصــرة الــفـــيــحــاء وأتـــرحم عــلى
الـشـهـداء وأدعـو الـسالمـة لـلـجـرحى
وأشــــــدد عـــــلـى وجـــــوب وضـع حـــــد
لـإلرهاب األسود الذي ينشط لينال من
شـعـبنـا وأمنـنا)  مـؤكدا ان ( احلـفاظ
عــلى األمـن واإلســتــقــرار مــســؤولــيـة
تـضـامنـية وعـلى احلكـومة واجلـهات
ـعـنيـة إعـادة تقـيـيم اخلطط احملـلـية ا
واإلدارة للملف األمني على أساس من
أولــــويـــة األمن واعــــتـــمــــاد اجلـــهـــد
اإلســتـخــبـاري والــعــمل اإلسـتــبـاقي
واسـئـتـصـال احلـواضن).وبـعـث أمـير
دولــة الـكـويـت نـواف األحـمــد اجلـابـر
الــصـبـاح بــرقـيــة تـعـزيــة إلى الـعـراق
بـشـهـداء تـفـجـير الـبـصـرة.وذكـر بـيان
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تــابـعـتـه (الـزمـان) امس أن (الــصـبـاح
بــعث بـبــرقـيــتي تـعــزيـة إلى رئــيـسي
اجلـمهورية والـوزراء بضحايـا تفجير
احملــافــظـة ) وتــابع الــبــيـان ان (ولي
الـعـهـد ورئـيس مـجـلس الـوزراء بـعـثا

اثلة).  أيضاً ببرقيات 
واسـتـنـكـرت حـركة بـابـلـيـون االعـتداء
الـذي طـال االبريـاء العُـزّل في البـصرة
اآلمــنـة. وقــال بــيـان لــلـحــركــة تـلــقـته
ـــة اخـــرى (الـــزمــــان) امس ان (جـــر
قـيت الذي تـضاف لـسجل االرهــــاب ا
مـــازال مُــــتـــعـــطـــشّـــا حلـــصـــد ارواح
ـواطن االبرياء) مطـالبا (احلكومة ا
ـحاسبـة اجملرم واجلـهات االمـنية 
ـهم للـعـدالة ومن يـقف خـلـفهم وتـقـد
بــاســـرع وقت). بــدوره  قــال الــنــائب
الـسـابق مـحـمـد شـيـاع السـوداني في
ـعـركـة ضد تـغـريـدة عـلى تـويتـر ان (ا
ــــعــــلــــومــــة اإلرهــــاب أســــاســـــهــــا ا
االســتـخـبـاريـة ولــيس رد الـفـعل ومـا

حــدث في  الــبــصــرة يــبــرهن مــجـددا
وجـود تقصـير في األداء األمني). وفي
ذي قـار  شـددت األجـهـزة األمـنـيـة في
احملــافـظـة إجـراءاتـهــا األمـنـيـة  عـلى
خـلـفيـة تعـرض الـبصـرة لهـجوم اوقع
عــدداً مـن الــشــهــداء واجلــرحى.وقــال
الـــفــريق الــركـن ســعــد احلـــربــيــة في
تـصريح امس ان (األجهـزةَ االمنية في
ذي قـــار شــــددت من إجـــراءاتـــهـــا في
عـمـوم مـناطق احملـافـظـة والسـيـطرات
والــطــرق اخلــارجــيــة عــلى خــلــفــيــة
الـتــفـجـيـر الـذي اسـتـهـدف الـبـصـرة 
حتـسبـا إلستهـداف احملافـظة) واشار
الى ان (الــشــرطــة وقــيــادة عــمــلــيـات
ســـومــر كـــثَّــفـت احلــواجـــزَ االمــنـــيــة
ـتحركة  وشددت اجراءات التفتيش ا
ـركـبـات الـداخـلـة لـلـمـحـافـظة  عـلى ا
فــضال عـن نــشــر دوريـات فـي الــطـرق
ؤدية لـلمـدن والتجـمعات الـنيـسميـة ا

السكنية). 
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ارتـفعت حصلـية انفجـار دراجة نارية
مـفخـخة قرب تـقاطع مـجسر الـصمود
ــحـافــظـة الــبـصـرة الى  16شــهـيـد
حـيث اعـلنت االدارة احملـلـية وجـريح 
احلـداد ثالثـة ايـام عـلى ارواح فــيـهـا 
الضحايا  وسط تعهد بالقصاص من
اجلـناة بعـد كشف خطوط اولـية تقود
الى مــنـفـذي الـتـفــجـيـر.  واكـد رئـيس
الـلجـنة األمنـية العـليا احملـافظ أسعد
الــعـيـدانيّ في بــيـان تـلــقـته (الـزمـان)
امـس انه (بأسفٍ بالغٍ أصـاب البصرة
اآلمــنـة اسـتـهـداف إرهـابيّ غـادر راح
ضــــحــــيــــته شــــهــــداء وجــــرحى من
ــواطـنـ الــعـزل)  واضــاف (نـعـلن ا
احلــداد ثـالثــة أيــام ونــتــقــدم بــأحـرِ
واسـاة ألهالي الـضحـايا الـتعـازي وا
ونـعـاهـدهم أن القـصـاص الـعادل من
اجملـرم سيـكون قريب وسـنقف على
كل حـيـثيـات وتداعـيـات وأسبـاب هذا
اإلنفجار الغاشم واجلبان). من جانبه
 كـشف قائد عمـليات احملافـظة اللواء
ـــاجـــدي عـن إمـــتالك الــــركن عـــلـي ا
ـنـفـذي االنـفـجار خـيـوط أولـيـة تـقود 
الــذي شــهـدتـه احملـافــظــة امس.وقـال
ـتــلك ــاجــدي في تــصــريح امـس ( ا
خـيـوطـا اوليـة عن مـرتـكـبي التـفـجـير
ونـعـد اهـالي احملـافـظـة بـالكـشف عن
ـة بـوقت قـريب). كـل تـفـاصـيل اجلـر
وكـانت خلـية اإلعالم األمـني قد افادت
(بــإنـفــجـار دراجــة نــاريـة في تــقـاطع
الــصــمـود في احملــافــظـة  اســفـر عن
اســتـشـهـاد وجـرح مــدنـيـ من جـراء
احـتـراق عـجـلـتـ كـانـتـا بـالـقـرب من
الــدراجـــة الــنــاريــة). واجــرى رئــيس
الــتــيــار الــصــدري مــقــتــدى الــصـدر
ـتـابـعة اتـصـاالً هـاتـفـيًـا بالـعـيـداني 
اخلـرق األمني الـذي شهدته احملـافظة
 وراح ضــــحـــيــــته مــــجـــمــــوعـــة من
.وعـــرض الـــصـــدر خالل ـــواطـــنـــ ا
ـــبـــاشـــرة االتـــصـــال (مــــســـاعـــدته ا
ـؤسسـات الدولة والـقوى األمـنية في
احملـافـظـة) مـؤكـدًا (أهمـيـة االسـتـقرار
ا تمثله من مكانة األمني في البصرة 

وطـنـيـة وإقـتـصـاديـة وأمـنـيـة لـعـمـوم
مـحـافـظـات العـراق) داعـيًـا الى (أخذ
أقـــصـى درجـــات احلـــيـــطـــة واحلـــذر
والـتـأهّب األمني واالسـتخـباري لـعدم
الــســمــاح لــفـلــول اإلرهــاب بــزعــزعـة
الــــوضع األمــــني فـي الـــبـالد). واكـــد
رئــيس اجلـمـهــوريـة بـرهم صـالح ان
احلـــــادث اإلرهــــابـي في الـــــبــــصــــرة
وتــوقـيــته مـحــاولـة يـائــسـة لــزعـزعـة
اســـتــقــرار الـــبــلــد. وقـــال صــالح في
تــغـريـدة لـه عـلى تـويــتـر أن (احلـادث
اإلرهــابي االجــرامي الــذي اسـتــهـدف
أهـلنا في الـبصرة وفي هـذا التوقيت
مــحـاولــة يـائـســة لـزعــزعـة اســتـقـرار
الــبــلــد)  وأضــاف (عـلــيــنــا تــوحــيـد
الـــصف ودعـم الــدولـــة واجـــهـــزتـــهــا
األمـنية اذ ال خيار امامنا اال التكاتف
وحـمــايـة االمن والـسـلم اجملـتـمـعـيـ
ومـعـاقـبـة اجلـنـاة. الـرحـمـة واخلـلـود
لـشهدائـنا االبرار والـشفاء جلـرحانا).

حتـديد موعـده حتى اآلن) واشار الى
ان (اإلطــار الــتـنــســيـقي ســيــقـوم في
ـقـبل بـالـتـفـاوض إلكـمـال االجـتـمـاع ا
الــلـجـان الــتي  االتـفـاق عــلـيـهـا في
ـتابعـة نقاط اخلالف االجـتماع األول 
ــضي فـي عــمــلــيـة بــ الــطــرفــ وا
االتــفـــاق والــتــقــارب والــوصــول إلى
تــفــاهــمــات من خالل هــذه الــلــجـان)
وتـابع ان (مـوضـوع الـكتـلـة األكـبر او
مـتـوقف حتى تـشـكيل احلـكـومة فـهو 
مـــصــادقـــة االحتـــاديــة عـــلى نـــتــائج
االنــتــخــابــات) مــبـيــنــا ان (عــمــلــيـة
ـصـادقـة ال تـأتي إال بـعـد الـنـظـر في ا
الــطـعـون الـتي تــأجـلت الى االسـبـوع
قبل) ولفت الى ان (رئيس االئتالف ا
ـالـكي ال يذهب إلى االجـتـماع نـوري ا
ـقــرر مــشـاركــة رئـيس ــقــبل ومن ا ا
حتـالف الفتـح هادي العـامري و همام
حـــمــودي في هـــذا االجــتـــمــاع). وفي
اربـيل  بحث رئيس االقليم نيجيرفان

الـبارزاني و رئـيس حزب تـقدم مـحمد
احلـــلــبـــوسي االوضـــاع االمــنـــيــة و
والــتـعـاون و الــسـيــاسـيــة بـالــعـراق 
الــتـفـاهم بــ الـكـتل و الــقـوى بـشـأن
ـقبـلـة. وقال بـيان تـشـكيل احلـكـومة ا
تـلـقته (الـزمان) امس ان (الـلقـاء الذي
جـــمع الـــبــارزاني واحلـــلــبـــوسي في
اربــيل  بـحث آخـر الـتـطـورات بـشـأن
عـارك مع االرهاب الـوضع االمـني و ا
و هـــجـــمـــات الـــدواعش عـــلـى قــوات
الــبـيــشـمــركـة والسـيــمـا في مــنـاطق
الـــــفـــــراغ االمـــــنـي بـــــ اجلـــــيش و
الـبيشمركة التي ادت الى استشهاد و
جـــرحى بـــصـــفـــوف الــبـــيـــشـــمـــركــة
) وتـابـع ان (الـطـرفـ أكدا ـدنـيـ وا
عـلى اهـمـيـة الـتـعـاون و الـتـفـاهم ب
الكتل و القوى بشأن تشكيل احلكومة
ـواطن و تقد   وحتـقيق مطالب ا

االمـن واالسـتـقـرار و اخلــدمـات لـهم).
واســتـقـبل رئــيس احلـكــومـة مـسـرور
رافق الـبارزاني احللبـوسي والوفد ا
لـه. واوضح الــبـيــان انه (جــرى خالل
الــلــقـــاء مــنــاقــشــة آخــر الــتــطــورات
ـسـتـجـدات في الـعـراق بـاإلضـافـة وا
إلـى احلرب عـلى اإلرهـاب والهـجـمات

األخــيـرة الـتي شـنــهـا داعش كـمـا 
الـتـشـديـد عـلى أهـميـة الـتـنـسـيق ب
قـوات البيشـمركة واجليش) واضاف
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مـنـاطق تـخـضع لـسـيـطـرة داعش في
رة األولى سـوريـا) واضافت إنـهـا (ا
الـتي تـقـوم فـيـهـا سـويـسـرا بـعـمـلـية
إعـادة من هـذا الـنـوع). كـانت الوزارة
قـد افـادت بـتغـريـدة عـلى تويـتـر أنـها
(أعــادت طـفــلـ قــاصـرين من مــخـيم
روج في سـوريا). وانـتقـلت الـطفـلتان
إلـى الــعــراق أولًـــا قــبل الـــســفــر إلى
ســـويـــســـرا و.أوضـــحـت الــوزارة ان
(الــعـــمــلــيــة أُجــريـت بــالــتــعــاون مع
كـلفة إدارة اخمليم  حيث الـسلطات ا
كــانت الــطــفــلــتـان) وأشــارت إلى أن
(عـملـية اإلعـادة جرت مع مـوافقة األمّ
وكــذلك في إطـار قـرار ومــحـامـيــتـهـا 
اجملـلس الفـدرالي الصادر في  8 آذار
عــام   2019 الـــذي يــســـمح بــإعــادة
قـاصـرين بـعـد درس احلـالـة ولـصالح
الــــطــــفـل). ولم تــــعطِ الــــســــلــــطــــات
الـسويسـرية أية مـعلومـة إضافية عن
ألسـبـاب قـالت انـهـا إعـادة الــطـفـلـ 
مـرتــبـطـة بـحـمـايــة الـقـصّـر واحلـيـاة

اخلاصة. 
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شـهد مـبنى وزارة اخلـا رجية امس
االثــنــ عــمــلــيــة تـســلـم لـوح حــلم
كـلـكـامش أقـدم األعـمـال األدبـيـة في
الـتاريخ إلـى العـراق بحـضور وزير
الـثـقـافـة والـسـيـاحـة واالثـار حـسن
نـاظم ووزير اخلارجـية فواد حس
حـيث سيـعود الـى مكانـة الصـحيح
ـــــتــــحـف الــــوطـــــني.وكــــان اول ..ا
ـــــتــــحـــــدثــــ فـي احلــــفـل وزيــــر ا
اخلـــارجـــيــــة قـــائال(ارحب بـــوزيـــر
الـثـقافـة حسن نـاظم الذي يـشاركـنا
الـيــوم حـفل تـسـلـيم لـوح كـلـكـامش
ـــــثل حــــضــــارة الــــعــــراق الــــذي 
وسـيـكون شـاهد عـلى استـرداد هذا
اللوح الطيني الذي يبلغ عمره اكثر
مـن ثالث االف عــام والـــذي يـــحــمل
نـقوشـا  سومريـة تسلـمته سفـارتنا
فـي واشنطن حيث  مصادرته من
االمـن الـوطـني االمــريـكي وســلـمـته
الـى الــــســــفــــارة الــــعـــــراقــــيــــة في

واشنطن). 
واضـاف (عـمـلنـا مع جـهات وطـنـية
عـلى  اسـتـرداد االف القـطع االثـرية
من عـدة دول منها امريـكا وبرطانيا

وهـولنـدا وهذا اليتـحقق لـوال قيادة
وزير الثقافة حسن ناظم واشكر كل
اجلــهــود اخلـيــرة) مـؤكــدا ان (هـذا
الــيــوم هــو انــتـصــار حلــضـــارتــنـا

العريقة).
بـعـدهـا حتـدث وزير الـثـقـافـة قائال(
قـمنا باستـرداد العشرات من القطع
االثـرية والـيوم لـوح كلـكامش .احي
كـل اجلـهـود اخلـيـرة وحـرص وزيـر
ـــتــمـــيــز في اخلـــارجــيـــة وكــادره ا
الـدائرة الـقانونـية كـما احي الهـيئة
الـعامة لـلتراث عـلى متابـعتهـا لهذا
ــلف وان شــاءالــله ســنــســتـرد كل ا

هربة). اثار العراق ا
وحتـدث الـدبـلـومـاسي في الـسـفارة
العراقية في واشنطن وليد الشاوي
لـ(الــزمـان) حـيث رافق عــمـلـيـة نـقل
لـــوح كــلــكـــامش من واشـــنــطن الى
بـغـداد قـائال(شـاهـد احـد الـعـامـلـ
ــتــاحف فـي الــســفــارة في احــدى ا
االمـــريــكـــيـــة هــذا الـــلــوح واخـــبــر
الـسـفارة فـتم متـابعـة هذه الـقضـية
ـوافقات الـى ان  احلصول عـلى ا
االصـولية حيث  جـلبه الى بغداد

من واشنطن). 
واضــاف (هـذا الـلـوح مـؤمن بـثالث

مـاليـ دوالر  في حـال حـصـول اي
شـىء له عنـد نقـله عـبر مـطار دالس
)وعـن الكبش الذي  تـسلمه ايضا
قـال(الـكـبش كان مـوجـود في احدى
ـتاحف االمـريكيـة غيـر مسجل  اذ ا
يــــعـــد نــــبش عــــشـــوائـي وهـــو من

احلـــضـــارة الــســـومـــريـــة حــيث 
اعادته الى العراق ).

ولـوح حلم كلـكامش هو لـوح طيني

جتــاوز عـمـره  3500 عــام يـحـتـوي
عــلى نــقــوش بـالــلــغــة الـســومــريـة
ألجـــزاء مـن مـــلـــحـــمــــة كـــلـــكـــامش
الـشـعـرية تـمت سـرقـته من الـعراق
ـية. ـزادات الـعـا والـتـداول به في ا
وفـي عـــــام 2007  إدخــــــالـه إلى

سوق الفن األمريكي. 
وفـي عـــــام 2019 صــــــادرته وزارة
الــــعـــــدل األمــــريــــكـــــيــــة.ووصــــفت

الـيـونـسـكـو عـمـلـيـة اسـتـعـادة هـذه
الــقــطــعـة األثــريــة الــقــيـمــة بــأنــهـا
(تـتويج لعقود من التعاون ب دول
ــتــحــدة والــعـراق مــثل الــواليــات ا
ـوقعــــــة على وكـلـيهـما من الـدول ا
اتــفـاقـيـة الــيـونـســكـو لـعـام 1970
والــــتي تـــزود الـــبــــلـــدان بـــاإلطـــار
نع االجتار غير القانوني والعملي 

شروع باآلثار). ا

ان (االجـتـمـاع تطـرق الى الـتفـاهـمات
رحلة الـسياسـية من أجل متـطلبـات ا
ا يسهم في اسـتقرار البالد ـقبلـة  ا
شـاركة الـفعّـالة لـلمـكون من خـالل ا
الــــســـني والـــكــــوردي والـــنـــهـــوض
بـــالــــوضع االقـــتـــصـــادي وحتـــســـ
ــعــيــشــيــة لــلــمــواطــنــ الــظــروف ا
ــشـاكل الــعـراقــيـ إلـى جـانب حل ا
بـنــحـوٍ جـذري بـ إقـلـيم كـوردسـتـان
واحلـكومة االحتـادية وفقاً لـلدستور).
كـما التقى البارزاني جيلبرت ميتران
جنل الـصديقة العريـقة لالقليم دانيال
مــيــتـران ورئــيس مــؤسـســة دانــيـال
مـيتران  –فـرانس ليـبرتي. وذكـر بيان
تــلـقـته (الــزمـان) امس ان (الـبـارزاني
اكـد خالل اللقـاء الذي حضره الـسفير
الفرنسي لدى بغداد إيريك شوفالييه
ـــوقف الـــودي والــداعم مـن دانــيــال ا
مـيــتـران وفـرانـسـوا مـيـتـران الـلـذين
سـانـدا االكـراد في أيامـهم الـعصـيـبة
وبـالـتـالي فإن أعـمـالهـمـا ومـواقفـهـما
الـتـاريـخـيـة سـتـظل خـالـدة دائـمـاً في
أشـار رئـيس ذاكــرة الـشـعب) بـدوره 
ـؤسسة إلى أن (تقدم االقليم وجناح ا
حـــكــــومـــته  يـــبـــعــــثـــان عـــلى األمل
ـستـقبل) وأكـد مجـدداً (استـعداده وا
لـدعم االقليم في احملافل الـدبلوماسية

ية).  العا
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رجـحت الــهـيــئـة الــعـامــة لالنـواء
اجلوية والرصـد الزلزالي الـتابعة
لــوزارة الــنــقل  ان يــكــون طــقس
ـقبـل غـائمـا الى غائم اليـوم ا
جزئـيا مـصـحوبـا بـامطـار. وقالت
الـهـيـئـة في بـيـان تـلقـتـه (الـزمان)
قـبـل امس ان (طقس الـيـومـ ا
سيكون غائما إلى غائم جزئيا مع
فــرص لـتــســاقـط زخـات مــطــر في
ــــنـــــاطـق كــــافـــــة) واضــــاف ان ا
(درجـات احلرارة الـعـظـمى األدنى
في الــبالد تــســجــلــهــا مــحــافــظـة
السلـيمانـية بواق  19 درجة وفي
بـغـداد  21 درجـة  في مــا تــكـون
في مـحــافـظــتي واسط والــبـصـرة
 26 درجــة مـــئــويـــة ) مــؤكــدا ان
ـقبـل (طقس اجلـمعـة والـسبت ا
سيـكون صـحـو مع بعـض الغـيوم
وال تـغـييـر فـي درجـات احلرارة).

نـــوجـــيــــنت ســـور واز وأقـــدم عـــلى
إضـرام النـار فيه.وأوضـحت التـقارير
ان (اجلــانـي من مــوالــيــد عـام 1988
ومــتــهم بـإشــعـال احلــريق في مــركـز
ـــهـــاجـــرين الـــذي يـــقـــيم به إيـــواء ا
ـتـهم قـيـد أيــضـا) مـشـيـرة إلـى أن (ا
االحـــتــجــاز اآلن). بــدوره  أكــد أحــد
ركز ان ( حارس األمن الـقاطن في ا
ـهـاجـر الـسـوداني قـبل تـشـاجـر مع ا
ـدعي احلــادث). فـيـمـا اشــار مـكـتب ا
ركز تهم سـلم نفسه  الـعام الى ان (ا
شـرطة نـوجينت سـور وايز بـعد مدة
ـركز) مؤكدا مـن اندالع احلريق في ا
ان (خالفــا شـخـصــيـا بـ اجلــانـبـ

كــان الـدافع وراء احلـادث). الى ذلك 
أعــــادت ســـويـــســـرا لــــلـــمـــرة األولى
طــفـلـتـ كــانـتـا في مـخــيم لـعـائالت
يــخـضـع لـســيــطـرة مــقــاتــلي داعش 
األكـــراد في ســوريــا. وأعــلــنت وزارة
اخلـارجـيـة االحتـاديـة ان (الـطـفـلـتـ
هـمـا فـتـاتـ تـبـلـغان  9 و 15 عـامًـا
أخـذتـهـمـا والـدتـهـمـا عام  2016 إلى

dÒOG  «—U ù«

Ÿu _« W UN  WKD  

b _«Ë X K  

{ دبـي - ا ف ب:  أعــــــــلـــــــــنت
اإلمـــارات امس الـــثالثـــاء أنـــهــا
قـرّرت تــقـلــيص أيـام الــعـمل في
األسبـوع من خـمـسـة إلى أربـعة
أيام ونصف وتغيير عطلة نهاية
األسـبـوع من اجلـمــعـة والـسـبت
إلى الــسـبـت واألحـد حــســبــمـا
أفـــــــــــــادت وكـــــالــــــة األنــــــبـــــاء

احلكومية. 
وجــــاء في بــــيــــان إن اإلمــــارات
ـــتــحــدة هي الــدولــة الــعــربــيــة ا
األولى في الـــعـــالم الـــتـي تـــقــدم
أسـبوع عـمـل محـلـي أقصـر من
ـــكــون من ي ا األســبـــوع الــعـــا
خـمــسـة أيــام مـعــتـبــرة أن هـذه
اخلـــــــــطــــــــــوة تـــــــــعـــــــــزّز "األداء

االقتصادي".
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اعـــادت شـــركـــة اخلـــطـــوط اجلـــويــة
الـعراقية التابعة لوزارة النقل امس 
 417 مـــهــاجــرا عـــراقــيـــا من مــطــار
مـينسك الى بغداد واربيل. وقال بيان
تــلــقــته (الــزمــان) امس ان (الــشــركـة
اجــــلت نــــحـــو  417 مــــهــــاجـــرا من
الـعـالـقـ على احلـدود الـبـيالروسـية
الـبولـنديـة عبـر رحلـتهـا اإلستـثنـائية
اإلنـسانـية الـثامـنة الـتي نفذت امس
مـن مطـار مـينـسك الى مـطـاري أربيل
وبـغداد لـيرتـفع عدد الـذين  نقـلهم
بـنجاح عـبر هذه الرحالت الى 3139
عــراقـيــا) وتـابع الــبـيـان ان (الــنـاقل
باشرة الـوطني سيـستأنف رحالتـهُ ا
مـن بـغـداد والــنـجف الى الــكـويت كل
يـوم سـبت وأربـعـاء بـدءا مـن يوم 18
اجلـاري وبـأسعـار تنـافـسيـة). فيـما 
أفــادت تـقـاريــر صـحــيـفـة بــأن الجـئـا
ســودانـيـا قـتـل حـارس أمن في مـركـز
ــديـنـة الســتـقـبــال طـالـبي الــلـجـوء 
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دعـا رئــيس الـتـيـار الـصـدري مـقـتـدى
يـة في الـعراق ـمثـلـة األ الـصـدر وا
جين بالسخارت احملكمة االحتادية
ـصــادقــة عــلى نــتـائج الــعــلــيـا الـى ا
ـا وصفوه االنـتخـابات دون تأخـير 
ـنــاسب. وذكــر بـيــان تـلــقـته بــغـيــر ا
(الـزمان) امس ان (الصدر استقبل في
احلـــنــــانـــة  بالســـخـــارت  وحتـــدث
اجلـانبـان عن الوضع السـياسي الذي
ـرّ به الـعـراق) ودعـا اجلـانـبان الى
ـصـادقـة عـلى الـنـتائج دون (أهـمـيـة ا
تـأخـير غـيـر منـاسب من قـبل احملكـمة
اإلحتـــاديــة) مـن جــانـــبــهـــا  هــنــأت
بالسـخارت (الكـتلة الـصدرية بـفوزها
انـية) مؤكدة أن في االنـتخابـات البر
(احلـملـة االنتخـابيـة للصـدري كانت
نــــاجــــحـــــة وأن االســــتــــحــــقــــاقــــات
ـقـراطـيـة من طـبيـعـتـهـا أن تـفرز الـد
ــعــنى خـــاســراً وفــائـــزاً وهــذا هـــو ا
احلـــقـــيــــقي لـــهـــا) واشـــارت الى ان
ـسـاعدة الـفنـيـة التي قـدمتـها األ (ا
ــرجـعـيـة ــتـحـدة كـانـت بـطـلب من ا ا
ومن الــصـدر واحلـكـومـة الـعـراقـيـة و
أطـراف سياسـية أخرى) واضافت ان
ــفــوضــيـة (إدارة االقــتــراع من قــبل ا
كانت ـسـتقـلـة لالنـتخـابـات  الـعـلـيا ا
إدارة جــيـدة ونــاجــحـة من الــنـاحــيـة
الـفـنـيـة). ويأتـي هذا الـلـقـاءعـقب أيام
مـن اجــــتـــمــــاع الــــصــــدر مـع اإلطـــار
الـتـنـسيـقي في بـغـداد لتـوحـيد صف
الــبـيت الـشـيـعي واالتــفـاق عـلى الـيـة
قبل. بدوره  اخـتيار رئيس الوزراء ا
قـال عـضـو في إئـتـالف دولـة الـقـانون
وائـل الــركــابي فـي تــصــريح امس ان
(اجـتـمـاع القـوى الـشـيعـيـة في اإلطار
ـقـرر عـقـده الـتـنـسـيـقي ا
فـي الـــنـــجـف لم يـــتم
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وارتـفـعت حـصـيـلـة ثـوران بـركـان
دمّر في إندونيسيا من سيميرو ا

 22 إلى  34 قتيال. 
ـتـحـدث بـاسم وكـالة إدارة وقال ا
ـــــهــــاري ان الـــــكـــــوارث عـــــبـــــد ا
(احلصـيلـة األخيـرة التي حـصلـنا
ـرحلـة هي مـقتل علـيـها في هـذه ا
 34 شخصًا وفقدان  17 اخرين 
بـــعـــدمـــا دمـــر الـــبـــركـــان مـــنــازل
وسيارات وغطى شوارع بأكملها
بـــطــبـــقـــة ســـمـــيـــكـــة من الـــرمــاد
واألوحال). وثـار بـركـان سـيـمـيرو
اإلنــدونـــيــسـي في شــرق جـــزيــرة
اضي قاذفا رمادا جاوة السبت ا
كثيفا وسيال من احلـمم البركانية
اجــــــتــــــاحـت قــــــرى تــــــقـع عــــــلى
مـــــنــــــحـــــدراتـه مـــــا دفـع بـــــآالف
ـذعـورين إلـى الـفرار األشـخاص ا
من مــــــنـــــازلـــــهـم حـــــيـث اجـــــلت
السـلـطات  3700 شخص تـقريـبا

تضررة.  نطقة ا من ا
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اكـدت وزارة الصحة  ضعف االقبال
عـلى التـطعيـم ضد فايـروس كورونا
اضادة في  بـرغم توفر الـلقاحـات ا
مــنــافـذ بــغــداد واحملـافــظــات. وقـال
مــديـر صـحــة بـغـداد الــكـرخ جـاسب
لـطيف احلـجامي في لـقاء متـلفز انه
(الزالت الــبـحـوث والـتـقـاريـر بـشـأن
ـتـحـور اجلديـد اومـيـكرون بـطـيـئة ا
حــتى اآلن ويــومـا نــقـرأ مــعـلــومـات
جديدة ومتناقضة من حيث اإلصابة
وسـرعـة االنـتشـار وخـطـورته وحتى
الـتشـكيك فـي إمكانـية الـلقـاحات في
ــتـــحــور وآخــرى مـــجــابــهـــة هــذا ا
بـالـعـكس) واشـار الى انـه (بـصورة

عــامــة اعـراض مــتــحـورات كــورونـا
سحة)  واضاف ان مـتشابهة عبر ا
ـتــحـور اجلـديـد سـيـدخل الـعـراق (ا
وقـد نــســتــفــيـد من عــاجالً أم آجـالً 
تــأخـر وصــوله او بـأعــداد إصـابـات
مـسيطر عليها) ولفت الى ان (هناك
مــســتــشــفــيــ في بــغــداد ســتــقـوم
الـصحة بإفتتاحـهما قريبا) ومضى
الى الــقــول ان (نــســبـة الــتــلــقـيح ال
ئة من اجلرعة أولى تـتجاوز  30 بـا
ـئة من واجلـرعـت أكـثر من  10 بـا
ــسـتــهــدفـة من  12عــامـاً الــفــئـات ا

وأكثر وهو مؤشر متدني). 
وســــــجــــــلـت الــــــوزارة امس  625
اصـابـة وشـفـاء  952 حـالـة وبـواقع
ـوقف  16 وفــاة جــديـدة. واوضـح ا

الـوبائي اليـومي الذي اطلـعت عليه
(الـزمان) امس ان (عـدد الفـحوصات
اخملــتــبـريــة الــتي اجـرتــهــا الـوزارة
لـعينات مشتبه اصابتها بالفايروس

بـلـغت اكـثـر من  18 الـفـا  حـيث 
رصــد اصــابــة   625 بــكــورونــا في
عـــمـــوم احملـــافـــظـــات) واضــاف ان
(الـشفـاء بلغ  952 حـالة وبواقع 16
وفــاة جــديـدة) وتــابع ان (اكــثـر من
 91 الـف شـــخص تـــلـــقى جـــرعـــات
ـضــاد في مــراكـز الـوزارة الــلـقــاح ا
ــنــتـشــرة بــبــغـداد واحملــافــظـات). ا
وكــشـفت دراســة بـريــطـانــيـة بــشـأن
الـتـطـعـيم بجـرعـتـ مـختـلـفـت من
لـقـاحـات كورونـا عن  ان األشـخاص
الــذين تـلـقـوا جــرعـة أولى من لـقـاح
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حـــــقق مـــــنــــتـــــخب الـــــعــــراق
لــلـنـاشــئـ الــفـوز أمس عـلى
نـظيره اللبـناني بثالثة أهداف
مــن دون رد وذلـك ضــــــــــــــــمـن
مــنـافـسـات اجلـولـة األولى من

بطولة غرب آسيا. 
وســــــجـل الــــــهــــــدف االول عن
طـــريـق الالعب حـــسن جـــاسم
ــبــاراة  مـع بــدايــة انـــطالق ا
وفـي الدقيقة  83 احرز الهدف
الـــثــانـي الالعب حـــسن كــر

وفـي الــــدقــــــيـــــقـــــة االولى من
الــــــوقـت احملـــــتـــــــــسـب بـــــدل
الـــضـــائع الـــذي اضــافـه حــكم
الـلقـاء جاء الهـدف الثالث عن
طــــــــــريــق الـالعب عــــــــــمـــــــــار

اخلفاجي. 
وقـدم لـيـوث الرافـدين عـروضا

ــنــتــخب الــســعــودي يــوم غـد ا
اخلميس.

جـمـيلـة بعـد حـسم التـأهل تـقريـبا
ـواجهـة الـثـانـيـة أمام وبـانـتـظـار ا
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أسـتـرازيـنـيكـا أو فـايـزر ثم أعـقـبوا
ذلك بـجـرعـة ثانـيـة من لقـاح مـودرنا
بــــعـــــد تــــســــعــــة أســــابــــيـع كــــانت
ــنــاعــيــة أقـوى من اســتــجــابـتــهم ا

غيرهم.
 وقــــال الـــتــــدريـــسـي في جـــامــــعـــة
أكـسـفورد مـاثـيـو سنـابي (اكـتشـفـنا
اسـتجـابة جـيدة للـمنـاعة وأقوى من
احلـصـول عـلى اجلـرعـتـ مـن لـقاح
أســـتــرازيــنــيـــكــا). وتــمــنـح نــتــائج
الـــدراســـة أمـال لـــلـــدول الـــفـــقـــيـــرة
ومـتـوسـطـة الـدخل الـتـي قـد حتـتاج
ــنح مـواطـنــيـهـا جــرعـات لـقـاح من
إنـتاج شركات مختـلفة في حالة عدم
اسـتقرار أو قـرب نفاد إمـداداتها من

اللقاحات.
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جنح فريق طـبي في مركـز ابن البـيطـار التـخصـصي جلراحـة القلـب التابع
لدائـرة صحة بـغداد الـكرخ  في اجـراء عمـليـة قلب مفـتوح نـوعيـة ومتـميزة
ـريض يـبلـغ من العـمر  60 عـامـا. وقال مـدير لزراعـة ثالثـة شرايـ قـلبـية 
ركـز  رئيـس الفـريق الطـبي وسام صـالح الـعبـيدي في تـصريح امس ان ا

ريض يـعاني من قـصور شـديد وحـاد في الـشرايـ التـاجيـة القـلبـية مع (ا
.( وضع صحي غير مستقر بسبب تكلس في الشراي

 واضــاف انه (بــعـــد اجــراء الـــفــحــوصـــات الــطــبـــيــة الالزمـــة و الــتــداخل
ـفتوح القـسطـاري  زراعة ثالثـة شرايـ وتكـللت عـملـية جـراحة القـلب ا

ريض بحالة صحية جيدة).  وا بالنجاح 
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هبطت مروحية من نوع مي  17 روسية الصنع
تـابـعـة لـطـيـران اجلـيش بـشـكل اضـطـراري في
حـافظة ميسان بـعد تعرضها منطـقة الرفاعي 
خللل فـني .وذكرت وزارة الدفاع في بيان تلقته
(الـزمـان) ان (طــائـرة هـلــيـكـوبــتـر نـوع مي 17
تــابـعــة لـطــيـران اجلــيش تـعــرضت لـعــطل فـني
نطقة الرفاعي اجبـرها على هبوط اضطراري 
في مـيـسـان) واضـاف ان (الـهـبـوط اسـفـر عن
إصـابـة طـاقم الـطائـرة) مـشـيـرا الى (مـبـاشرة
عـرفة اسباب هذا اجلهات اخملـتصة بالـتحقيق 
العـطل الـفني). وكـشف مصـدر في وقت سابق
سـقــوط طـائـرة عــسـكـريــة عـراقـيـة فـي مـيـسـان
ــصـدر ان (الـطـائـرة نـتـيـجـة خــلل فـني.وذكـر ا
ووقـوع اصـابات في سـقـطت نـتيـجـة خلـل فني 

dO∫ حطام مركبة نتيجة انفجار تقاطع مجسر الصمود في البصرةطاقمها دون وفيات).  H
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حفل تسلم
لوح حلم
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كردستان).
V¹dNð  UJ³ý

 مـشددا عـلى (ضرورة تـوحيـد اجلهود
من أجـل تفكيك شبكات تهريب واجتار
الــبــشـر الــتي كــان لــهـا دور كــبــيـر في
تـفــاقم الـهـجـرة غـيـر الـشـرعـيـة وكـذلك
ضللـة واخلاطئة علومـات ا مـكافحـة ا
حـــولــهـــا) مـــؤكــدا (أهـــمــيـــة تـــقــاسم
ـسؤوليـة في هذه القـضية اإلنـسانية ا
وإن تـقـوم الـدول األعـضـاء في االحتاد
الـتي مـوجود عـلى اراضيـها مـخيـمات
ــهـــاجــرين بــتــوفـــيــر االحــتــيــاجــات ا
اإلنـــســـانــــيـــة االســـاســـيـــة وتـــســـريع
ـنــظـمـات اإلنــسـانـيـة إجــراءات عـمل ا
ــواطــنــ من الــعــودة إلى لــتــمــكــ ا

كن). الوطن باسرع وقت 
 بـــدوره ثـــمن (اجلـــانب األوروبـي مــا
تـقـوم به الـسـلـطـات الـعـراقـيـة في هذه
الــقــضــيــة) مــؤكــداً ان (االحتــاد عــلى
ـــنـــظـــمـــات تـــواصـل مـــســـتـــمـــر مـع ا
اإلنـسانية بـهذا الشأن وسـيتباحث مع
ـــنــظـــمـــات بــشـــأن مالحـــظــات هـــذه ا
اجلـــانـب الـــعـــراقي من أجـل حتـــســ
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احلــــكم فــــضالً عن عــــدم وجـــود أي
بـلغ لـلكـبير). دلـيل علـى فقـدان هذا ا
وكـان الـعـمر قـد رد عـلى بـيان هـيـئة
الـنــزاهـة بـشـأن صـدور مـذكـرة الـقـاء
تعمد قـبض بحقه بـتهمة االضـرار ا

ال العام.   با
وذكـــــــر ان (وســــــــائل الــــــــتـــــــواصل
ـذكـرة االجــتـمــاعي تـنــاقـلت صــورة 
قــبـض ضــدي يــعــزى صــدورهــا الى
مـحكمـة نزاهة ذي قـار بداعي احداث
ضـرر وقـد تالقـفهـا الـبـعض الغراض
النـريد اخلوض فيها وصوروها على
انــهـا صـدرت بــسـبب اتـهــام بـسـرقـة
خــمـسـ مـلـيـار ديــنـار من مـيـزانـيـة
مــحــاولــ خــداع الـراي احملــافــظــة 
الـعام وتضـليله الغـراضهم الـدنيئة)
ـبــالغ وتــابع (انــنــا نــؤكــد ان هــذه ا
صــرفـت الى شــركــات من احملــافــظــة
الـتي احيلت علـيها مشاريع في وقت
وقد احملـافظ االسبق عـادل الدخـيلي 
ـسـتـحـقـاتـهم بـنـاء على  الـصـرف 
اوامـر صـدرت من وزارتي الـتـخـطيط
ـالـية و الـصرف بـنسب مـتفـاوتة ا
ـــشـــروع البـــنـــاء حـــسـب اهـــمـــيـــة ا

احملافظة ونسبة اجنازه). 
افتتح احملافظ احمد من جهة اخرى 
دائــرة الـتــســجــيل غــني اخلــفــاجـي 
الــعــقــاري في قــضــاء الــغــراف.وقـال
احملــافظ فـي بـيــان تــلــقــته (الــزمـان)
امـس ان (افتـتـاح الدائـرة جـاء ضمن
خــطـــة االدارة احملــلــيــة من اجل رفع
ـؤسـسي بـاالضـافة مـسـتـوى االداء ا

بغداد
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ادائـها) الفتا الى (أهمـية القضاء على
شـبـكـات التـهـريب الـتي تـغرر بـالـناس
وتـــكــبـــدهم امــواالً طـــائــلـــة وتــعــرض

حياتهم إلى اخلطر).
كــمـــا تــرأس وكــيل الــوزارة لــلــشــؤون
مـتعـددة األطراف والـشؤون الـقانـونية
قـحطـان طه خلف الـوفد الـعراقي الذي
ثل عن وزارتي يـضم في عضويـته 
الـدفــاع والـصـحـة لـلـمـشـاركـة بـأعـمـال
اجتماعات اللجنة الثالثية الدورة  52
والـلـجنـة الـفنـية الـفـرعيـة الدورة 118
ـــفـــقــودين ـــعــنـــيـــة بــالـــبـــحث عن ا ا
الــعــراقــيــ والــكــويــتــ جــراء حـرب
اخلـــلــيج الـــثــانــيـــة في األردن . وذكــر
الــبـيــان ان (االجــتـمــاع عـقــد بـرئــاسـة
الــلـجـنــة الـدولـيـة لــلـصـلــيب األحـمـر 
ـثـلـ عن دولـة الـكـويت ـشــاركـة  و
ـملـكة ـملـكة الـعربـية الـسعـودية وا وا
تـحدة األمـريكـية ـتحـدة والواليـات ا ا
ـثـلـ عن بـعـثة وفـرنـسـا وبـحـضور 
ـسـاعدة الـعـراق بصـفة ـتـحدة  األ ا

مراقب).
وتــابع ان (االجـتـمـاع تـنــاول مـنـاقـشـة
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ـــوافق ــــاضي ا كـــان يــــوم الـــســـبت ا
الــرابع من كــانـون االول ( ديــسـمــبـر )
اخـــر مـــحـــطـــات االب الـــبـــيـــر ابـــونــا
احلـــيــاتــيـــة اذ فــارق احلـــيــاة في ذلك
الـيـوم عن عـمر نـاهز ال 87عـامـا كانت
ـرض اعــوامـهـا االخـيــرة صـراعـا مع ا
الــذي ارغـمه عــلى االسـتــقـرار في احـد
مـستشفـيات مدينـة اربيل قبل ان يلفظ
انـفـاسه االخيـرة هنـاك ويـدفن جثـمانه
بـحسب وصيته في مسقط راسه ببلدة
ـديـنـة فـيــشـخـابـور في قـضـاء زاخـو 
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امــا عن سـيـرته الـفـكــريـة الـتي تـركـهـا
االب الــبـيـر ابــونـا فـهي حــافـلـة سـواء
ــقـاالت الـتي دبـجـهـا يـراعه اضـافـة بـا
لـــلــكـــتب الـــتي اســتـــلـــهم فــيـــهــا روح
ـشرقيـة ةماكـانت عليه في ـسيـحية ا ا
سـنـوات بدايـاته او منـتـصفـها اضـافة

لـــلــمـــحــطـــات الــتي
مــرت بـهـا سـواء من
خـالل تــــعــــرضــــهـــا
لـالســـــتـــــهـــــدافــــات
ـنـظـمة واحلـمـالت ا
الـــى جــــــــــــــــــــــــانــب
انـــــتــــــشـــــارهـــــا في
اصـــقـــاع الـــعـــالم ..
وقـد نـشطت احلـركة
الــفــكــريــة لـدى االب
الـــبــــيـــر ابـــونـــا من
خـالل الـــــســـــنــــوات
االخـــيـــرة حــيـــنـــمــا
اســـهــمـت كــنـــيــســة
اربـــيل الــكـــلــدانــيــة
بـــدفـع الـــعـــديـــد من
نـــــــتـــــــاجـــــــات االب
الـــراحل الى الـــنــور
اذكـر مـنـهـا مـصـدره
الـــــــــــذي اضــــــــــحـى
مـرجـعا مـهمـا سواء
لـــــلـــــبـــــاحـــــثــــ او

ذكور العصر اجلزء االول من الكتاب ا
الـســاسـاني الـذي فـيه عـاشت كـنـيـسـة
ـشرق اربعة قـرون الى جانب الديانة ا
ـــزديــة وعــانـت في تــلك الـــفــتــرة من ا
ـرقــيـة بــعض الــبـدع كــاالريـوســيــة وا
ــانــويــة والى اخــره فــيــمــا تــنــاول وا
الـــقـــسـم الـــثـــاني من اجلـــزء االول من
ـشـرق الـعـصر كـتـاب تـاريخ كـنـيـسـة ا
الــــــعـــــربـي ومـــــجـيء االسالم وكــــــيف
اســتـقــبـلت هــذه الـكــنـيــسـة الــقـادمـ
اجلــدد امــا الــقــسم الــثــالث فــاخــتص
شـرقـيـة ابان بـقـراء تـاريخ الـكنـيـسـة ا
ـغولي وما احـدثه هوالء االقوام عـهد ا
الـــقـــادمـــون من الـــشـــرق االقـــصى من
الـفسـاد والدمـار في هذه البـلدان فـيما
تـناول القـسم الرابع العـصر العـثماني
والـفـئـات االخـرى الـتي تـنـافـست عـلى
ــؤلف حـــكم بــ الــنـــهــرين ويــخـــتم ا
لـوكوز كتابه في الفصل اخلامس الذي
سـلط من خالله االضـواء نحـو كـنيـسة

رجع اعتـرض أحد الـدكـاترة في رسـالـة إلى صديق عـلى إيـراد اسم ا
ـوضوع الذي نشرته (الزمان) عن فضيلة السيد علي السيستاني في ا

الشيخ أحمد الراوي.
قال ذلك الدكـتور الفـاضل إن الشـيخ الراوي تصـدى للحـوزة (الشيـعية)
عـونـة البـاب العـالي في اإلسـتانـة زمن العـثـمانـي فـكيف في سامـراء 
يـدرس الـسـيـسـتـاني عـنـد الـراوي عـاداً هـذا الـكالم تـدلـيـسـاً من جـانب

الكاتب حلشر اسم السيستاني وإعالء شأنه.
ـرجع الـسـيد عـلي الـسـيسـتـاني كان ال يعـلم هـذا الـدكتـور الـفاضل أن ا
ـدرسة ـدينـة سـامراء وأن مـديـر هذه ا ـدرسـة الشـيرازيـة  يدرس في ا
درسـة العلمية وطالبها كانوا يتـرددون على الشيخ أحمـد الراوي مدير ا
ـدرســتــ عالقـة طــيــبـة وهــنــاك صـورة لــلـشــيخ أحــمـد وبـ مــديــري ا
ـدرس وبصـحـبـته مـديـر مـدرسة الـشـيـرازي وجـمع من طالب الـعـلم وا

وهم يقفون في استقبال أحد ضيوف مدينة سامراء.
ثم أن الشيخ أحمـد الراوي لم يكن في عهـد الدولة العـثمانيـة في مدينة
ـدرسة الـعلـمـية إذ كـان قاضـيـاً في مديـنة سامـراء ولم تـكن له عالقة بـا
سـيب وبعـد االحـتالل البـريطـاني أصـبح قاضـياً فـي مديـنة ديـر الزور ا
ـدرسـة سامـراء إال في الـعام 1926 فهـل كانت السـوريـة ولم يـلتـحق 
توجـد دولـة عـثـمـانيـة في تـلك الـسـنـة ام أنهـا انـسـحـبت من الـعراق في

العام 1917.
عـترض يـريد معـلومـات إضافـية حـول عالقة الـشيخ وإذا كان الـدكتـور ا
راجـع في النـجف وكـربالء فـقـد أبدى الـسـيـد عـبد الـعـزيـز الراوي مع ا
حفـيد الشـيخ أحمـد استـعداده لـتزويـده بهـا مع قصـيدة الـشيخ مـحمد
رجع دح الشـيخ أحمـد وغيـر ذلك من قيـام ا احلسـ كاشف الـغطـاء 
السيد ابو احلسن بإرسال الهدايا للشيخ احمد بيد
أحـد طالبـه الـســيـد مــحـمــد سـلــطـان كــلـنــتـر الـذي
أصبح فيـما بـعد مـدير أكبـر مدرسـة دينـية حتمل

اسم جامعة النجف.

قـرارات مـهمـة لـلمـحـافظـة وابـنائـها
الك ــالــيــة وا بــعـــد لــقــاءنــا وزيـــر ا
ــتــقـدم في مــقــر الـوزارة بــبــغـداد) ا
وأضـــاف ان (الــــوزارة وافـــقت عـــلى
مـــتـــابــــعـــة تـــطـــبـــيق الـــقـــرار 315
واخلــاص بــعــقـود دوائــر احملــافــظـة
كـافـة وإكـمـال اإلجـراءات الـقـانـونـية
واإلداريـة اخلـاصة بـالعـقود من أجل
تـــثــبــيـت حــقــوق أبـــنــاء احملـــافــظــة
واحـتسـاب حقـوقهم ومسـتحـقاتهم)
مـشيراً الى ان (الـوزارة وافقت أيضاً
عــلـى تــمــويل الــدفــعــة الــثــالــثــة من
شاريع اخلطة الية  الـتخصيصات ا
االسـتثمـارية لغـرض استمـرار العمل
ـــالـــيــة ــشـــاريع) وتـــابع ان (ا فـي ا
ـنـاقالت وافــقت عـلى اكـمـال بـعض ا
ــالـيـة لـدائـرتي الـصــحـة والـتـربـيـة ا
والقطاعات اخلدمية األخرى) مؤكداً
(سـعي احملـافظـة الستـحـصال جـميع
حـقـوق أبـنـاء ذي قـار). جتـمـع مـئات
احملـــــتــــجــــ مـن اخلــــريـــــجــــ في
احملـافظة امام مبـنى ديوان احملافظة
 لـلـمـطـالـبـة بـايـجـاد فـرص عـمل في
دوائـر احملـافظـة.  وقـال شهـود عـيان
بنى ان (احملـتج حـاولوا اقتـحام ا
غـير ان الـقوات االمـنيـة منـعتـهم قبل
ـوظـف أن يـغـلـقـوا ابـوابـهـا ومـنع ا

ـــزاولـــة  اعـــمـــالـــهم) مـن الـــدخــول 
واشاروا الى ان (ان سبب االحتجاج
لـليوم الـتالي هو  لـلمطـالبة بـايجاد
ـــــــؤســــــســــــات فـــــــرص عــــــمـل في ا

احلكومية).

الـى االســـراع في اجنــــاز مـــعـــامالت
ــواطـنــ وتـخــفــيف االعـبــاء الـتي ا
) مــؤكـدا ان (ذي ــراجــعــ تــواجه ا
ـاضـيـة من ـدة ا قـار تــمـكـنت خالل ا
ـــــشـــــاريع اجنـــــاز الـــــعـــــديـــــد مـن ا
االسـتثمارية في مخـتلف القطاعات)
وتـابع ان (احلكومة احمللـية مستمرة
بــإجنــاز مــشــاريـعــهــا اخلــدمــيـة في
جـمـيع اقـضـيـة ونـواحـي احملـافـظة)
واشار البيان الى ان (احملافظ افتتح
قـــاعــة ريـــاضــيـــة مــتـــعــددة ايـــضــا 
االغــــراض فـي الــــقــــضـــــاء نــــفــــسه
بــحـضـور عــدد من رواد وجنـوم كـرة

القدم).
ــشــروع وقـــال اخلــفــاجـي ان (هــذا ا
ــا ســيــكــون بــدايــة وا لــيـس االول 
ــشــاريع ريـاضــيــة كـبــيــرة سـتــقـوم
احملـافـظـة بإنـشـائهـا قـريـبا من اجل
تـطوير االمكانيـات الرياضية) ولفت
الى ان ( الــقــاعــة نــفـذت بــتــصــامـيم
حـديثـة ومتطـورة الستـقطاب الـفئات
ــــارســـة الــــشــــبــــابـــيــــة لــــغــــرض 
اهـتمـاماتـهم الريـاضيـة ) واستـطرد
ــــشـــــروع كــــان من بـــــالــــقـــــول ان (ا
تلكـئة الذي عملت االدارة ـشاريع ا ا
احملــلــيـــة وبــالــتــعــاون مع مــديــريــة
الـشــبـاب والـريـاضـة وقـائــمـمـقـامـيـة
الـــغــراف عــلى اجنـــازه). كــمــا أعــلن
احملـافظ احمد غني اخلفاجي إجناز
جــمــيع اإلجـراءات لــتــطـبــيق الــقـرار
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اســـتــعـــرض وكــيل وزارة اخلـــارجــيــة
اإلجــراءات األقـــدم نـــزار اخلـــيـــرالــلـه 
ـتبعـة من قبل احلكـومة العـراقية في ا
ـواطـنـ الـعـالـقـ مـا يــخص إجالء ا
عـلى حدود كل من بيالروسيـا والتيفيا

وليتوانيا وبولندا. 
وقــال بــيـان لــلـوزارة تــلــقـته (الــزمـان)
امـس ان (اخلــيـــر الـــله تـــرأس الـــوفــد
ـشارك في اجتـماع حوار الـهجرة مع ا
اجلــانب األوربـي بـرئــاســة مــديــر عـام
دائـرة الشـرق األوسط وشمـال أفريـقيا
فـي إدارة الــعــمل اخلــارجي فــرنــانــدو
ديـر العـام للـهجرة جـنتـليـني ونائـب ا
والــــشـــؤون الـــداخـــلــــيـــة في االحتـــاد
يـوهـانيس لـوكـنر الـذي عقـد في مـبنى
إدارة الــعـمل اخلـارجي في بـروكـسل)
الوكيل بـنجاح وهـنأ اجلـانب األوربي 
االنــتــخــابــات  وأكــد (مـوقـف االحتـاد

الداعم للعراق).
مـعـرباً عن (تـطـلع االحتاد إلى تـشـكيل
حـكـومـة عـراقـيـة بـاسـرع وقت والـعمل
مـعـاً لـتـحقـيق مـزيـد من الـتـعاون) من
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ن يـهـمـهم تـاريخ كـنـيـسـة ـهـتــمـ  ا
ـشـرق حـيـنـمـا عـمـد االب الـراحل الى ا
تـرجمـته الى نص الكتـاب الذي اصدره
ــونــد لــوكــوز حــيث صــدر الــكــتـاب ر
بـجزئـيه االول والثـاني بترجـمة عـربية

اضي .. في مدينة عنكاوا العام ا
 وقــد الــتــفت االب الـبــيــر ابــونـا خالل
اجلــزء االول مـن الـكــتــاب وفـي ســيـاق
مـقـدمـته الـى ان مـا اكثـر مـا كـتـبـوا في
ـشــرق وتـاريــخـهــا الـطـويل كــنـيــسـة ا
ـمـتد عـلى نحـو عـشرين قـرنا واصـفا ا
ذلـك الــتـــاريـخ بــاحلـــافـل بـــالــعـــظـــائم
فـاجات ـليء بـا والـزاخـر بالـبـواهر وا
ــؤلف لـــوكــوز وتـــابع ابـــونــا الـى ان ا
ـؤرخــ الـكــبـار لــكـنه اثـار لــيس من ا
ـتــرجم وتـقــديــره من جـانب اعــجــاب ا
ـعـلــومـات الـكـثـيـرة والـنـفـيـسـة الـتي ا
اسـتــقـاهـا من مـصـادر عـديـدة ونـقـلـهـا
لـلـقـراء مـشـكـورا كـون هـوالء من ابـنـاء
الـكــنـيـسـة الـعـريـقـة في الـقـدم وتـنـاول

عمان
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بعد أحداث أو خيانة بعض القوة في 16 تشرين األول / أكتوبر 2017
ـا في ذلك ـوغـرافـيـا األراضي الـكـرديـة األصـلـيـة نـوعا مـا   تـغيـرت د
التـغـيـير اجلـغـرافي والـتعـريب من قـبل ولألسف بـعض الـعـرب اجملاورين
ـنـطـقـة هـذه الـتـغيـيـرات مـن تنـظـيم ـنـاطق اسـتـغـلت الـقـوات في ا لـتـلك ا
ـناطق اخلاضعة لـسيطرة القـوات احلكومية داعش وهاجمت بعض هذه ا
وبعض القوات غـير النـظامية الـعراقيـة  هاجم داعش منـاطق ذات النفوذ
نـاطق اخلارجـة عن إدارة حكـومة إقـليم كـردستان  الكردي  ال سـيمـا ا

ناطق.  كما أحلق خسائر بشرية ومادية بسكان هذه ا
كـما اسـتـشـهـاد مـجـمـوعـة من قوات الـبـيـشـمـركـة في مـواجـهـات مع هذه
الـقـوات  بـعـد أن شـهــد الـعـديـد من اهـالي الــقـرى هـجـمـات داعش عـلى
ـتواجـدة بالـقرب دنـي الـعـزل ودون أي رد فعل من الـقـوات العـراقيـة ا ا
من القرى وخاصة قرية (بلكانة ولهيبان) وما قبلها هي قرية (خدر جيجة
و كولوجو في كرميان) في كنـديناوة كانت حتت نيران اإلرهاب  بعد أن
ـتكررة لتـنظيم داعش لـلقرى الكـردية وباستـمرار  وجه الزعيم هجمات ا
الـتاريـخي لـلـكـرد مـسـعـود بـارزاني الـبـيـشمـركـة الـكـرديـة بـدخـول الـقرى
واطن الـعزل  وانتشرت قوات الـبيشمركة الكردية حفاظـا على أرواح ا
نـاطق  وتنـفس أهالي الـقرى الصـعداء بـعد تـعرضهم لـلتـهديد في هذه ا
ستـمر من قبل تـنظيـمات داعش اإلرهـابية  كـذلك لألسف بعض أفراد ا

اجليران هم من العرب. 
االن قوات البـيشـمركـة موجـودة داخل هذه القـرى والنـاس سعـداء بعودة
ـوقف الـقـوات الى قـراهم وشــكـروا الـقـائـد مـسـعــود بـارزاني عـلى هـذا ا
الـشجـاع والـسـريع حـيث يـحـتـاج النـاس قـريـبًـا إلى الـعـودة إلى حـيـاتهم
الـبسـيـطـة والـعـيش بـأمـان في مـنـازلهـم و قراهـم  حيث
يـوجــد أطــفــال ونـســاء ومــزارع ومــنـازل وحـاللـهم 
وكلما زاد األمن  زاد اخلير والعيش في مناطقهم
يـشعـر الـنـاس بـاالطـمـئـنـان في كل مـرة يـرون فـيـها

البيشمركة في مناطقهم.

ــبــذولــة فـي أطــار الــبــحث اجلـــهــود ا
فـقودين) واعـرب  خلف والـتحـر عن ا
عن (حــرص الـعـراق حــكـومـةً وشــعـبـاً
عـــلى بـــذل اقــصى درجـــات الــتـــعــاون
ــــا ـــــبــــنـي عــــلـى أسس األخـــــوة و ا
يـنـسجم مع الـتزامـات العـراق الدولـية
لف في هـذا الـشـأن ومـتـطـلـبـات هـذا ا

اإلنساني).
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واشــار الــبــيــان انه (جــرى خـالل هـذه
فقودين  االجـتماعات غلق  30مـلفاً 
ـثنى الـعـثـور عـلى رفـاتـهم في بـاديـة ا
خـالل عامي 2019 و 2020 والـتـعـرف
عــلى هــويـاتــهم بـعــد إجـراء مــطـابــقـة
الـــبــــصـــمـــة الـــوراثـــيـــة دي ان اي مع
عـوائـلـهم) ومـضـى البـيـان الـى الـقول
ان (الـوزارة جتدد التضامن مع عوائل
ـفقـودين  وانهـا لن تدخـر جهداً في ا
ـؤسـسات مـواصـلـة الـعـمل مع بـاقـي ا
ـعنية واالشـقاء في الكويت الـعراقية ا
والـدول الصـديقة في الـتعاون من أجل
الـوصول إلى االهداف الـساميـة النهاء

لف اإلنساني). هذا ا شارك باجتماع حوار الهجرة في بروكسل »ŸUL²ł∫ الوفد العراقي ا
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 ح احـمل حقيـبة ابـني الصـغيـر اتسـاءل عن سبب ثـقل وزنهـا.افتـحها
الفتشـها فال ارى فـيها سـوى كتب مـدرسية,ودفاتر.وفـي كل مرة احاول
ــزعـــجــة لـــكــني ال اغـــيــر مـن واقع احلــال ان اخــفـف من حــمـــولــتـــهـــا ا
شيـئا.فـالـكتب كـلـها مـطـلوبـة مع الدفـاتـر اخلاصـة بـكل درس وهكـذا يتم

الوزن كامال بال نقصان.
 بال شك لن يكون حمل حقيبة ثقيـلة شيئا سارا لطفل في الصف الرابع
وضـوع شـغـلـني صرت اسـأل الـتالمـيـد في الـشارع او اخلامـس.وألن ا
عن حقـائـبهم ومـا فـيهـا.واحـيانـا اخـذ احلقـيـبة التـاكد مـن وزنهـا ان كان
مقـاربا لـوزن حقيـبة ابـني.وفي كل مـرة اصل الى النـتيـجة نـفسـها.الوزن

هو هو.وشكوى التالميذ ال تتغير.
انهم يعانون من هذه احلقيبة العجيبة التي يحلمون بالتخلص منها.

دارس لـهـذا االمر,وال اعرف كـيف لم  ال اعرف كـيف لم تـنـتبـه ادارات ا
شـكلة.اذ ال يـعقل ان يـكون التـعليـم تعذيـبا لفـتيان علـمون بـهذه ا يفكـر ا

صغار بهذا الشكل.
ـشـكـلـة اال انـني وصـلت الى ومع اني ال اجـد صـعـوبـة في تـنـظـيم هـذه ا
قناعة ان هؤالء الـتالميذ هم صورة جـديدة من ذلك البطـل اليوناني الذي
اسـمه سـيـزيف والـذي حـكـمت عـيه االلـهـة بان يـحـمل صـخـرة الى اعـلى

اجلبل.
وعندما تسقط الصـخرة الى اسفل الوادي ينزل لـيرفعها مرة اخرى الى

اعلى اجلبل فتسقط من جديد.
وهكـذا يتـعذب سـيزيف بـصخـرته.واظن ان تالميـذنا
هم صـــــــورة جــــــديــــــدة من عــــــذاب ذلـك الــــــبــــــطل
الـيونـانـي.وفي كل مـرة تـخـرج افواج الـتـالميـذ من
درسة اقـول خرج احفـاد سيـزيف مع صخورهم ا

درسية.  عفوا مع حقائبهم ا

الـيوم وحياتها وتـواجدها في مختلف
انـحاء العالم وهـذا ما اختتم به اجلزء
الــثـاني مـن الـكــتـاب حـيـث كـان اجلـزء
االول والــثـــاني عــمــومــا بــنــحــو 724
صـفـحـة من الـقـطع الـكـبـيـر مـلـحـقـا به
الـكـثيـر من اخلـرائط التـفصـيـليـة التي
شرقية. تب مناطق تبعية الكنيسة ا
 كـما اسهم االب البـير ابونا بـترجمات
مـهـمـة السيـمـا من خالل تـرجمـتـها من
الـلغة االرامـية الى اللـغة العـربية ومن
اثـاره في هـذا الشـان يبـرز كتـابه الذي
اصــدره عـام 2016  حتـت عـنــوان مـار
اســحـق الــقــطــري( اســقف نــيــنــوى –
الـقـرن الـسـابع ) الـطـريـقـة الـرهـبـانـيـة
وفـي هــذا الـــكــتـــاب الــذي جــاء بـ485
صــفــحــة مـن الــقــطع الــكــبــيــر الــتــفت
ـقدمة الـتي استـهل بها ـترجم وفق ا ا
الــكـتـاب الى ان مــار اسـحق مـنح عـدة
الــقـاب فــسـمـي اسـحق الــنـيــنـوي النه
صــار اسـقـفـا لــنـيـنـوى بــضـعـة اشـهـر

وسـمي ايضـا باسحق الـسريـاني نظرا
لـثـقـافـته الـسـريانـيـة او االرامـيـة فـيـما
ترجم االب البير ابونا بتسمية التزم ا
هــذا االسـقف بــاسـحـق الـقـطــري كـونه
ابـصر النور في قطر التي كانت تسمى
بـــيـث قـــطـــرايي وهـي عـــلى الـــســـاحل
الـغـربي من اخلـلـيج الـعـربي وهي االن
ــتــحـدة جــزء من االمــارات الــعــربـيــة ا
ـقــدمــة بــان هــيالريـون مــضــيــفـا فـي ا
الـفـييف قـام بـترجـمـة قسم مـن كتـابات
مــار اســحق الى الــلــغــة الــروسـيــة مع
تـعلـيقات مـفيـدة في كتاب حـمل عنوان
الـــكــون الــروحي الســحـق الــســريــاني
ـذكـور بـتـرجـمة االب وحـظي الـكـتـاب ا
انـدري لــوف الى الـلـغـة الـفـرنـسـيـة في
عــام 1992 واعـــتــبــرت تـــلك الــدراســة
ـثـابـة بـحث مـفـصل تـنـاول تـرجـمات
ــــقـــاطـع عـــديــــدة من كــــتـــابــــات هـــذا
ـتـصـوف الـكـبـيـر الـذي يدعـى اسحق ا
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ـواصـلة  كـمـا سـعى االب البـيـر ابـونا 
صـادر التـاريخـية من عـملـه بتـرجمـة ا
الــلـغــة االرامـيـة الـى الـعـربــيـة مــانـحـا
ايـاتهـا لقـراء العـربيـة في سبـيل اماطة
سـيـحـية الـلـثـام عمـا شـهـدته احلـقب ا
في فــتـرات مــهـمــة من تـاريــخـهــا لـذلك
ـاضـي عن كـنــيـسـة اصــدر في الـعــام ا
وسوم رسائل اربـيل الكلـدانية كتـابه ا
الـــبـــطـــريـــرك ايـــشـــو عــيـــاب الـــثـــالث
احلديابي الذي جاء بـ 324 صفحة من
الـقطع الـكبـير و والبـطريـرك احلديابي
ابـــصــر الــنـــور في بــلــدة قـــوفالنــا في
مـــنــطــقـــة حــديــاب بـــاربــيل ودرس في
مـدرسة نـصيـب ثم في ديـر بيث عابي
واقـيم اسـقـفـا لنـيـنـوى سـنة 630 وفي
عـــام 637 اصـــبح مـــطـــرانــا حلـــديــاب
ـشرق في وانـتخب جـاثيـلقـا لكـنيـسة ا
سـنـة 649 وفـي سـنة 659 تـوفي ودفن
فـي ديـــــــر بـــــــيث عـــــــابـي وقـــــــد وضع
ـذكـور كـتـابـات كـثيـرة من الـبـطـريـرك ا
اشـهـرها رسـائـله التي نـاهزت الـ 106
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ركـزي مصـطفى رحب مـحـافظ البـنك ا
ـصـارف غــالب مـخــيف  بـفـتح فــروع 
بــريـطــانـيــة في الـعــراق مـشــددا عـلى
ضــــرورة تـــنـــفــــيـــذ األتــــمـــتــــة لـــثالث

مؤسسات حكومية.
وقـال الــبـنك في بـيـان تـلـقـته (الـزمـان)
امس إن (مخيف التقى في مقر البنك 
الـسـفيـر الـبريـطـاني لدى  بـغـداد مارك
بــــرايــــســــون و بـــــحث الــــعالقــــات
ــصـرفـيـة وسـبـل تـطـويـرهـا) ورجب ا
مـــخـــيف (بـــفــتـح فـــروع لــلـــمـــصــارف
الـبريطانية في الـعراق وفتح حسابات
مـتقابلة لتسهـيل التبادل التجاري ب

البلدين).
 مــــشــــددا عــــلـى (ضــــرورة تــــنــــفــــيـــذ
ـــنــافــذ اإلصالحـــات بــشـــأن أتــمـــتــة ا

احلدودية والكمارك والضرائب). 
من جــانــبه  اكــد بــرايـســون (أهــمــيـة
ـسـاعـدة ـصـرفي وتـقـد ا الـتــعـاون ا

ــركــزي الــعــراقي  الــفــنــيـــة لــلــبــنك ا
الية).  والسيما في مجال الرقمنة ا

أكـدت وزارة الـتـخطـيـط عدم الـى ذلك 
وجـــود حــســابـــات خــتـــامــيــة لـــلــعــام
اجلـــاري.وقـــال وكـــيل الـــوزارة مـــاهــر
حــمـــاد في تــصــريح امس ان (وزارتي
الـية في سباق مع الزمن الـتخطيط وا
لــلــوصــول الى أفـضـل نـســبــة تــمـويل
لــلـمــشــاريع  والسـيــمـا ذات األولــويـة
ـسـتـوى الــسـتـراتـيـجي او ذات عــلى ا
( ـواطن بـاشر مع حـياة ا الـتمـاس ا
ولـــفت الـى انه (ال تـــوجـــد حـــســـابــات

ختامية للعام اجلاري). 
الية رافل وكـان رئيس ديوان الرقابة ا
يـاس خضير قد اكد في وقت سابق
ان اســبـاب تـأخـيــر إجنـاز احلـسـابـات
اخلـــتـــامـــيـــة يـــعــود الـى ان الـــديــوان
يــحـصل عـلى الـبـيــانـات عـبـر سـجالت

ووثائق وليس بشكل الكتروني.
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أصدرت محكمة جنايات محافظة ذي
قـار حكـماً بـبراءة نـائب محافظ  ذي
قــــار االســـــبق أبــــا ذر الـــــعــــمــــر من
اخــــــــتـالس وهــــــــدار امـــــــــوال خالل

. تظاهرات احملافظة قبل عام
وقـــال مــصـــدر إن (الـــقــضـــاء أصــدر
حـكمه بعـد اطالعه على تـقرير ديوان
ـالـية اخلـاص بـاحملافـظة  الـرقـابة ا
حـيث لـم يضـح فـيه ضـيـاع مبـلغ 51
مــلـــيــار ديــنــار و إغالق الــدعــوى
الـتي أقـامـها احملـافظ  الـسـابق ناظم
ادة 340 الـوائـلي ضد الـعمـر وفق ا
مـن قــانــون الــعـــقــوبــات) وتــابع ان
(تـقريـر الرقـابة أثـبت وجود األموال
وكــان هـو الـفـيــصل في حتـديـد قـرار
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مــشـيــراً إلى أن (احلـكــومـة وبــولـنــدا)
اسـتـطاعت إجالء نـحو  1900مـواطن
وإن عـمـليـات االجالء مازالت مـستـمرة
بـالنسـبة للـعراقيـ الذين لديـهم رغبة
بــالـعـودة وبـالـتـنــسـيق مع الـسـفـارات
ــعـنــيــة وحــكـومــة إقــلـيم الــعــراقـيــة ا

جــــانـــبه  اســــتـــعـــرض اخلــــيـــر الـــله
ـتـبعـة من قـبل احلـكـومة (اإلجـراءات ا
الـــــعــــراقـــــيـــــة في مـــــا يـــــخص إجالء
ـواجديـن على ـواطـنـ الـعـراقـيـ ا ا
حـدود االحتـاد األوربي في دول كل من
بــيـالروســيــا والتــيــفــيــا ولــيــتــوانــيــا

ركزي يلتقي بالسفير البريطاني في بغداد UI¡∫  لقاء محافظ البنك ا

البير ابونا

rÝ«d∫ جانب من مراسم تشييع االب البير ابونا

رســالــة ولــعــلــهــا اهــتــمت بــالــشــؤون
شرق .. الليتورجية لكنيسة ا

رحـل االب الـبــيـر ابــونــا وكـان رحــيـله
ـسـيـحـيـة ـثــابـة خـسـارة لالوسـاط ا
ـا قدمـه طيـبـة سـنوات الـتي اهـتـمت 
حـيــاته السـيـمـا من خالل الـكـتب الـتي
اصــدرهـا واصـبـحت مـراجع ومـصـادر
يـ اهتـموا بـابراز جوانب من الكـاد
كـنيسة ب النهرين وما واجهته خالل
سـنواتـها في الـقرون االولى والـالحقة
ــــا قـــدمه حــــيث بـــقــــيت مــــرهـــونـــة 
ـستـشرقـ وتابـعه االب البـير ابـونا ا
اضــــــافـــــة لـــــقــــــراءتـه وتـــــرجـــــمــــــاته
لــلــمـخــطـوطــات الــتي حــوتـهــا رفـوف
ـة في الـعـراق والشك الـكــنـائس الـقـد
فـي ان كل امــر تـــابع لـــتــلك احملـــطــات
سـيـعـزى الى مـصـدره الـذي دونه االب
الــبــيـر ابــونــا بـكــثــيـر مـن الـتــفــصـيل
واالســهــاب وهــذا هــو اســلــوب عـمــله
الــذي بـقي امـيــنـا له طـيـلــة الـسـنـوات
الــتي اسـتــمـرت عــلى نـحــو عـقـدين او
مـايزيـد لتـنطـفي شمـعة االب ابـونا في
مـسـيـرته احلـيـاتـيـة لـكن قـنـاديل كـتـبه
ــئــات ومــصـــادره ســتــبــقى مـــلــهــمــة 
ــســيـحــيـة في الــبـاحــثــ عن تـاريخ ا

ارجاء الشرق االوسط .
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اعـادت مـفـارز الـشرطـة اجملـتـمـعـية
فـي دائـــــــرة الــــــعـالقـــــــات واإلعالم
بــوزارة الــداخــلــيــة مــبــالغ مــالــيــة
لـضـحـيـتـ بـعـد احـبـاطـهـا خـمس
مــحــاوالت ابــتـــزاز الــكــتــروني في

ثالث محافظات. 
وقــالت في بــيـان تــلــقــته (الــزمـان)
امس ان (الــعــمــلــيـات جــاءت عــلى
خـلـفـيـة ورود مـنـاشدات مـن خمس
فـتـيـات ثـالث مـنـهن من مــحـافـظـة
األنــــــبـــــار وواحــــــدة مـن كــــــربالء
قـدسة ومـثلهـا من كركـوك طال ا
اجملـتـمـعيـة بـالـتـدخل النـقاذهن من
االبـتزاز الـذي يتـعـرضن له من قبل
أشــخــاص يــجــبــرونــهن عــلى دفع
أمـوال لـهم أو الـرضـوخ لـرغـبـاتـهم
مــقــابـل عــدم نــشـــر صــورهن عــلى
مـــواقع الـــتـــواصل االجـــتــمـــاعي)
ـــفــارز تــمـــكــنت من واضــاف ان (ا
ــبـتــزين واتـخـذت الــوصـول إلى ا
بـحـقهم اإلجـراءات الالزمـة بـعد أن
حـذفت مـحـتـويـات االبـتـزاز وأمنت
حسابـات الضحايـا وأعادت مبالغ
مـالــيــة الثــنـ مــنــهن).  واصـدرت
الـوزارة  تـنـويـهـا بـشـأن فتـح باب
الـتـطـوع على مـالكهـا.وقـال الـوزير

ي في بــيـان تــلـقـته عـثــمـان الــغـا
(الــــزمــــان) امس ان (الــــداخـــلــــيـــة
حــرصت عــلـى اطالع الــرأي الــعـام
سـتـجدات والـتـطورات عـلى آخـر ا
والـقــرارات ومن بــيـنــهـا مــوضـوع
فـــتـح بـــاب الــــتـــطــــوع عــــلى مالك
الوزارة) واشـار الى ان (هذا األمر
قد اجته نحو منحى آخر من خالل
قـــيــام بــعـض أصــحــاب الـــنــفــوس
الضـعـيفـة باسـتغالل اإلعالن األول
ــوضــوع وهــنــا نـود ان عـن هـذا ا
نوضح أن فتح باب التطوع مؤجل
في الوقت اجلاري ولـيس هناك أي

إجراء إداري بشأنه).
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مضـيفـا انه (في حال إكـمال جـميع
اإلجـــراءات والـــقـــضـــايـــا اإلداريـــة
ســــيـــتـم اإلعالن عــــنـــهــــا من خالل
ــوثــقــة الــصــفــحــات الــرســـمــيــة ا
لـــلــوزارة وإشــعــار وســائل اإلعالم
بذلك كـما إنـنا نـحذر من اسـتغالل
ـــواطـــنـــ وايــهـــامـــهم بـــوجــود ا
تــعـيـيـنـات عـلى مالك مـعـهـد إعـداد
ـعهد فـوض وكلـية الـشرطة وا ا
الـعـالي لـلـتـطـويـر االمـني واالداري
او غـــيــره في الـــوقت احلــالي). في
وقت  اعـــلـــنت مــديـــريـــة االحــوال

دنـية في االعـظمـية ارجـاء عمـلها ا
النـتـقـالــهـا الى مـقـرهــا في مـنـطـقـة
الــسـنك. وقـالت في بــيـان مـقـتـضب
تـــابــعـــته (الـــزمـــان) امس انه ( من
أجـل تــــبــــســــيـط األجــــراءات عــــلى
نـنوه بأنه سـيتم أنـتقال واطـن  ا
دنـية في مديـريـة شؤون االحـوال ا
بغداد من موقعها الكائن في ساحة
نـطقة االعـظمية الـى مقرها عنـتر 
األصيل في مـنطـقة الـسنك وسـيتم
قبل ايقـاف العمل لـيوم اخلمـيس ا
لــغـرض نــقل الـســجالت واالثـاث).
أصــدرت مـــحــكــمــة وفي مـــيــســان 
جـنايـات احملافـظـة حكـماً بـاإلعدام
شـنـقـاً بـحق مـجـرم عن قـتل ضـابط
برتـبة نـقيب مع سـائقه يـعمالن في
فــرقـــة الــرد الــســريـع .وذكــر بــيــان
جملـــلس الـــقــضـــاء األعــلـى تــلـــقــته
(الزمان) امس ان (اجملرم كان يقوم
بــتـزويــد مــتـهــمــ أخـريـن مـفــرقـة
ـــعــلــومـــات بــشــأن قــضــايـــاهم بــا
حتـركات اجملـنى علـيـهمـا تخـطيـطاً
لقـتلـهما لـدوافع إرهابـية) وأضاف
ان (احلـــــكـم بـــــحق اجملـــــرم يـــــأتي
ـادة الرابـعة اوال استـناداً ألحـكام ا
مـن قـانـون مــكـافــحـة اإلرهـاب). من
جهـة اخرى  ضبط مـالكات الهـيئة

الــعــامــة لــلــمــنــافــذ احلــدوديـة 12
مــعـامــلـة كــمــركـيــة مـزورة خــاصـة
بـدخـول الـعـجالت الـسـيـاحـية دون
ـوديل في مـنــفـذ مـيــنـاء أم قـصـر ا
األوسط . وقـــــال بــــيــــان تــــلـــــقــــته
(الــــزمـــــان) امس انـه (تــــنـــــفــــيــــذاً
لـتـوجـيـهـات رئـيس الـهـيـئـة الـلواء
عـمــر الـوائــلي ومن خالل تــكــثـيف
ــيـداني الـدور الــرقــابي والــعــمل ا
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وقـعت شــركـة احلـفـر الـعـراقـيـة الـتـابـعـة
لـوزارة الـنـفط عـقـد مـشـاركـة  مع شـركـة
وذر فــورد لـلـتــعـاون في مـجــال  خـدمـات
احلــفـر واالســتـصالح وإدخــال االنـظــمـة
ـتـطـورة  .  وقـال مـديـر عـام احلـديـثـة وا
الشركة باسم عبـد الكر ناصر في بيان
تـلـقـتـه (الـزمـان) امس ان (تـوقـيع الـعـقـد
مع شــركــة رصــيــنــة كــشــركــة وذر فــورد
ـســتـوى اداء وســيـســهم في االرتـقــاء 
الشـركـة من خالل ادخـال انظـمـة وبرامج
عمل  حديثة  ومـتقدمة  فضالً عن زيادة
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في  فــــرص احلـــصـــول عــــلى مــــشـــاريع
مـــســـتـــقــبـــلـــيـــة مع تـــوفــيـــر اخلـــدمــات
صاحبة باالضـافة الى تبادل اخلبرات ا
والــتـكــنــولــوجــيــا في مــجــال اخلــدمـات

النفطية). 
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وعــقــدت الــوزارة اجــتــمــاع الــعــمــلــيـات
تابعة  جتهيز الوقود القيادي اخلاص 
لـلـمــواطـنــ ومـحــطـات تـولــيـد الــطـاقـة
ــؤسـســات احلــكـومــيـة الـكــهـربــائــيـة وا
والقطـاع اخلاص. ونقل الـبيان عن وكيل
الــوزارة لـشـؤون الــتـوزيع حــامـد يـونس

يـدانية من تابـعة ا القول انه (ضـرورة ا
ـعـنيـة والـلـجان اخملـتـصة قـبل الـدوائر ا
من اجل حتـقيق االنـسـيابـيـة العـالـية في
شتـقات النـفطيـة بأنواعـها ب جتهيـز ا
واطن  والسيـما مادة النفط االبيض ا
الـتـي بـاشـرت الـوزارة بـتــجـهـيـزهـا وفق
قررة بإالعتـماد على البطاقة احلصص ا
الوقـودية) واضـاف ان (االجتـماع ناقش
ــدرجــة في جـدول ــواضــيع ا عــددا من ا
اعـمال  ومـنـها جتـهـيز مـحـطات الـطـاقة
الـكــهــربــائــيـة بــإنــواع الــوقــود وحـسب
وتوزيع مادة الـكاز ب اخلطة الـوقوديـة

ـولـدات احلـكـومـيـة واالهـلـيـة وبحـسب ا
قررة). وباشرت منافذ شركة احلصص ا
ـنـتــجـات الـنـفــطـيـة  بـتــجـهـيـز تـوزيع ا
واطن بحصصهم  من النفط االبيض ا
بواقع مئة لتر لكل عائلة بحسب البطاقة
الـــوقــوديـــة  واعــلــنـت الــوزارة في وقت
سابق عن أرقام البطاقات الوقودية التي
يــتم الــتــجــهــيــز من خاللــهــا في بــغــداد

واحملافظات. 
فــيـــمــا انــخــفـض ســعــر خـــام الــبــصــرة
اخلفـيف ألكثر من 3 دوالرات مع تراجع
اضـي.وسجل أسـعـار الـنـفط لالسـبـوع ا
خــام الــبــصــرة في آخــر جــلــســة له قــبل
اضية انـخفاضا  بنحو إغالقه اجلمعة ا
3.60  دوالرات لــــــــــيــــــــــصـل الى 71.69
دوالراً لـيحـقق خـسارة أسـبـوعيـة بـلغت
3.6 دوالرات او مــا يـعــادل نـســبـة 4.78
ـئـة  فـيـمـا ارتـفع خـام بـرنت في آخـر بـا
ـقـدار 21 سـنـتا جـلـسـة له قـبل اغالقه 
لــيـــصل الى 69.88 دوالرا اال انه حــقق
خـسـارة اسـبـوعـيـة بلـغت 2.84 دوالر او
ـــئــة خالل مـــا يــعـــادل نــســـبــة 3.91 بــا
اسبوع.وجرت تسوية خام غرب تكساس
قدار الوسيط األمـريكي على انخـفاض 
24 ســـنــــتـــا لــــيــــصل الى 66.26 دوالرا
للبـرميل  وبذلك حـقق خسارة اسـبوعية
بـلغت 1.91 دوالر او مـا يعـادل نـسبـتـها
ـــئـــة. واعــلـــنت شـــركــة أرامـــكــو 2.8 بــا
الــســعــوديــة أنــهــا رفـــعت ســعــر الــبــيع
الــرســمي لــلـخــام الــعــربي اخلـفــيف إلى
آسـيـا لـنـحـو 3.30 دوالر لـلـبــرمـيل فـوق
متوسط عـمان دبي لشـهر كانـون الثاني
بـــــــــزيــــــــادة 0.60 دوالر عـن كـــــــــانــــــــون
االول.وحددت الـشـركة ( سـعر بـيع اخلام Â«d∫ وزارة النفط تبرم عقداً الدخال اجهزة حديثة «

مـختـلـفة وشـهـداء األسرتـ بـشكل
خـــاص بـــوصـــفـــهـــمــــا من عـــوائل
الـــشـــهـــداء الـــذيـن وقـــفـــوا بـــوجه
الطاغـية وبذلوا دمـاءهم الزكية من

أجل وطنهم .
ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن
 ابـــورغــيـف تــأكـــيـــده أنَّ (الــوزارة
حــريــصـــة كل احلـــرص عــلى إيالء
ــنــتــســبــيــهـا األهــمــيــة الـكــامــلــة 
ومـراجـعيـهـا من ذوي الـشـهداء من
ـــثــقــفــ ــبـــدعــ واالداريــ وا ا
والــفــنــيــ والـكــوادر الــوظــيــفــيـة
ـســتــويــات الفــتـاً الى ــخــتـلـف ا
أهـميـة إقامـة االنشـطة والـفعـاليات
ـشـتـركـة الـتي تـعـزز ـؤتـمـرات ا وا
االحـــتـــفــاء بـــشــهـــداء الـــعــراق في
الــذاكـرة اجلــمــعـيــة مــشـيــداً بـدور
ــؤســســة فـي تــعــزيــز هـــويــتــهــا ا
االنسانية وحضورها البارز بشكل
ــقــابل أكــد الــنـائــلي دائم)  وفي ا
ـــؤســســـة عـــلى تـــلــبـــيــة حــرص ا
مـايتـعلق بـأُسَر الـشهـداء وضحـايا
الـنــظـام الـبـائـد كـجـزءٍ أسـاسيٍ من
ـؤســسـة ودورهـا جتـاه واجــبـات ا
الـشـهـداء الــذين لم يـســقط طـاغـيـة
العراق لوال الدماء التي بذلوها في
ســـــبـــــيل الـــــكـــــرامـــــة واحلـــــريـــــة

واخلالص).
الى ذلـك  قـــال مـــديـــر عـــام شـــركــة
ديــالى الــعــامــة إحــدى تــشــكــيالت
ـــــعـــــادن وزارة الـــــصــــــنـــــاعـــــة وا
عــبـدالــســتـار مــخــلف اجلــنـابي لــ
(الـــــــــــزمــــــــــــان )  انـه ( إشـــــــــــارة
ـــركــزيــة في دعم لــلـــتــوجــيــهــات ا
نظـومة الكـهربائيـة ورفد شركات ا
ومـــديـــريـــات قــــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء
ـنـتـجـاتـنـا الـرصـيـنـة    ابـرام
ثالث عقود لتجهـيز كهرباء الوسط
بـ 4678 مـقيـاس كـهربـائي مـوزعة
بـواقع 1176 مــقــيــاس كــهــربــائي
ميكانيكي ثالثي االطوار سعة -20
60 امبير و2702 مقياس كهربائي

مــيـكـانــيـكي ذو
الـطـور الـواحد
ســـعـــة 10-40
امـــــــــبـــــــــيــــــــر
بـاإلضـافة الى

800
مــــقـــــــــيـــاس
إلـــكــتـــــروني
ثـــــــــــالثــــــــــي
االطـــــــــــــــوار
ســــــعـــة-10
 60امبير) .
واضـــــــــــاف
اجلــنــابي 
ان  (جـميع
هــــــــــــــــــــذه
ـقــايـيس ا
تصنع في
مــــــعــــــمل
ـقـاييس ا
االلكترون

يــة الــتي أنــشــأ عـام 2013 
لتغطية احـتياجات وزارة الكهرباء
ـــقـــايـــيس الـــتي تـــنـــتج وفق من ا
واصفات الفنية من شركة اسكرا ا
أمــيــكـو والــتي تــمــتــاز بـخــاصــيـة
القراءة عن بـعد باستـخدام اجلهاز
احملمول  HHUباإلضافة خلاصية
كـشف حــاالت الــتالعب وحتــمـلــهـا
حلـــــــــرارة تــــــــــصل لـ 85 درجـــــــــة
واعــتــمـادهــا لــنـظــام الــتـعــريــفـات
تـعددة التي تـصل لثـمان تعـريفة ا

فـي الــــيـــوم الــــواحــــد  والــــتي 
اذجـها األولـية في شـركة فحـص 
كيما الهولـندية ) . واكد اجلنابي 
 أن (  شركة ديالى العامة مستمرة
في إقـــامــة الــدورات الــتـــعــريــفــيــة
ــســتــفـيــدة عن لــكــوادر اجلـهــات ا
Soft Ware الــــــبـــــــرمــــــجــــــيــــــات
ستخدمة في اجلهاز احملمول) .  ا
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اعلنت مفتـشية وآثار وتراث ديالى
 عن اســتـكــمــال الـعــمل فـي مـوقع
الــــزنــــدان االثـــري   الــــذي يــــعـــود
ة.  لـلـحـضـارة الـساسـانـيـة الـقـد
مــشــيــرا الى انـه وفـر 100 فــرصـة

عمل للعاطل بينهم خريجون .
قدادية وقال عضو مجلس قضاء ا
السابق محمد التميمي لــ (الزمان)
 ان (مـشـروع اعـادة تـسيـيج ورفع
وقع االنقـاض واالتـربة احملـيطـة 
ـقـداديـة الـزنــدان االثـري جـنـوبي ا
وفر  100 فـرصــة عـمل لـلـعـاطـلـ

بـيـنـهم اخلـريــجـ )  مـبـيـنـا أن (
وقع والذي يـعد االكبر االهتمـام با
على مـستـوى ديالى يـأتي في اطار
خطـة لتـحويـلهـا الى مزار سـياحي

محلي )  . 
واضــاف الــتــمــيــمي  ان  ( ديــالى
تـضم اكــثـر من 1800 مـوقع اثـري
تـعـود خملـتـلف احلـقـب الـتـاريـخـية
ة وبدء االهـتمـام بها خاصـة القـد
سـيـؤدي الـى انـتــعـاش اقــتـصـادي
خــــاصـــة وان جــــذب اجلـــامــــعـــات

ية لـلبحث لها والفرق االثريـة العا
مردود كبير في اطار اعطاء صورة
ايـجـابـيـة عن االوضـاع في الـعـراق
خاصة ديالى وامكانية فتح قنوات

تعاون في اطار البعد السياحي.
عــلى صـعـيــد آخـر زار وكـيل وزارة
الــثـقـافـة والـسـيـاحـة واالثـار نـوفل
ابــورغـــيف مـــؤســـســـة الـــشـــهــداء
والتـقى رئيـسهـا عبـد االله النـائلي
فـي إطـار ســعي الـوزارة لــتـنــسـيق
ــؤسـسـات الــعـمل مـع الـوزارات وا
نظمـات الفاعلة  وتـناول اللقاء وا
آفــــــاق الــــــعـالقــــــة بــــــ الـــــوزارة
ـؤسـسـة وآلـيـات الـنـهـوض بـها وا
وشدد الـطرفان عـلى أولوية تـفعيل
ؤسسـة وتعلـيماتـها على قوانـ ا
جمـيع مؤسسـات الدولـة ودوائرها
جــزءاً من واجب الـوفــاء لـلــشـهـداء
األبــرار وأهــمــيــة إنــصــاف ذويــهم
وعـــــــوائــــــلـــــــهم الـــــــذين مـــــــازالت
مـسـتـحـقـاتـهم مـعـلـقـةً مـنـذ سـقوط
الــبــعث الــصــدامي ولــغــايــة االن 
واسـتـحـضـر اللـقـاء سـيـرةَ عدد من
شهداء العراق من القامات العلمية
والـشخـصـيات الـكبـيـرة في مراحل

انـه ( دعـمــا لـقــطـاع االتــصـاالت 
جتهـيز الـشركـة العـامة لـالتصاالت
ــعــلــومــاتــيــة 12000 مــتــر من وا
مـنــتج الـقـابـلـو الـضـوئي ذو الـ48
ـســلح شــعــيــرة من الــنــوع غــيــر ا
بـاشر  الفـتا وبـطريـقة الـتجـهيـز ا
ــنـتـج يـصــنع وفق أحـدث الى ان ا
ــيـة في ـواصــفـات الــفـنــيـة الــعـا ا
معمـل القابلـو الضوئـي الذي أنشأ
عــام 2003 بـــامــتـــيـــاز من شـــركــة
روزنــدال الــنــمــســاويــة لــتــغــطــيــة
احــتـيــاجـات وزارة االتــصـاالت من
القابلوات الـضوئية بكـافة سعاتها
وانــواعـــهــا والـــتي حــصـــلت عــلى
شهادة اجلودة الدولية االيزو لعام
2015)  مـــشــــيـــرا الـى ان (كـــافـــة
ـسـوقة  فـحصـها من ـنتـجات ا ا
ــــثـــلــــو وزارة االتـــصـــاالت قــــبل 
وكــانت مــطـــابــقــة لــلـــمــواصــفــات

طلوبة ) .   ا

ـتـحـدث باسم وزارة الى ذلك قـال ا
الزراعة حميـد النايف في تصريح
تــلــقــته الــ ( الــزمــان )  أن (  قــلـة
ياه ألقت بظاللها على محافظات ا
ـتـأثـر األكـبـر من هـذه الـبـالد لـكن ا
األزمـة وقـلـة األمـطـار هي مـحـافـظة

ديالى ) .
الفـتـا إلى أن (مـا مـوجـود من مـيـاه
في احملـافـظـة يـتم تـنـظـيـمه بـنسب
استـهالكيـة محـدد). ولفت  الـنايف
إلـى أن (اخلــزين الــكــلي في ديــالى
 حــصــره في مــيـاه الــشـرب وري
أشـجــار الــبــســاتــ فـقط   أذا أن
اخلــطـــة الــزراعــيــة فـي احملــافــظــة
حتـتــاج إلى كــمـيــات مـيــاه كـبــيـرة
ياه األمر الذي ال يتناسب وحجم ا

النازلة واخملزونة ) . 
وأشــار إلى أن ( هـنـاك الــكـثـيـر من
نبع بـاحثات الـعراقيـة مع دول ا ا
إلطالق احلـــصص الـــعـــراقــيـــة من
ــا يـــتــوافـق والــقـــوانــ ـــيـــاه  ا
الــدولــيــة لــتــنــظــيـم االتــفـــــاقــيـات

ائية). ا
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ــــبــــاشـــر عــــلى مــــنع واإلشـــراف ا
ـال الــعـام الـتــهـريـب أو تالعب بــا
تمـكن منـفذ مـينـاء أم قصر األوسط
تـابعة بعـد التدقـيق اإللكـتروني وا
ـيداني لـكافـة الـبضـائع من ضبط ا
12 مـعامـلة كـمـركيـة مزورة خـاصة
بـدخـول الـعـجالت الـسـيـاحـيـة دون
ـوديل حــيث  مــخـاطــبه مــركـز ا
ـوجب كـتاب كـمرك أم قـصـر وايد 

رسـمي عـمـليـة الـتـزويـر ) واضاف
ان (الــعــجالت  تـــخــريــجــهــا من
مخزن 21 التابع الى مديرية ميناء
ام قـصر الـشمـالي اذ جـرى تنـظيم
عامالت  محضر ضبط أصولي با
ــضـبــوطــات إلى قـاضي وإحـالــة ا
التـحقيق لـغرض اتـخاذ اإلجراءات
زورين وأصحاب القانونية بحق ا

ركبات).  ا

إلى شــمـال غـرب أوربــا عـنـد 1.30 دوالر
لــلـبــرمـيـل دون سـعــر بـرنت في بــورصـة
ـتـحدة إنـتـركونـتـنـنـتال وإلـى الواليـات ا
عــنــد 2.15 دوالر فــوق مـــؤشــر أســكي).
ـــــنـــــاجم وأفـــــادت وزارة الـــــطــــــاقـــــة وا
اجلزائـرية بـأن حصـة إنتـاج اجلزائر من
النـفط ستـبلغ 972 ألف برمـيل في خالل
ــوافــقــة كــانـــون الــثــاني 2022  وذلك 
االجـتـمــاع الـوزاري لـدول أوبك. وحـسب
بــيـــان لــلــوزارة  فـــإن (حــصـــة اإلنــتــاج
ـليون خالل اجلزائـري للنـفط ستالمس ا
كــانــون الـثــاني 2022 وذلك بــعــد خــطـة
الــتــعــديل الـتـي  حتـديــدهــا اخلــمـيس
ـــاضي في إطـــار االجــتـــمــاع الــوزاري ا

نظمة). لدول أوبك والدول خارج ا
wzd  d{U%

واضاف ان (االجـتـماع  الـذي جرى عـبر
ـرئي عـن بعـد وافق تـقـنـيـة الـتـحـاضر ا
عــلى الــتــعــديل الــتــصــاعـدي اإلجــمــالي
قدار 400 ألف برميل لإلنتاج الشهري 
ـقبـل حيث يـومـيـا لشـهـر كـانـون األول ا
يعتبر هـذا القرار إعادة تأكـيد على خطة
التـعديل الـتي  حتديـدها في االجـتماع
الـوزاري الـتـاسع عـشـر جملـمـوعـة أوبك).
وقـد سـبق االجــتـمـاع الـوزاري جملـمـوعـة
ــراقـبـة أوبك + االجـتــمـاع 35 لـلــجـنـة ا
ـشـتركـة جي ام ام سـي الذي الـوزاريـة ا
خــصص لــتـــقــو عــلى أســـاس تــقــريــر
ـشـتـركـة ظـروف سوق الـلـجـنـة الـفـنـيـة ا
ـدى القصير وكذلك النفط احلالي على ا
مــسـتــوى االمــتــثــال اللــتــزامــات تـعــديل
ـــوقـــعـــة عـــلى إعالن اإلنـــتـــاج لـــلـــدول ا
ـاضي الــتـعــاون لـشـهــر تـشــرين األول ا

ئة.  الذي بلغ 116 با
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ـمـزوج بـالـهـزل أم كـان جِـدَاً مـحَـضْـا ذلك الـسـؤال لـست أدري أكـان مِـنَ اجلِـدّ ا

وانتظار ما يجيبون به عليه ? الذي طُرح على الناس الختبارهم 
أما السؤال :

فـهـو انّ ولــداً خـرج بـصـحــبـة والـده وفـي الـطـريق عــلم الـوالـد أنّ ولــده لم يـطـفئُ
صباح فوبخه أشد توبيخ ثم قال له : ا

صباح مضيئا ماالً  لقد خسرنا بسبب إبقائَك ا
واآلن ما عليك إالّ أنْ تعود الى البيت الطفائِه 

ا رجع الولد قال له الوالد : و
ا خسرنا أوالً  فقال الولد : لقد خسرنا بعودتك أكثر 

اذا ?
قال الوالد :

ال ألنك بذهـابك ورجوعك أبليت من حِذائكَ مـا تزيد قيمتُه عـلى ما خسرناه من ا
أوالً .

وهنا باغته الولد قائال :
اطمئنْ يا والدي 

اني ذهبت ورجعتُ حافياً ..!!
والسؤال بشكل محدد :
من هو االبخل منهما ?
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اضي  كان هذا في ا

صابيح دون خشية من أمّا اليـوم فان انقطاعات التيـار الكهربائي كفيلة بـاطفاء ا
إبقائها دون اطفاء ..!!

شـتـرك ـولـدات الكـهـربائـيـة وبـ ا ـشـاكل والنـزاعـات قائـمـة بـ أصحـاب ا وا
الذين يئنون من ارتفاع اسعار االشتراك في اخلط العادي فضال عن الذهبي..!!
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الي من الفقراء الـذين ال يستطيـعون االشتراك بايّ خَطّ لـتعويضهم ان هنـاك ا
قـطوع بـسبـب معـاناتـهم من الـعوز واحلـرمان وقـد طالت عن الـتـيار الـكهـربـائي ا
مـعـانـاتهم واشـتـدت وطـأتهـا حـتى بُـحّتْ أصـواتهـم ولم يتـحـقق لـهم حـتى اآلن ما

يريدون .
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انّ بعض فواتير الكهرباء التي تصلنا تصلح أنْ تكون من عجائب الدنيا 
لقد أضطررنا مرّةً الى دفع فاتورة زادت قيمتها عن سبعة مالي دينار عراقي .

هذا مع االنقطاع الشديد للتيار الكهربائي ..!!
صنع أو عماره ..!! نزل وليست فاتورة  هذه فاتورة كهرباء ا
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ولم يَنس الـعراقـيـون حتى االن سـماجـة الـوعد الـذي قطـعه (الشـهـرستـاني) على

نفسه حيث وعدهم بانَّ العراق سيكون مصدراً للطاقة سنة !!..2013
وهذا ما أصبح مورداً للتندر . 
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انّ االجـهـزة الـكـهـربـائـية  –عـلى اخـتالقـهـا  –وبـسـبب تـعـدد االنـقـطـاعـات وعدم
االنـتظـام في الـتـزويـد بـالـطـاقة الـكـهـربـائـيـة أصبـحت كـثـيـرة الـعـطل  وهـذا عبئ

إضافي آخـر  يُضـاف الى األعبـاء الثـقيـلة الـناجـمة من انـقطاع
التيار الكهربائي .
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والسؤال الذي بقي ينتظر اجلواب 

ــلــيــارات من الــدوالرات الــتي أين ضــاعـت عــشــرات ا
صُرفت لتجهيزنا بالطاقة الكهربائية ?

اذا لم يحاسب الناهبون حتى االن ? و

ستقـبل القريب للـعوده الى التشـغيل بعد تتنـافس شركات الطـيران حاليـا وفي ا
ان خفت الـقيود واالجراءات الـتي اتخذتـها معـظم الدول للحـد من انتشـار كوفيد
19 وجمـيعهـا  اعدت اخلـطط والدراسـات للسـيطـرة على السـوق التـجاري الذي
يشـهد تنـافس كبيـر لدى وجب عـلى الدولة االهـتمام بـالنـاقل الوطني الـذي حتتله
شركـة اخلطوط اجلـوية العراقـية ودعمـها لتـعود الى سابـق عهدها مـن الشركات
الـكـبـيـرة والـتي تـأسـست في 29 كـانـون الـثـاني عـام 1946 وغـطت مـعـظم دول
الــعـالم  من اقــصى الـشـرق طــوكـيــو الى امـريـكــا اجلـنـوبــيـة . ريـو دي جــانـيـرو
وبـأسـطـول من طـائــرات الـبـويـنك  واود ان اشـيــر الى الـنـجـاح الـبــاهـر لـلـشـركه
رقم 108 لسنة 1988 والذي وخصوصاً 1989 و1990 بـعد اقرار قانونها ا
جـلس الوزراء مـباشرة منح جملـلس ادارة الشـركة صالحـيات واسـعة وربـطهـا 
كانت الـشركة تعـاني قبل اقرار القـانون من تدخالت الوزارة وصـعوبة احلصول
عوقات تـاخر اقالع الطائرات السباب ـوافقات  التي تسهل عمـلها واهم ا على ا
ا جعل االدارة تـاسيس شعبة red cup تـراقب عن قرب كل مايتعلق مـتعددة 
تعلـقة بالـطائرة وحل اقـالعها بالـوقت احملدد وكانـو يدخلون حلل باالجـراءات ا
ـطلـوبة واهم نـقـطة بـالـتاخـير كـان بـتحـميل جـميع االشـكـاالت وحلـها بـالـسرعـة ا
سـافـرين وحلـل ذلك  احـالة وتـفـريغ حـمـوالت  الـطـائـرة وخـصـوصـاً حـقائـب ا
الـعـمل الى شركـة وحتـميـلهـا غـرامات كـبـيرة في حـالة الـتـاخيـر كـما ان شـكاوي
ـا جـعل ـسـافــرين في الـطـائـرات  ـقـدم الى ا كـثـيـرة كـانت تـرد عـلـى الـطـعـام ا
ـثلة بـشركـة كولف كتـيرنك الـلبنـانية االدارة تتعـاقد مع شـركة ابيال االنـكلـيزية 
ـقـبالت واحلـلـويات مـع كوادر مـعـززه بـطـبـاخـ اجـانب لالكل احلـار والـبـارد وا
ـا حتـقق طـفره بـنـوعـيه الـطـعام وجـودته اشـاد بـهـا اجلـميع الـشـركه الـعراقـيـة 
حـققت الشركة بعام 1988 ارباح جـيده وحتسن في جميع مفاصلها واستمرت
بذلـك حل توقف الـتشغيـل بسبب احلـصار اجلائر 1990 ولـكي تعـود اخلطوط
اجلوية الـعراقيـة شركة كبـيرة تتنـافس مع الشركـات الكبرى ويـجب اعادة العمل
ـرحـلة بـقـانـون 108 لـسـنـة 1988 واجـراء  بـعض الـتـعـديالت الـتـي تـتـطـلـبـهـا ا
احلالـية واختيـار اعضاء اجمللس من ذوي اخلـبرة واالختصـاص والكفاءة لوضع
التـخطيط الـسليم وسـوف حتقق قفـزات نوعيـة وتسيطـر على سوق الـطيران ومن
ـطارات  االخرى نقـطة ترانـزيت لعبور مـكن ان يكون مطـار بغداد والـبصره وا ا
ــســافـريـن من الـشــرق الى الــغــرب وبــالـعــكس مـن خالل تــقـد الــتــســهـيالت ا
ناسبـة ويتطلب لـذلك التنسـيق مع وزارة اخلارجية ووزارة الـداخلية واخلدمـات ا

الن ذلك قـد يـتـطـلب مـنح الـفـيـزا اليـام مـحـدودة لـلـمـسـافـرين
قدسة خالل مرورهم بالعراق الراغـب بزيارة العتبـات ا
وان ذلك ســوف يـحــقق مـردودات مــالـيــة لـبــلـدنــا نـحن
طاعم وااليدي بأمس احلـاجة اليها ويشـغل الفنادق وا
العاملة العراقية كما ان الفرصة متاحة للشركة لتوريد
اجملــامــيع الـســيــاحـيــة لــلـزيــارات الـديــنــيـة واالثــارريـة
والسياحية ولغرض شرح التفاصيل لنا عودة اخرى.
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مع انـطالقـة العـام الـدراسي اجلديـد سـتعـود طيـور احملـبة العـشاشـهـا.. سيـعود
البس ويـحمـلون عـلى أكتـافهم دارسـهم وهم يـرتدون أجـمل ا أطفـالنـا وشبـابنـا 
أحلى احلقائب.. غادروا عطلة طويلة فرضتها كورونا وذريتها سيجلسون امامك
ـا تلبس ويـبصرون ـا تقول ويـنظرون  ـدرس الشاب لـيستـمعون  ـعلم أو ا أيها ا
ــسـافــات ويـشــقـون ســكـون ـا تــكـتب وحتــمل جــاءوا إلى درسك وهم يــطـوون ا
الصباحات ليغذوا عقولهم بنور العلم الذي ينطق به لسانك فكن جديرا برسالتك
امسح غـبار اجلهل عن عقولهم وازرع األمل في صدورهم ولـون محبتهم لوطنهم
ورسخ القيـم النبيـلة لديـهم ابدأ مرحـبا بهم سائال كـيف قضوا عـطلتـهم ستعرف
بذلك حجم وعـيهم وثقافـتهم وطريقـة تنشئتـهم االجتماعـية وسيتـاح امامك معرفة
أسمـاءهم فكن حريصا على حفظها.. انهم يـنظرون إليك كقدوة فكن جديرا بهذة
ادة الـتحـضيـرية ام بـا الـرتبـة وحـريصـا على إعـداد خطـتك اليـوميـة للـدرس واال
واذا زاغ أحدهم عـن درسك كن لـطيـفـا تـربويـا في ردة ال مـعـنـفـا له أمام زمالءة
حتى ال يكـابر وتـرد عليـة باعنف فـيفـقد الثـقة بالـنفس  ويـنعكس ذلك عـلى تذمرة
من شـخصك والـدرس كن ودودا رحـيـما وادفع بـالـتي هي أحـسن وال ترسل كل
ـوقف حـتى ال تـشـغل اإلدارة بـصـغـائـر االمور.. ـدرسـة عـالج ا مـخـطـأ لالدارة ا

ـدرس اجلــلـيل ان تـعــلـيــمك لألطـفـال ـعــلم أو ا واعـلم أيــهـا ا
الصـغر كالـنقش على احلجـر وهم اسفنـجة جديـدة قابلة
لالمـتـصـاص كل سـلــوك تـلـون به يـومك الـدراسي وهم
ورقـة بـيـضـاء تـكـتب فـيـهـا مـا تـشـاء كـما يـصـفـهم عـلم
النـفس وعجيـنة طريـة تشكـلها كـيفمـا تريد وخـصوصا
تالمـذة االبتدائـية ولك مني الـتحيـة في عامك الدراسي

اجلديد.

موقع الزندان االثاري
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بينة ادناه للعمل قر العام عن حاجتها الى الوظائف باالختصاصات ا (( تعلن نقابة صيادلـة العراق-ا
ؤهالت تـقد طـلب بذلك مرفق ن تـتوفر فـيهم الـشروط وا فعـلى الراغبـ بالـتقد  في مـقر الـنقابـة 
ـدنيـة (او الـبـطاقـة الـوطـنيـة) وبـطاقـة الـسـكن ويتم مـعه (الـسيـرة الـذاتـية) لـلـمتـقـدم وهـوية االحـوال ا
وافق علـما ان اخر موعـد للتقـد سيكون يـوم االربعاء ا تسـليمهـا للقسم االداري في نـقابة الصـيادلة 
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اوال- موظف ادارة
طلوبة : ؤهالت ا ا

١- لديه شهادة البكلوريوس (على االقل) في احلاسبات او االدارة .
٢-لديه خبرة عملية ال تقل عن سنة واحدة في هذا اجملال.

ام تام بادخال واخراج البيانات  ٣- لديه معرفة وا
   ثانيا- كاتب طابعة
طلوبة : ؤهالت ا   ا

١- لديه شهادة الدبلوم (على االقل) في االدارة .
٢-لديه خبرة عملية ال تقل عن سنت في هذا اجملال .

٣-لديه معرفة تامة ومهارة باستخدام احلاسبة وقواعد اللغة الغراض الطبع وبسرعة مقبولة.
ام باللغة االنكليزية الغراض الطبع ومعاجلة النصوص. ٤-لديه ا

ثالثا- موظف ادارة قانونية
طلوبة: ؤهالت ا ا

١. حاصل على شهادة البكلوريوس في القانون .
٢.لديه خبرة في العمل االداري والقانوني سنت على االقل.

رابعا- موظف ادارة(االعالم الدوائي)
طلوبة: ؤهالت ا ا

١. حاصال على شهادة البكلوريوس في الصيدلة.
٢. غير متع في اي دائرة رسمية ومتفرغ للعمل الصباحي.

تلك اجازة او مسؤولية محل صيدالني. ٣. ال 
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رقمة (٢٤- ٢٠٢١) االعالن الثاني  ناقصة ا اعالن ا
جتهيز حافالت سعة ٤٥ راكب
رقمة ٨٢٠/ ٢٠٢١ طلبية الشراء ا

وازنة الرأسمالية لسنة / ٢٠٢١ ضمن تخصيصات ا
شروع  ح / ١١٤ تبويب ا

ـناقصـة العـامة واخلـاصة بتـجهـيز ( حـافالت سعة ٤٥ تعـلن شركـة غاز الـشمال (شـركة عـامة ) عن ا
ـذكـورة في اصل الـطـلب فـعـلى الـشـركـات التي ـواصفـات ا راكب/ عـدد خـمـسـة) حـسب الـشـروط  وا
شـاركة مراجعـة امانة الصـندوق في الشركـة الكائن على طـريق كركوك / بيجي تتوفر فـيها شروط ا
ـواصـفـات مـطـبـوعـة عـلى قرص (CD) لـقـاء مـبلـغ قدره (٣٠٠٠٠٠) فـقط لـلـحـصـول عـلى الشـروط وا
ثالثمائة الف دينار عـراقي غير قابل للرد . وسيتم عقد اجتماع للجنة فتح العروض في اليوم التالي
تخـلف من احلضور في االعتراض ثـلي اصحاب العروض ويـسقط حق ا لـتاريخ الغلق وبـحضور 
ـوجـود في استـعالمـات الشـركـة علـما ان بـقرار الـلجـنـة وتقـدم الـعطـاءات في صـندوق الـعـطاءات وا
وافق ١٩ / ١٢ / ٢٠٢١ واذا صادف ناقصة لغاية نـهاية الدوام الرسمي ليوم (االحد) ا تاريخ غلق ا
ناقصة  ودفع اجور االعالن علما عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه ويتحمل من حتال عليه ا
نشأ (هونداي بلغ (١٠٠٠٠٠٠٠٠٠) مليار دينـار عراقي للحافالت ذات ا ان الكـلفة التخمينيـة  تقدر 
نشأ - كوري) و(١١٢٥٠٠٠٠٠٠) مليار ومـائة وخمسة وعشـرون مليون دينار عراقـي للحافالت ذات ا
ـؤتـمــر اخلـاص بـاالجــابـة عـلى ـانـي / سـكـاني/ فــولـفـو - ســويـدي) وسـيــتم عـقــد ا (مـرســيـدس- ا
وافق ١٥ / ١٢ / ٢٠٢١ استـفـسـارات مـقـدمي الـعـطـاءات في السـاعـة الـعـاشـرة من يـوم (االربـعـاء) ا

وبحضور اخملتص وذلك في استعالمات شركتنا.
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فـقــد جـواز الــسـفـر الــصـادر من اجلـمــهـوريـة
©d U?  ÊU? ?  ¡ö الـعربـيـة السـوريـة باسم ®
ن يعـثر عـلـيه تسـليـمه الى السـفارة يـرجى 

السورية مع الشكر.
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ــركـزي بــأسم فــقــدت هــويــة الــبــنـك ا
ن يـعثر VO$ ”—U© يرجى   d?L ®

عليها تسليمها الى جهة االصدار.
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رحوم  أنتقل الى رحمة الله تعالى ا
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 (أثر نوبة قلبية ) شقـيق كل من االستاذ سعدي االستاذ باسم  االستاذ
ـوسيـقار الـدكتـور نصـيـر شمه  االسـتاذ عـلي  وسيـقام مـجلس نـبيل  ا

علق العـزاء على روحه الطـاهرة في مسـجد الـزوية بالـقرب من اجلسـر ا
صـادف  ٩ / ١٢ / ٢٠٢١ من السـاعة الواحـدة ظهراً الى يوم اخلمـيس ا

دة يوم واحد. الساعة اخلامسة مساءً  و
أنا لله وأنا اليه راجعون
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حينـما حتتـرق الغـابة تصـبح رمادا مـا يعنـي إن األمور أن باتت عـلى ما هي عـليه دون إصالح عاجل
ـواساة لهدمت ومبكـر تراكمت و تـعاظمت كذلك هـي مشاعر اإلنـسان إن لم تسـارع إليها بـاجلبر و ا
ـلمته أو حـتى على أصالحه مـهمـا فعـلت و بالتـالي سيـكلفك حتى تـصبح ركـام ال تقـاوى بعدهـا على 
األمر كثيراً الكثـير من احملاوالت و الكثير من اجلبر الذي ال ينـفع حينها فمثالً شريطة احلب هو أن
تهـتم و أن تراعي و تقدّر غـير ذلك يبات احلب مـجرد ط اصطـناعي تشكـله بااليدي كيـفما تشاء و
ـتسم له فما عنى ا إلى ما تـشاء و وقتمـا تشاء يبـات مجرد جسـد هيكل فارغ من الـروح فارغ من ا
قيمة أن تقول كـلمات احلب و أنت ال حتسها و ال تـعنيها و ما فـائدة أن تقول أنا أحب و أنت ال حتمل
داخل قـشرة حـبك سوى الـفراغ الـذي يأكل بـنفـسه و يجـدد خذالنه لـآلخرين بـكل جدارة. ثـمرة احلب
احلـلوة تلـك ال يجيـد زراعتـها كل من هب و دبّ فال مـزارعها يـراعي حقـها فـيما حتـتاجه لـلنضج و ال
هي تـنضج لـتـعـطيه مـثـلـمـا هو يـشـتـهيـهـا و يـحب وقت حصـادهـا تـلك هي شـريطـة احلب " اإلهـتـمام
لـؤها الـرمـاد جراء نـيران دخـلت علـى مصـرعيـها لـتأكل والتـقـدير " و إال بـات مجـرد أرض  الـرعايـة 
األخـضـر و الــيـابس دون هـوادة فــاحلب يـا ســادة أن تـمـشي عــلى اجلـمـر دون أن
تشتكي لـسعة النيران القدامك احلب أن تهب روحك دون أنانية أو تفكير احلب
أن تـرى مـن حـولك كـأنه أنت و أن تـعـطي كــأنك تـعـطي لـنـفـسك و أن تـراعي
مشاعر اآلخرين كأنك تراعي مشاعرك ( أنت ) هذا ما تعلمناه و ما تعودنا
ـدّعي بـ " احلب " بسمـيات أخرى عدا عـليه غيـر ذلك يسمـيـ هذا الشيء ا

اسم " احلب ".
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     سـبقـته شهـرته سواء في الـعراق أو في
لـبـنان أو في الـعالم الـعربي  وحـتى قبل أن
أتـعـرّف علـيه شـخصـيـاً و كنت سـمـعت عنه
وقـــرأت له وتـــعــرفت عـــلى بـــعض مـــواقــفه
الـراديكـالية ورؤيـته للـصراع في لـبنان وفي
ـنـطــقـة وخـصـوصـاً مـواقـفه من الـقـضـيـة ا

الفلسطينية والصراع ضدّ الصهيونية.
       تـعلّق محـمد حسن األم بـاحلياة بكل
أطـرافـها وذهـب بهـا إلى نـهايـتـها الـقـصوى
بـكل ما يستطيع أمالً بالوصول إلى "احلريّة
الـــضــرورة" الـــتي كــان يـــطــمح فـي ارتــقــاء
مـنصّتها حتى فاضت روحه وهو ال يكلّ وال
ـلّ من الـــدعــوة إلـى احلق و الـــعــدل. ومن
جتـربـته ومـن واقع لـبـنـان وأمّـة الـعـرب كان
يـدرك أن ال سالم حـقيـقي دون عـدل وال عدل
ظالم. وتلك حـقيقي دون إحقـاق احلق وردّ ا
ـعـادلة الزمت أطـروحاته الـفكـرية ومـواقفه ا

العملية.
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تلك وقاراً   وبقدر ما كان السيد األم 
وهـيبـة السيّـما صـورته بالـعمـامة الـسوداء
فـإنه كان يـتمـتّع بكـاريزمـيّة خـاصة السـيّما
ـــؤثّــــر وهـــدوءه الالفـت ونـــبـــرته صــــوته ا
الـواضـحـة يـضـاف إلى ذلك روحه الـضـاجّة
بــصــخب وتــمــرّد تـفــيض مــنــهــا ضــوضـاء
مـضيـئة تـبشّـر باخلـير واجلـمال والـسعادة
ولــعلّ قــول مــارك تـوين يــنــطــبق عـلــيه إلى
حـدود كـبـيـرة وهـو الـقـائل "لـن جتـد الـهدوء

أبداً ألن أعماقك هي مصدر الضوضاء".
      هـكـذا كـان الـسـيـد مـحـمـد حسـن األم
مـحتـفيـاً باحليـاة بكلّ عـنفـوانها وحـيويّـتها
عـارفـاً تكـويـنهـا غيـر مـبالٍ بـدروبـها الـوعرة
مـخترقاً منحـنياتها ومنعـرجاتها وصعودها
ونـزولـهـا وكلّ ذلك بدأت مـالمحه تـظـهر في
درسة النجفية احلوزوية تـكوينه األول في ا
ّن سبقوه بدع  التي شهدت العديد من ا
ّن اخـتـاروا طـريق احلـياة من مـجـايـليه و
ونـسـتذكـر بـعضـاً مـنهم: مـحـسن األم وآل
األمــ وحـســ مـروّة ومــحـمــد شـرارة وآل
الــزين ومـحـمـد حــسـ فـضل الــله ومـحـمـد
مـهدي شمس الدين و حس شحادة وهاني
فـحص ولـفـتـرة قصـيـرة الـسيـد حـسن نـصر

الله وآخرين.
ــرّات أجتــاذب     وكـــنت في الـــعــديــد مـن ا
أطــراف احلــديث مع الــســيــد مـحــمــد بــحـر
الــعــلـوم والــســيـد مــصــطـفى جــمــال الـدين
والـسـيـد أحـمـد احلـسن الـبـغـدادي والـشـيخ
عـبـد الــزهـراء عـاتي وعـبـد الـغـني اخلـلـيـلي
وغـيرهم عن أجواء احلوزة والرابطة األدبية
في الـنـجف ومـنـتـدى الـنشـر والـشـخـصـيات
درسـة احلوزوية عت فـي ا الـلبـنانـية الـتي 
الـنجفـية للعـلوم الدينـية واكتسـبت احتراماً
كــبـيـراً من أسـاتــذتـهـا ومن طـلــبـتـهـا  وعن

مـــجــالـس الــشـــعــر واألمـــاسي الـــشــتـــويــة
والـصــيـفـيـة عـنـد نـهــر الـفـرات في الـكـوفـة
والــقـفــشـات بــ الــدارسـ وهم من بــلـدان
مـخـتـلـفـة وكـنت بـحكـم العـائـلـة وسـكـنـها
قريباً من هذه األجواء حيث مدرسة اخلليلي
الـشهيرة بالقرب من منزلنا أتابع الكثيرين
مـــنـــهم حـــتى بـــعـــد مــغـــادرتي فـي مــطـــلع

الستينيات إلى بغداد.
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     قبل أكثر من ربع قرن زرت السيد محمد
حـسن األم في منـزله  بصيدا واحـتفى بنا
أيّـمــا احـتـفـاء وكـانت مـعي احملـامـيـة هـدى
اخلــطـيب شــلق واسـتــعـاد بـعـض ذكـريـاته
واألحــداث الـتـي مـرّ بــهـا الــعـراق والــنـجف
واســتــذكــرنــا بــعض احملــطــات والـتــواريخ
ــفــارقـــات  فــنــحن من عــمــر واحــد وفي وا
مـرحـلة واحـدة وبـقيت أتـابعـه خالل الفـترة
ــنـصـرمـة حـتى قـبـل تـلك الـزيـارة األثـيـرة ا
الـتي شكّلت رافعة جديـدة في صداقتنا التي
تــعـمّــقت مع مــرور األيـام بــلـقــاءات وتـبـادل
وجـهات نـظر وتـزاور وكتب ومـقاالت  وكان
آخــرهـا وقـبل رحـيـلـه زيـارتي له في بـيـروت
بـصحبة الـشاعرة واإلعالميـة السورية نوال
احلــوار فــضالً عـن لــقـاءات فـي مــؤتــمـرات
ومـهرجـانات في بـيروت والـرياض وغـيرها
وأكــثــر من مــرّة كــان الــلــقــاء في مــهــرجـان
ـملـكـة الـعـربيـة الـسـعـودية)  اجلـنـادريـة (ا
وكـنت قـد اسـتـمـعت إلى شـعـره في أكـثر من
مــنــاسـبــة ومــحـفـل فـضالً عـن إهـداءاته لي
الـتي كنت حريصاً عـلى قراءتها ووجدت في
قـصـيده عـمقـاً فكـريـاً وصوراً حـيويّـةً ناطـقةً

ولغةً أنيقةً رشيقةً . 
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     أستطيع القول أن السيد األم محمد
حــسن امـتـاز بـأربع مـيّــزات مـهـمـة يـنـدر أن
جتـتمع في شـخصٍ واحد وكل واحدة مـنها
تـشكّل رصـيداً مـعرفـيّاً مـهمـاً فمـا بالك ح

تتداخل وتتفاعل في عقل شخص واحد?
وسـوعـية فـهـو لم يـكتفِ أولـها  –ثـقـافـته ا
بـالدراسة الدينية احلوزوية بل أجهد نفسه
ــدنـــيـــة بــكلّ في اإلطـالع عــلـى الــثـــقــافـــة ا
صـنوفها وألـوانها وهكـذا حاول اجلمع ب
ـنـهــجـيـة الـتي تــوفـرهـا احلـوزة الــدراسـة ا
الـنـجـفـيـة في الـفـقـه والـلـغـة واألدب وعـلوم
ــقــدمـات ثم الــدين خــصــوصـاً وقــد درس ا
الــسـطـوح وبــحث اخلـارج عـلـي أيـدي كـبـار
عـلماء عصـره وفي الوقت ذاته حاول قراءة
األدب احلـديث والفـلسفـة والتـاريخ وانشغل
بـالفكر ومستحدثـاته والعلم ومكتشفاته كل
ذلـك في هـــارمـــوني مــــتـــوازن ومـــتـــفـــاعل.
وأســتـطـيـع الـقـول أنه إضــافـة إلى تــكـويـنه
الـديني وانـشغـاالته الـعمـليـة بتـطويـره فقد
اهـتمّ باألدب بعامـة والشعر بـخاصة وهكذا
كـان شاعراً رقيـقاً ومثقـفاً كبيـراً يزن كلماته

ويعرف كيف يرسلها لتكون مؤثّرة.
وثـانيها  –انـفتاحه وقـبوله لآلخـر فقد كان
عـــلـى الـــرغم من راديـــكــــالـــيـــته وثـــوريّـــته
ـصـطلـحـات الـسبـعـيـنيـة إالّ أنه يـحـترم بـا
وجــهـات الــنــظـر اآلخــرى ويـقــبل مـقــارعـة
احلــجّـة بـاحلـجّـة والــرأي بـالـرأي والـفـكـرة
بـالفـكـرة ولم يكن مـتزمّـتاً حـتى وإن كان له
آراء مـغـايرة إالّ أنه يـقدّر آراء اآلخـرين فلم
يـكن منـحازاً بـاحلقّ أو بالبـاطل لطـائفته أو
دينه بقدر ما كان منحازاً لإلنسان أيّاً كانت
قـوميّـته أو دينه أو طـائفـته ومذهـبه مـقدّماً
ُـثل والـقـيم اإلنـسـانـيـة التـي هي األساس ا

شترك اإلنساني. والتي تمثّل ا
ـتمـيّـز شـكالً ومضـمـوناً ثـالـثـها - صـوته ا
وقــد حـاول احلـفــاظ عـلى اسـتــقاللـيّـته وإن
كـلّفته في العـديد من األحيان أثمـاناً باهظة
لــكــنـه كــان حــريــصــاً عــلى إبــقــاء صــورته
ستقلّة دون اختالط مع السائد من الصور ا
ثـقّف ـتـنـفّـذة فـا ـهـيـمـنـة أو ا ـؤثّـرة أو ا ا
ـفـكّـر والـعـالم كـلّـمـا حـاول أن والـبــاحث وا
يـحافظ على اسـتقالليّـته فإنه يـكون قد سلك
الـطريق الصحيحـة التي تقرّبه من مشروعه
اخلـــاص  الســيّــمـــا انــضــاج اجـــتــهــاداته
. وتـعــمـيق رؤيـته جملـتـمــعه ولـلـكـون أيـضـاً
وهـــكــذا يــتــولّــد صـــوته اخلــاص وحــسب
الــروائي األرجــنـتــيـني أســتـوريــاس مـؤلّف
روايـة "الـسـيـد الـرئـيس" الـكـثـيـر اإلنـطـبـاق
والـشبـه على أوضـاعنـا العـربيـة "فاإلنـسان
ــــــعـــــنى إلـه بـــــســـــبـب من صــــــوته " بـــــا
عـنى احلـسّي إضـافة إلى الـفـزيـولوجـي وا
ـعنى الـرمزي. ومن صـوته يُعـرف اإلنسان ا
ومن نـبـرتـه يُؤشـر عـلـيـه فمـا بـالـك إذا كان
.رابعـها  –عـروبتـه الطـافحة مـبـدعاً مـتمـيّـزاً
ووطـنيـته الـفائـضة فـقد كـان باإلضـافة إلى
تـمسّكه بوطنه اللبناني وبقصد العيش معاً
أو الـعـيش بـشراكـة وتـكـافؤ ومـسـاواة فـقد
كــان عـروبـيـاً بــامـتـيــاز وكلّ مـا في الـوطن
الــعـربي يــعـنـيـه وفي الـقــلب من ذلك كـانت
فـلسط بوصلته وكان مـنذ البداية مقاوماً
مـن أجل فـــــلــــســـــطــــ وضـــــدّ الــــعــــدوان
"اإلســرائـيـلي" نــاهـيك عن هــواه "الـعـراقي"
الـذي ظلّ يـحـنّ إلـيه خـصـوصـاً بـعـد تـعـقّد
األوضـاع وعدم قدرته عـلى زيارة العراق في
فــتــرة الـنــظـام الــســابق لــكـنه كــان يــتـابع
شــؤونه مـثل أي عـراقي وكـم كـان مـنـشـغالً
ـفـروض عـلـيه مـثـلـمـا بـاحلـصـار اجلـائـر ا
ا حصل له بعد االحتالل األمريكي انـشغل 
الـعام  2003وتـذرّر العـراقي وتـمزّقهم إلى
طـــوائفٍ ومـــلـلٍ ونـــحلٍ وأشـــيـــاعٍ وأتـــبــاعٍ

تدّ إلى صناعة خارجية. بعضها 
      كم كـان ذلك يحـزنه فتراه أحـياناً أقرب
إلـى الــــتــــشــــاؤم لــــكن دون يــــأس ألن روح
ـقاومة والتحدّي بل والـتمرّد كانت تعتمل ا
فـي نـفــسه وألنـه كــمـا قــال لـي: أنه يــعـرف
الـــعــراقــيـــ بــأنــهم ال يـــســتــكـــيــنــون وال
صير. وكم كان يسخر يـستحقون مثل هذا ا
عــلى طــريـقــته حــ يُــراد تـطــبــيق الـوضع
ـغـا عـلى الـلـبـنـاني الـطـائـفي واقـتـسـام ا
الـوضع العراقي سـواءً دستورياً أو عـملياً
ألنه كــان يـعـرف خـلل الـتـجــربـة الـلـبـنـانـيـة
ومـأسـاة لـبـنـان الـتي أدخـلـتـه حـربـاً أهـلـية
دامت  15عـامـاً لم تنـته إالّ باتـفاق الـطائف
وبـتـداخالت دولـية زادته قـيـوداً وانقـسـاماً

الـعصر محاوالً
جتـــاوز مـــاهـــو
تـقلـيدي وساكن
وراكــــــــــــــــد مـن
الـتراث بقراءات
جــــديـــدة لألدب
احلــــــــــــــــــــديـث
ـعـاصـر وفي وا
انــفــتــاح كـامل
وهـو مـا أعـطـاه
امـتـيـازاًجـديـداً
فــــإضـــافـــة إلى
إتـــقــان الـــلــغــة
والــــــــنـــــــحـــــــو
والـــــــــصــــــــرف
واطـالعـه عـــــلى
الـــــــــــتـــــــــــراث
وخـــــصــــوصــــاً
تــــــراث اإلمـــــام

عـلي ونـهج الـبالغة والـتـفسـيـرات القـرآنـيّة
ـعــاشـقـة ذلك ومــدارس الـفــقه فـإنه ســعى 
بـاإلطالع على الـثقافـة احلديثـة ولم يتوقف
عــنــد مــدرســة واحـدة بـل حـاول األخــذ من
دارس فـلم يـتوقّف عـنـد منـصّة أو جـمـيع ا
فـكرة واحـدة بل عمل بكل مـا يستـطيع على

مالقحة دراسته الدينية بالعلوم احلديثة.
الـرافـد الـرابع  –بـلـده األصـلي لـبـنـان الذي
عـاد إليه بعـد إجناز دراسته وكتـابة رسالته
الـعـمـليـة ولـبنـان كـمـا نعـرف بـلد اإلنـفـتاح
والـــتــنــوّع والــتـــعــدّديــة وعـــلى الــرغم من
أساويـة التي عاشـها في احلرب األوضـاع ا
األهــلــيــة 1975- 1989  فــإن هــذا الــبــلــد
الـصغـير بحـجمه وعدد سـكانه وموارده إالّ
ا ا يـحتويه من كـفاءات و أنه كـبيـر جداً 
ـلكه من فـضاءات للـحريّـة واإلبداع والفن
عارض نـاهيك عن كونه ملجأً للـمثقّف وا

الفارّين من بلدانهم.
    وقـد مثّـل التـعدّد الـثقـافي قاعـدة للـعيش
مـعـاً حاول إتـفاق الـطائف لـعام  1989ومـا
أعــقـــبــهــا من تــشـــريــعــات لــعــام  1990أن
يــــرســــيــــهــــا عــــلى أسـس جــــديـــدة إالّ أن
الـتـداخالت اخلـارجيـة الـعربـيـة واإلقـليـمـية
واألجـنبية ساهمت في إيـصال لبنان إلى ما
وصل إلــيه دون نــســيـان الــصــراعـات غــيـر
ـبـدئـيـة للـزعـامـات الـسيـاسـيـة الـتقـلـيـدية ا
وغـير التـقليـدية التي هي األخـرى مسؤولة
عــلى نـحـو كـبــيـر في األزمـة احلــالـيـة الـتي

يعيشها لبنان وهي أزمة غير مسبوقة.
     وفي لبنان دخل سلك القضاء فزاد ميله
أكــثـر نـحـو الــعـدالـة حـيث أصــبح قـاضـيـاً
ــديــنـة صــور في الــعـام  ? 1977وبــعــدهـا
انـتـقل إلى مـحـكـمـة صـيـدا الـشـرعـية وبـقي
فـيها إلى العام  ? 1997وكـان مستشاراً في

احملكمة العليا.
     كـــان مـــرانـه األول في عـــدد من اجملالت
الـنجفـية مثل: مجـلة النـجف و مجلة الـكلمة
ومـجلة عبقر وقـد سار على نهج والده على
مـهـدي األمـ وهـو مـا أسـمـاه حـسن األم
"خـير خلف خلـير سلف"  وكـتب إضافة إلى
ــؤلــفــات ذات الــنــزعــة الــشــعــر عــدداً من ا
الــتــجــديــديــة الــتي ال تــرى تــعــارضــاً بــ
الـعلمانيـة واإلسالم ومن كتبه "نقـد العلمنة
والـفكر الـديني" و "ب الـقومية واإلسالم" و

ـقراطـيـة" و "الشـهـيد مـحـمد "اإلسالم والـد
بـاقـر الصـدر: سـمو الـذات وخـلود الـعـطاء"
رأة كـمـا كـتب في الـنقـد الـعـربي وأوضـاع ا

وظروفها في لبنان.
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      فـي ظل اجــتــيـــاح وبــاء كــورونــا كــان
الـسيّـد األمـ يتـعامل مع الـواقع السـياسي
بـكل تفاصيله بروح وثّـابة ولم يدّخر وسعاً
فـي كل مـا يــسـتــطــيع كي يــقـول احلق ولم
يـبالِ باستشراء الفـايروس وهشاشة النظام
الـصــحي الـتي انـكـشـفـت عـلى نـحـو كـبـيـر
فـضالً عن التعامل مع حركة اإلحتجاج التي
كــانت شــامــلـة عــامــة ألنـهــا مــسّت جــمـيع
الــفـئـات والـطــبـقـات خـصــوصـاً الـتـصـرّف

ودع وانهيار سعر الليرة. بأموال ا
    أخــيـراً وبـعـد فـتــرة صـراع وكـرٍّ وفـرٍّ مع
"الــــذئـب الــــذي ظلّ يــــتــــرصّــــده" و حــــاول
مـحـاصـرته من كل جـانب تمـكّن الـفـايروس
الـذي استـفحل واسـتشـرى على نـحو واسع
من االنـقضـاض علـيه وبـ مصـدّق ومكذّب
ـرة وعـلى وبــ إغـفـاءة ويـقـظــة قـرّر هـذه ا
ــواجـهـة الــرحـيـل بـهـدوء غــيـر عــادته في ا
ـلتـبس واحلـجر كـامل وكـأنه قـدّر الظـرف ا

رّ به العالم.  الصحي الذي 
     هـكذا قرّر الـسيد األمـ أن يغادرنا دون
أن يــحـاول إحــراجـنــا كي ال نـأتي لــنـودّعه.
ومـع ذلك حـــ شــاع خـــبـــر الــوفـــاة زحف
ـشيّـعـ لـتقـد واجب الـعزاء ـئـات من ا ا
عـلى الـرغم من مـحـاولـة الـعـائـلـة عدم إبالغ
سـوى بـضعـة أشخـاص بوفـاته وعدم إقـامة
مـجـلس فاحتـة له بسـبب الظـروف لكن أهل
صـيدا وأحبّته وأصدقـاءه  أقاموا له مجلس
عـزاءٍ حــضـرته بـنـفـسي شـارك فـيه الـنـسـاء
والــرجـــال في أجــواءٍ يــتــخـــلّــلــهــا شــعــور
بـالفداحـة والفقدان لـغياب عـالم جليل ورمز
ـنـية في  10نـيـسان / كـبـيـر حـيث وافـته ا
أبـريل  2021و دفـنه فـي قـريتـه شقـرا في

جبل عامل. 
     رحل األم وكان:

 أميناً لِمُثلِه; 
أميناً لِقِيمِه;

 أميناً لعروبته;
 وأميناً إلنسانيّته.  

{ باحث ومفكر عربي
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بيروت

ــكن اقــتــبــاس جتــربــة مــثل تــلك فــكــيـف 
ريرة ?  التجربة ا
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ـواصـفـات والسـجـايا بل       فـي كلّ تلك ا
ـناقب التي كوّنت شخصيّته فثمة روافد وا
مــؤثّــرة ســاهــمت في بــلــورة وعـيـه وإعـادة
ا يـتساوق مع مـنبعه صـياغـته وتوجيـهه 

األول: 
تـميّزة كانـة ا الـرافد األول  –عـائلـته ذات ا
الـتي نبغ فيها أعالم كـبار وكان إسم السيد
مـحسن األم (العامـلي) مؤلّف كتاب أعيان
الـشيعة أحـد أركانها األساسـي ( والكتاب
عـبـارة عن مـوسـوعـة ضـمّـت عـدّة مـجـلدات
ا يقارب  12000شـخصيـة منذ تـرجم فيهـا 
صـدر اإلسالم األول إلى مـا قبل عـصره. وقد
درس مـحسن األمـ في الـنجف لـنحـو عشر
ســنـوات ونــصف الـســنـة وغــادرهـا الــعـام
 ?1901كـما عاش في دمشق في حي األم

وتـــوفي في بـــيــروت  في  30آذار / مــارس
  1952ودفـن في حي السيدة زينب بدمشق
عـلـمـاً بـأن والدته كـانت فـي الـعام ?( 1865
وقـد أكـمله جنـله السـيـد حسن األمـ الذي
عـاش في الـعـراق لـعـدّة سـنـوات مـنـذ الـعام
 1938ولــغــايــة الــعـام  1940ثـم من الــعـام

 1945إلى العام   1949.
      وكــان والــد الــسـيــد حــسن األمــ  قـد
أوفـده لـلدراسـة في الـنجف في الـعام 1927
ـكث سوى  3أسـابـيع وغـادرها  ?لـكـنه لم 
ـيـة عـلـى الـدراسة مـفـضالً الـدراسـة األكـاد
الـدينيـة فدرس الحقـاً  في كليـة احلقوق في
دمـشق وتـخـرّج منـهـا وقد عـمل في الـعراق
مـدرساً للغـة العربية في مـدينة احللّة  وفي
الـفــتـرة الـثـانـيـة أسـتـاذاً لألدب الـعـربي في
لكـة عالـية وقـد أخبرني أنه أول من كـليـة ا
الئـكـة دون نـشـر قـصـيـدة لـلـشـاعـرة نـازك ا
عـلمها. وخالل فترة وجوده في العراق كان
عـلى اتـصـال مـع عـدد من األدبـاء والـشـعراء
احملـسوب على الوسـط اليساري واحلداثة
الـثقافية. وكان لدي مراسالت معه ح كنت
أجـــمع مــوادّاً  لـــكــتـــابي عن ســعـــد صــالح
(جـريـو) "الـوسـطـيـة والـفـرصـة الـضـائـعـة"
الـذي نـشـرته فـيـمـا بـعـد  عـلـمـاً بـأن حـسن
األمـ  نشر مقاالً موسعاً في جريدة احلياة
(الـلبنانـية)  من وحي التواصل بـيني وبينه
في أواسـط التسعـينيـات جرت فيه اإلشارة
ـــوســعـــة إلى الــدور الـــريــادي الــثـــقــافي ا

والسياسي لسعد صالح في األربعينيات. 
الـرافـد الـثـاني  –دراسـته فـي النـجف الـتي
احـتـضــنـته يـافـعـاً ثمّ شـابـاً وكـانت مـنـبـعـاً
حـقـيـقـيـاً اغْـتـرف مـنه الـكـثـيـر وارْتـشف من
عـــلـــومه أعـــذبــهـــا وكـــانت خـــزيـــنه الــذي
اليـنضب وقد عـاش في النجف حسـبما قال
لي أجـمـل سـنـوات عـمـره حـ جـاءهـا وهو
في الــرابـعـة عـشـر من عـمـره ( الـعـام 1960
وغـــادرهــا وهـــو في الـــنـــصف الــثـــاني من
الـعــشـريـنـات من عـمـره في الـعـام ?( 1972
وكـان قـد تزوج وهـو في الـنجف ووُلِـد جنله
ــعـروف الـســيـد عـلي في األكــبـر اإلعالمي ا
. وفي الــنــجف كــذلك أكــمل الــنــجف أيــضــاً
ـيـة فيـمـا بـعد دراسـته احلـوزوية  –األكـاد

في كلية الفقه العام  1972.
دنيـة احلديثة فقد الـرافد الثالث –الـثقافة ا
ــيل إلى الـتــجــديـد واحلــداثـة وروح كــان 

اإليجابية ال تتعلق بـإنكار الصعوبات في احلياة بل هي اختيار القوة في مواجهتها وتذليلها وحتويلها
ـرور الـزمن أن أعـيش حـيـاة إيـجـابيـة  يـعـني ... الـعـيش بـاحلب لـكل الـنـاس  والـعيش الى مـكـاسب 
بالرحمة لكل اخمللـوقات و االحترام في الطريقة التي أعامل بها نفسي اآلخرين احليوانات والبيئة أن
أعيش حيـاة إيجابيـة  يعني ... إعـطاء األولوية لـلرعاية الـذاتية (الـعقل واجلسد والـروح) وأتعلم  كيف
ــشـاكل ال مـحـالـة أديـر أفــكـاري ومـشـاعـري بـحــيث تـسـتـوعب االخــتالفـات واخلالفـات وان اعـلم ان ا
ـواقف الصعبة حـاصلة فقط يجـب ان اتعلّم ادارتها ... واحلـضور و الهدوء في مـواجهة األشخاص وا
شاكل  وأن أتذكر كم  واختيار كيفيـة االستجابة بالبحث عن وجـهات النظر األكثر فعالـية في تذليل ا
واجـهة احلـياة أن أعيش حـياة إيـجابيـة  يعني ... ا أدرك  أنا أقـوى وأكثر قـدرة 
أكـون منفتـحًا ومتفـهمًا لألشخـاص اخملتلف وأعـلم أن كل شخص فريد
من نــوعه  وان الــتـشــابــة ضـعف واالخــتالف قــوّة  وقـبــول احلــيـاة من
صـمــيم الـقـلـب بـجـمــيع اخـتالفــاتـهـا هـي  رحـلـة بــهـا كل من الــصـعـود
والـهــبـوط  السـتــمـراريـة الــتـعّـلـم االيـجـابــيـة هي فن ادارة الــصـعـوبـات
ـشاكل  ,وعدم االسـتسالم واخلـضوع لـها االيـجابـية ال تـعني بـقبول وا

ضياع احلقوق واجبار االنفس بالرضوخ لالمر الواقع.

ÍdDA « bO Ë

ؤمن بالنضال كـرسالة أنسانية عـظيمة ألنتشال عارض الوطني الـنزيه ا الـنضال احلقيقي للـسياسي ا
عـانـاة .. قادة الشـعب والـوطن من واقع فـاسد وحـكم دكـتاتـوري .. يـولد مـن صمـيم الـواقع من رحم ا
عاناة من صميم الواقع ..قادة الثورة البلشفية باألحتاد السوفيتي الثورة الفرنسية نضالهم من رحم ا
ـعـارضة الـعـراقـية  بـجـمـيع فـصائِـلـهـا والتي ـعانـاة ..لـكن ا من صـمـيم الـواقع من الـداخل  من رحم ا
تسمي نفسـها معارضة  جاءت مع احملتل على ظهور الدبابات األمريكية من خارج
العراق وأستلـمت احلكم من األحتالل األمريكي البغـيض ..فهي حكومات عمالة

وخيانة وأنحطاط أخالقي ..?جميعهم سراق فاسدين خونة ..!?? 
لذلك  سـرقوا خـيرات الـشعب وفـشلـوا في بنـاء دولة تـنعم بـاألمن واألزدهار
ـا  عـصـابـة أستـولت عـلى بـنك واألسـتـقـرار.. فهـو لـيـسـوا رجـال دولـة ..وأ

أسمهُ العراق ال أكثر .
ونهاية هذهِ العصابة الفاسدة اجملرمة  تلوحُ في األفق بقوة الله..

شعبان مع محمد حسن االم
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ـائيـة وهو بـلد التـجاوز من قـبل إيران وتـركيـا على حـقوق الـعراق وحـصصه ا
مـصب لألنــهـار والــروافـد الــتي تــنـبع من الــدولـتــ لألسف مــسـتــمـر بل وفي
تصـاعد علمـاً ان القوانـ الدوليـة تضمن لـلعراق حـصص كافيـة من مياه هذه
قصود تسبب في نقص كبير في إمدادات األنهار والروافد ,ان هذا الـتجاوز ا
ـيـاه من هاتـ الـدولتـ اثـر بشـكل كـبـير عـلى الـزراعة حـيث تـقـلصت نـسـبة ا
األراضي الـزراعــيـة في الـبـلــد الى الـنـصف وتــسـبب في تـصــحـر مـئـات آالف
ــائي في بـحـيــرة حـمـرين وسـدي الـدوا الـزراعــيـة  كـمـا أثــر عـلى اخملـزون ا
دوكان ودربـندخان وتـسبب كـذلك في جفاف الـعديـد من األنهار والـروافد التي
تـنـبع من إيـران بـعـد أن قـامت إيـران بـتـحـويل مـجـرى الـعـديـد من األنـهـار الى
داخل أراضيـها ومـنـعهـا من الوصـول الى األراضي الـعراقـية وقـطـعت العـديد
من األنهـار والروافد األخـرى التي يـصل عددها الى أكـثر من اثـنا عشـر نهرو
ـائيـة قد تـقاسمـت الضرر وارد ا رافد  ,صحـيح ان تركـيا وكـما يـقول وزيـر ا
ـياه في نـهري دجـلة والـفرات إال ان إيران لم مع العـراق وأطلـقت كمـيات من ا
تتـقاسم الـضرر ولم تتـفاوض بـهذا الـصدد واستـمرت في تـعطـيش العراق من
خالل عمـليـات تغـييـر مـجرى األنـهار الـتي تأتي الـى العـراق وقطع مـياه أنـهار
أخرى وكـما يـحصل في انـهار سيـروان والزاب وديـالى والونـد وكالل والطيب
ائية من إيران صفر وهذا ودويريج والـكرخة وغيرها حتى وصلت اإليـرادات ا
أمر خـطيـر ال ينبـغي السـكوت عنه لـكن ولألسف الشـديد فـان العراق وفي ظل
ـصالح العراق وشعبه والتي تربطها األحزاب السـياسية الفاشلة التي ال تهتم 
ـوضـوع اخلـطيـر الـذي يهـدد امن الـعراق عالقات مع إيـران سـكـتت عن هذه ا
الغذائـي ويهدد حيـاة مالي العراقـي وأراضيهـم الزراعية الـلهم باستـثناء ما
ـائـيـة من إجـراءات حـيث طـالب وزارة اخلـارجـيـة بـرفع ـوارد ا يـقـوم به وزيـر ا
ـنظـمات الـدوليـة اخملتـصة ضـد إيران لـقطـعها دعوى قـضائـية لـدى احملاكم وا
ميـاه عدد من األنـهـار عن العـراق وتـغيـير مـجـرى أخرى ومـنـعهـا من ان تصل
الى العراق فـي مخالفة صريحة لـلقوان الدولية وهذا اخلـبر سمعناه منذ مدة
نـظـمات الـدوليـة لـغرض احلـصـول على حـقوق لـكن يـنبـغي متـابـعته بـجـد مع ا
الـعـراق في مـيـاه األنـهـار التي تـنـبع من إيـران ويـجب ان ال نـنـتـظـر نـتـائج هذه
ـنظـمـات لـلـحـصـول علـى حقـوقـنـا فـهـنـاك إجراءات عـديـدة ومـؤثـرة يـسـتـطيع ا
الــعـراق من خاللــهـا الــضـغـط عـلى تــركـيــا وعـلى إيــران خـصــوصـا جلــعـلــهـا
ـتشاطئـة واحلصول على طـالب العراق التي تـكفلهـا قوان الدول ا تستـجيب 

ائية ومن هذه اإلجراءات بالنسبة إليران هي :   حقوقه ا
UD  qOGA

1- إيقاف اسـتيراد الكهربـاء والغاز الذي يستـخدم لتشغيل مـحطات الكهرباء
من إيران واالسـتعاضـة عنهـما باسـتيراد الغـاز من دول اخلليـج وإكمال الربط
الـكـهــربـائي مع واألردن ودول اخلـلـيـج الـعـربي لـتــعـويض الـنــقص في الـطـاقـة

الكهربائية.            
ــكــائن وأيــة مــعــدات أخــرى من إيــران 2- إيــقــاف اســتــيــراد الــســيـــارات وا
واالستـعاضة عنها باالستيراد من الص وكوريا اجلنوبية فهي ارخص وأكثر

جودة وكفاءة .  
3- إيقـاف تشغـيل معـمل جتميع الـسيارات اإليـرانيـة في العراق وأيـة مصانع

أو معامل إيرانية أخرى تعمل في العراق . 
4- االمتـناع عن استـيراد أيـة مواد وجتهـيزات صـناعيـة وأية مـنتجـات زراعية
نـتـجات دول اخلـلـيج العـربي واألردن ومـصر من إيران واالسـتـعاضـة عـنهـا 

وسوريا فهي أحسن وارخص.  
شاريع التي تنفـذها شركات إيرانيـة في العراق وسحب رخصها 5- إيقـاف ا

وحتويلها الى شركات أجنبية أخرى .         
ــيـاه عن الــعـراق فــيـصــار الى أيـقف كل 6- وإذا اسـتــمـرت إيــران في قـطع ا
أشـكـال التـبـادل التـجـاري والـنشـاط االقـتصـادي واالسـتثـمـاري مـعهـا  بـشكل
ـقاطـعـة االقتـصاديـة الـكامـلة والـوصـول الى غلق احلـدود الـعراقـية كـامل أي ا

اإليرانية.      
قـدسة والـزائرين الـعراقـي 7- تقـليص أعـداد الزائـرين اإليرانـي لـلعـتبـات ا

إليران سواء للزيارة أو للسياحة.     
ـصارف والـبـنـوك اإليرانـيـة العـامـلة في ـصرفي وغـلق ا 8- إيـقـاف التـعـامل ا

العراق ومنع حتويل العملة الصعبة إليران.  
9- إيـقـاف مـشـروع الربط ألـسـكـكي مع إيـران ألنه يـؤثــــــر بشـكل كـبـيـر على
مـيـنـاء الـفـاو عـنـد إكـمـاله ويــعـزز اقـتـصـاد إيـران وصـادراتـهـا الى أوربـا عـبـر
ــوانئ الـعـراقــيـة وعــلى حـسـاب االقــتـصـاد الــعـراق وســوريـا وعـلى حــسـاب ا

العراقي . 
اثلـة وتقـليص حجم 10- وبالـنسبـة الى تركـيا فيـصار الى اتـخاذ إجـراءات 
ـائـيــة الـداخـلــة الى الـعـراق ,وهـذه االسـتـيــراد مـنـهــا إذا قـلـصت احلــصص ا
ـنظـمات اإلجـراءات تـكفل حـصـول العـراق عـلى حقـوقه وال نـعول كـثـيراً عـلى ا
واحملاكم الـدولية خـصوصا وان إيـران وتركـيا تعـوالن كثيـراً على صادراتـهما

للعراق في ضل ظروفهما االقتصادية الصعبة.
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بغداد

ســتـكـون مــدمـرة لـلـكــيـان الـصــهـيـوني
بالدرجة االساس; فهم غير قادرين على
خـوضها; ألنـهم يعلمـون تماماً أن أالف
الـــصــواريـخ ســتـــنـــهــال عـــلى مـــدنــهم
ومـنشأتهم احليوية; لـذا فأن الصهاينة
ـرور الـوقت يــراهـنـون عـلـى الـزمن; و
ســتـعـاني إيـران من مــصـاعب كـبـيـرة ;
ولن تـتـمـكن بـالـنتـيـجـة عـلى جتـاوزها;
وهـــنـــا البـــد االشـــارة الـى مـــدى تـــأثــر
ـنـطـقة; الـعـراق جـراء هـذا الـصراع  بـا
فـكـما يـقـال عنـدمـا تتـصـارع الفـيـلة فال
ـــؤكــد ان تـــســـأل عن الـــعـــشب. فـــمن ا
ــنـأى عن اخملــاطـر الــعـراق ســيــكـون 
الــكــبــيــرة; وســتــبــقى أمــريــكــا حتــمي
مـصاحلها فيه; ولن تسمح بأي مخاطر
جـــســيـــمــة تـــهــدد كـــيــانـه الــســـيــاسي
واالقـــتـــصـــادي الـــذي صـــنـــعــتـه مـــنــذ
إحـتاللها له; فـالعراق يـحتل االن مراكز
ـصـدرة لـلـنفط; إذ مـتـقـدمـة في الـدول ا
بـلـغت صـادراته بـحـدود خـمس مـالي
بـرمـيل يـوميـا; وهـذا أمـر اليسـتـهان به
ولن يـفرط االمريـكان بالـعراق .... والله

ستعان  ا

حـــرب اســـتــــنـــزاف بـــالـــوســـائل غـــيـــر
ـبـاشـرة. في أثنـاء ذلك يـقـوم اجليش ا
الـــذي يــطـــبق هـــذه االســتـــراتـــيــجـــيــة
ـنـاوشات ـضـايـقـة الـعـدو من خـالل ا
وتـــعــطـــيل اإلمـــدادت والــتـــأثــيـــر عــلى

معنويات العدو. 
تـسـتـخـدم هـذه االسـتـراتـيـجـيـة عـنـدمـا
يـعـتـقـد اجلـانب األضـعف أن الـوقت في
صـاحله كـما تـسـتخـدم عـندمـا ال يـكون
كـنة)); هـناك أي اسـتراتـيجـية بـديلـة 
وخـالل خـمـس ســنــوات من اســتــخـدام
الــصـهـايــنـة لــهـذه االسـتــراتـيــجـيـة; لم
يـتــمـكـنـوا من كـبح جـمـاح الـطـمـوحـات
والـقدرات االيرانية التي تكيفت على ما
يـبدو مع مقتضيات هذه االستراتيجية;
سؤول الـصهاينة وتـق العديـد من ا
و اخلــبــراء بـعــدم أمــكـانــيــة اسـتــمـرار
وجب هذه  االستراتيجية; كما العمل 
جــــاء عـــــلى لــــســـــان  رئــــيس الــــوزراء
ـذكور آنفاً الـصهيـوني نفتالي بـينيت ا
; بـالعمل على استخدام وسائل مختلفة

ضد إيران. 
ـتـوقع والــسـؤال هـنـا مـا هي االدوات ا

الــــنـــوويــــة والـــعــــســـكــــريـــة ; إذ بـــادر
الـصــهـايـنـة بـتـوجـيه ضـربـة جـويـة في
سـوريا لشـحنة أسـلحة في طـريقها الى
حـزب الله في لبـنان; كانت تـلك البداية;
واســتــمــر الــصــهــايــنــة بــالــعــمل عــلى
إسـتنزاف الـقدرات االيرانـية التي كانت
تـتزايد وخاصـة على االراضي السورية
والـعراقيـة; والذي اصبح يشـكل تهديدا
ـنطـقة; عـلى  الـتفـوق الـصهـيـوني في ا
االمـر الـذي لن يـسـمـح به الـصـهـايـنة و
االمـريـكان وحـلفـائهم مـطلـقاً; وتـطورت
حـــــرب االســـــتـــــنــــزاف هـــــذه; فـق قــــام

الصهاينة .
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مـنـذ عام 2016 بـتـنـفيـذ اسـتـراتيـجـية
اطـلقـوا علـيهـا اسم (حمـلة  مـبام) وهي
ــعــركــة بــ ــصــطــلـح  ( ا أخــتـــصــار 
احلــروب); والـتي يـطـلق عــلـيـهـا ايـضـاً
اسم اســـتـــراتــيـــجـــيـــة فــابـــيـــان; فــهي
:((اسـتـراتـيجـيـة عـسكـريـة تـعتـبـر أحد
باشرة; وتعتمد اساليب احلروب غير ا
ــــعـــارك احلـــاســـمـــة أو عـــلـى جتـــنب ا
ـبـاشـرة جلـر اخلـصم إلى ـواجـهـات ا ا

إضــافـة الى تــزايـد قــوة مـيـلــيـشــاتـهـا
دعـومة من قبـلها; ـسلحـة ا وأذرعـها ا
فـقـد بـدأ الـصـهـاينـة يـفـكـرون بـطـريـقة
مــنــاسـبــة لــهم لــلـتــخــلص من تــعـاظم
الــقــدرات االيــرانـيــة; وكــمــا جــاء عـلى
لـــســان رئــيـس الــوزراء الــصـــهــيــوني
مـؤخـرا نفـتالي بـيـنيت : ((حـان الوقت
إلسـتخدام أدوات مختلفة ضد إيران));
ــــاضـــيـــة عـــمل فـــخـالل الـــســـنـــوات ا
الـــصــهــايــنـــة واالمــريــكـــان مــنــذ عــام
2012عـلـى إضـعـاف طـمـوحـات ايران

خـالل مـتــابــعــة مــا يــجــري مـن أحـداث
لف النووي االيراني وتـطورات بشأن ا
ومـفـاوضات اجلـولة الـسـابعـة في فيـنا
والـتي لم حترز أي تقـدم يذكر حلد االن
وتـــرجــيـح فــشـــلــهـــا; فــقـــد زاد ذلك من
مـخـاوف الكـيـان الصـهيـوني وقـلقه من
ـشــروع الـنـووي االيـراني وإقـتـرابـهـا ا
من صـناعة القنبـلة النووية أضافة الى
تـزايد قـدراتهـا  في صنـاعة الـصواريخ
ــســيــرة ــدى والــطـــائــرات ا بــعـــيــدة ا
واحلـرب الــسـيـبـرانـيـة ( االلـكـتـرونـيـة)

اسـتــخـدامـهـا من قـبل الـصـهـايـنـة; في
ــضي ظـل إصــرار االيــرانـــيــ عـــلى ا
ـشـاريعـهم النـووية والـصاروخـية و
االســـتــمـــرار عـــلى تــعـــزيـــز وتــقـــويــة
ـنـطـقـة; إضـافـة ومـؤازرة أذرعـهـا في ا
الى ردود االفــعـال الـصــفـريـة اخملــيـبـة
لـــهم من قـــبل االمــريـــكــان; و الـــنــفــوذ
الـــروسـي  من خالل قـــواعـــده وقـــواته
ــنـتـشــرة في سـوريـا?. بــنـاءً عـلى كل ا
تـلك احلقائق فإن الصـهاينة سيركزون
عـلى االسـتـمـرار في تقـويض وتـعـطيل
الـطموحـات النووية االيـرانية ومـنعها
من صـنـاعـة القـنـبـلة الـنـوويـة ; واحلد
من نـشـاطـات اذرع ايـران ومـلـيـشـاتـها
ــنــطــقــة; والــســعي بــالــتـعــاون مع بــا
االمـريكـان في خلـق بؤر تـهديـد جديدة
إليـــــران كـــــمـــــا حـــــصل مـــــؤخـــــرا من
اشـتباكات بـ حرس احلدود االيراني
وعــنــاصــر من طــالــبــان; وقــبــلــهــا في
أذربـــــيـــــجـــــان. خـالصـــــة الـــــقــــول ان
اســتــراتـيــجـيــة الــكـيــان الـصــهــيـوني
ـعركـة ب احلـروب) سوف تـستـمر; (ا
دون االجنـرار الـى حـرب شـامـلـة إلنـها
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األراء في اجلـمـاعة ازاء مـشـكلـة مـعيـنة
فـي وقت مـــحــــدد حتت ضــــغط ظـــروف
ـا يـستـلـزم وجـود هـذا الرأي خـاصـة 

االئتالفي .
-الــرأي الــعــام الــكـامـن :- هـو الــذي لم
يـظهر بعد صراحة وبوضوح وايجابية
. بـسبب غيـاب تأثير اجلـماعة الـوطنية

ؤثرة.  ا
-الـرأي الـعام الـفـعلي الـواقـعي :- وهو
الـذي يـتـحـول الى سـلـوك فـعلـي واقعي
كـإحداث تغيير اجـتماعي او كما يحدث

في اضراب او ثورة.
ـسـتـتـر(الـبـاطن) :- هو -الـرأي الـعـام ا
الـذي اليفـصح عنه واليـعبر عـنه نتـيجة
خــوف اجلـمــاعـة من عــواقب الــتـعــبـيـر
لـتـعـارضه مـع االوضـاع الـدسـتـورية او
عـايـير األجـتـماعـية الـقـانونـيـة او مع ا
زاج تعارف عليها.وهو السائدة في ا ا

العراقي .
-الـرأي الـعـام الصـريح (او الـظـاهر) :-
هـو الذي يـعبـر صراحـة عن أراء الناس
او اجتــاهــاتــهم ويــعــبــر عــنه صــراحـة
جــهـــراً في حــريــة دون مــا خــوف وهــو
ـشـهــدين الـسـيـاسي األقـل ظـهـوراً في ا

واالعالمي هذه األيام.
-الـرأي العام الـثابت نسبـياً:- هو الذي
يــنـبع من الــعـادات والـتــقـالـيــد ويـكـون
ــعــنى انـه يــســتــمـر ثــابــتــاً نــســبــيــاً 

واليتغير اال بعد وقت طويل .
-الـرأي الـعـام الـكـلي (اجلـامـع) :- وهو
الــرأي الــعــمــومي اجلــامع الــتــقــلــيـدي
ـتـوارث الـناشئ ـسـتـقر او ا ـسـتـمر ا ا
عن الــعــوامل احلــضــاريــة والـثــقــافــيـة
لـلـمـجـتمع  ومن اهـمـهـا نـظام الـتـربـية
والـتنشئة االجتماعـية والدين والتقاليد
…وهـو الـسـائـد في مـجتـمـعـنـا الـعراقي
والـعــربي.ويـعـبـر عن مـزاجه  ويـسـمى

برأي األغلبية الصامتة.
-الـرأي العـام الوقتي :-هـو الذي يـظهر
حـيال مشكـلة وقتيـة  وهو غير مـستمر
ويـــتــأثـــر بــســـهــولـــة بــوســـائل االعالم

واإلعالن والدعاية والشائعات 
-الـرأي العـام اليومي:- هـو الذي يـتأثر
بـاألحداث الـيومـية واجملـريات الـيومـية
وتـؤثـر فـيه وسائـل األعالم والشـائـعات

باشرة للوسائل واألفراد. صالح ا وا
-الـرأي الـعـام الـرائـد:- هـو الـذي يـؤثـر
فـي االعالم والدعـايـة واألعالن واليتـأثر

به.
ـثله ـثقف:- هـو الذي  -الـرأي الـعام ا
ـــيـــ ـــثـــقــــفـــ واألكـــاد جـــمــــاعـــة ا
والـتـدريـسـيـ واسـاسه درجـة الـثـقـافة

وهـو خطـاب سيـاسي وإعالمي جريء
يـحتمل  خصيصـتي الهدوء والصدمة
ويـلـجـأ في بـعض أحـيـانه الـى حتـديد
اهــدافه الــســيــاســيــة والــتــشــريــعــيـة
واإلقتصادية واإلجتماعية ….والغرابة
كـل الـغــرابـة إن جلّ ســيـاسيِ ِالــعـراق
والـعالم العربي اليحـسنون الفصل او
الــفــهم او الــفـرز بــ غــرضي حتــلـيل
الــسـيـاسـات او رسـمــهـا في خـطـابـهم
يلون الى الـسياسي واإلعالمي وهم 
اسـتخـدام كل منـهمـا في أغراضـه غير
الــــصـــحــــيـــحــــة  إن ضـــمــــان جنـــاح
اخلـطـابـ الـسـيـاسـيـ يـشـترط عـلى

مايشترط عليه :-
1-االبتعاد عن التعصب
2-وضوح األهداف

ـشـاكل 3-ضــرورة ان يـكـون الــوعي 
الناس حاضراً في اخلطاب .

4-ضــــــرورة أن يـــــــراعي اخلــــــطــــــاب
ُـــعـــلن هــذا الـــســيـــاسي اإلشـــهــاري ا
الـتـوازن الـنـفسـي والفـكـري والـثـقافي
وان يـأخذ بـنظـر اإلعتـبار اخلـصائص

التالية :
- الــرأي الـشــخـصي: ونـقــصـد به ذلك
الــرأي الـذي يـكـونه الـفــرد لـنـفـسه في
مــوضـوع مـعــ بـعــد تـفـكــيـر في هـذا
ـوضـوع ويـجاهـر به دون أن يـخشى ا

. شيئاً
 —الـرأي اخلـاص: هـو ما يـحـتفظ به
الــفــرد لــنـفــسه وال يــبــوح به لــغــيـره;
خــشــيــة أن يُــعـرّض نــفــسه لــلــخــطـر.
وتــظـهـر أهـمـيـة هــذا الـنـوع في حـالـة
االقــتــراع في الــتـصــويت الــسـري في

االنتخابات .
-رأي األغــلــبــيـة : هــو جتــمع وتــكـرار
الــراي الـشـخـصـي ألغـلـبـيــة اجلـمـاعـة
ـا يـزيـد عادة الـفـعـالة ذات الـتـأثـير (

ئة ) . عن 50 با
ـثل مــايـقل عن 50 -رأي األقــلـيــة :- 

ئة  من أعضاء اجلماعة. با
-الرأي االئتالفي :- هو إئتالف بعض

رأيــــاً ظـلّ اخلــــطــــاب لـــــغــــة وصــــورة 
ومــعـلـومـةّ واحـداً من وسـائل اإلتـصـال
ـهمة في تغـيير إجتاهـات الرأي العام ا
 او فـي الـتـأثــيـر عــلـيـه ….ان اخلـطـاب
يــســعى بــذلـك الى األشــهــار بــواســطـة
االشــتــغــال عـلـى عـمــلــيك الــتــأثــيـر في
الـــفـــضـــاء الـــشـــعــــبي من خالل اثـــارة
انـفعـالته لـدى الفـرد واجملمـوع وكسب
رغــبـاته اخلـفـيـة  قــوة التـقـاوم بـحـيث
أنــهـا تــدفـعه الى الــفـعل إلجـل إشـبـاعه
وإن الــشـروط الـوارد تــوفـرهــا في لـغـة
اخلـطاب تتمثل ب إنهـا تتوسل مفاعيل
البرهنة او التدليل على حق اخلطاب .
والـعـمل الثـاني ان اخلـطاب الـسـياسي
يــعــتــمــد عــلى اإلقــنــاع وان الــبــرهــنــة
سـتـوفـر مـنـاخ الـبـرهـان (االقـتـنـاع) في

اخلطاب السياسي .
والـعـامل الـثالث الـذي يـجب ان يعـتـمد
عـليه اخلـطاب السـياسي لـلجمـهور هو
ضـرورة تـمـثلهُ حلـاجـات النـاس ولـغته
ـيل هـذا االجـتــمـاعـيـة الـسـلـيـمـة وان 
اخلـطـاب  لإلنـحـيـاز لـقـنـاعـة وحـاجـات

الناس .
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والبــــد ان نــــبــــ هــــنــــا ان اخلــــطـــاب
الــســيــاسي …يــقــتــرح لــنــفــسـه مــسـار
الــــتـــأثـــيــــر في غـــرضــــ من اغـــراض
اخلـطـاب اولهـمـا حتـليل الـسـياسي من
ـتاز خـطاب الـسيـاسة for politcy و
هـذه اجلـمـاعة من كـونه خـطابـاً …يـقوم
ـنـتـظم احلـكـومي او به الـفـاعـلـ في ا

اني او السياسي . البر
هـــدفه تـــطـــويــر اســـالـــيب الـــدفــاع عن
منظومتهم الفكرية …او اقتراح سياسة
افــضل بــعــد الــفــشل او تالشي تــأثــيـر

سياستهم الشعبية .
والـــنــوع الــثـــاني من انـــواع اخلــطــاب
والـــــذي نـــــقـــــصـــــد بـهِ خـــــطـــــاب رسم
الـــــســــيـــــاســـــات …وإن خــــطـــــاب رسم
الــســيـاســات هــذا هــو خـطــاب يــصـلح
عارض لها … لـلموال للحكـومات وا

وإذا جــاز لـنـا ان نـحـدد او نـؤشـر أبـرز
مـساو اخلطـاب السيـاسي والذي كان
ـــتـــلـــقي جـــائـع وذكي وطـــامح يـــوجـه 
بــاحلـريــة وصـاحب اسـئــلـة فــيـمـكن ان

نب انهُ كان يتضمن :-
1-غـيـاب اخلـطـاب السـيـاسي والـفـكري
ـقــدمــات الــعــقــلــيـة الــذي يــســتــخــدم ا
ــنــطـقــيـة فـي هـذا اخلــطـاب … إذ ان وا
اغـلـب هـذه اخلـطـابـات (حتـلـيـلـة ورسم
ــؤسـســات الـفــاعـلــيـة ســيـاســات) في ا
احلـكـومـيـة  الـتـشـريـعـية …. احلـزبـيـة 
وقـــد غـــيـبَ اخلـــطـــاب مـــنـــطق الـــعـــقل
…cووقـع هـــذا اخلـــطـــاب في احـــضـــان
واقـع سـاسـي مــريــر ..وهـذا الــنــوع من
واطن اخلـطـابـات قد كـثف من اسـئـلـة ا
الــعــادي وشــكك في اخلــطــاب الُــمـرسل
وطــرح اسـئــلـة  كــيف تـكــون احلـريـة ?

والسعادة الشخصية العقالنية ? 
في ظل خطاب عاطفي وخطاب سياسي
مـــأزوم يـــتــراوح نـــشـــوء خـــطــابـه بــ

مركزيات ثالث :
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(مــقــدس ديــني  مـقــدس تــراثي عــقـدة
تــاريــخــيـة) فــكــيف يــعــقل ان مــثل هـذا
اخلـطاب قد يساهم فـي صناعة (حرية 

عدل  وسعادة مبتالة) .
2-وقــد وجـدنـا ان اخلـطـاب الـسـيـاسي
رغم تـغرير الكثيـر به او اقتناع البعض
فـيه …. او اصـطـبـارهم عـلـيه وجـدنا ان
ـتبناة باد ا هـذا اخلطاب اليـتعلق بـا
في طـروحـاته السـياسـية اال وهي فـكرة
التداول سـاواة  العـدل  ا دولـة (احلق 
الـــســلـــمي لـــلــســـلــطـــة و الــفـــصل بــ

السلطات) وغيرها من الشعارات.
إذوجــدنـا خـطـابـاً سـيــاسـيـاً …ال يـحـمل
صـاحبة منه اال األمـاني واليفهم مُرسله
واقـــعـــيـــة تــطـــبـــيق هـــذهِ الـــشـــعــارات
واألهــداف وزمــانــهــا ومــكــانــهـا … فــلم
باد او الشعارات او تـستطع حزمة (ا
رسلـة التي مكـنت اخلطاب األهـداف ) ا
الـسياسي من تقليل الهوة وغياب الثقة
ـسـتـهـدف في عـمـلـية  بـ اجلـمـهـور ا
الـتعبيـر او اخلدمة وحتى عـملية األخذ
ــظـــلــومـــ مــنـــهم  لــيـــكــونــوا بـــيــد ا
ــريـدين لــهم في األيـام جــمـهــورهم او ا
فـغاب العقل في عـمليـة تكييف الـقادمة 
حـزمة االهداف األيـديلوجـية اوشعارات
وبــرامج في إدارة احلــيـاة (اقــتـصــاديـاً

واجتماعياً وثقافياً) …
إن غـيــاب عـقـلـيـة األنـتـاج واخلـدمـة في
خــطــاب حتــلــيل الــسـيــاســة ورســمــهـا
…سـوف تــنـعـكس المـحـال عـلى احلـريـة

الـقـضـايـا الـوطـنـيـة واألسـتـراتـيـجـيـة
همة .  ا

ثــانــيـــهــمــا: غــيــاب فــكــرة ومــركــزيــة
ــشـروع الـســيـاسي وســتـراتــيـجــيـة ا
احلـكـومي فـبات الـكـثـير مـن الفـاعـل
ــارس او ــشـــهــد الـــســيـــاسي  فـي ا
يــتــعـــاطى خــطــابــاً مــزدوجــاً … فــقــد
وجــدنـاه يـتـحــدث عن احلـريـة في ظل
حـراب األحتالل واذان اجلـميع تـسمع
ـــارس ســــرفـــات دبــــابـــاتـه  وأخـــر 

اغوجياً . خطاباً د
فـي حــ يــعـــيش ابـــنــائـــهم في عــوز
وفـاقـة كـبـيـرين فـيـدعـوهم الى مـخـافة
الــله في رزقــهم واليــدعــوا نـفــسه الى
مــخـافــة الـله في رزقـه … وأسـمع أخـر
يـكرر عـلى مسامـعهم ضـرورة الوحدة
الــوطــنــيـة فـي حـ هــو يــرفع شــعـار
حــقــوق مـكــونه وكــأنه يـعــيش عــصـرَ
مــلـوك الـطــوائف في االنـدلس  وأخـر
يــدعـوا الـى تـوزيع ثــروات الـوطن في
حـ يـسرق أخـر مـخصـصـات راتبه…
او يـــســـرق قـــوت عـــائــــلـــته من خالل

الغش في حق بطاقته التموينية.
ويـلـمع أخر خـطابه في تـأصيل فـوائد
ــقـــراطــيــة (اكـــســيـــر احلــريــة والـــد
…والـتداول السلمي لـلسلطة )في ح
ـال احلــرام والـسالح تــفـرض عــلــيه ا
غـير الشرعي  مبـدأ التهذيب باإلكراه

او حتت طائلة اجلوع واحلاجة . 
ـتلقـ خلطاب ويـستنـكر الكـثير من ا
ســـيــاسي يـــدعــوه الـى الــتــخـــطــيط 
والـذي يـقولـون عنه انـهُ كفـيل في نقل
الــفـرد من اجلــهل والــتـخـلـف والـعـوز
الـى دولة  الـعـدل الرفـاهـيـة …في ح
نـصـرمـة اثبـتت خـطاب ان الـسـنـون ا
ــتـلــقي وكـذب الــوهم الــذي يـعــيـشه ا

صاحب اخلطاب عليه … 
وأطـنب أخـرون من أصحـاب الـتحـليل
ورسـم الـســيـاســات في امــكـانــيـة حل
مـشـكـلة اخلـدمـات في ظل سـنوات من
خالل اســـتــقـــدام شــركـــات أجــنـــبــيــة
رصـيـنـة وأخـر شـدد عـلى حل مـشـكـلة
الــبــطـالــة من خـالل انـشــاء صــنـاديق
األجــيـال …وأخـر شــدد عـلى امـكــانـيـة
تـوفـر حق الـسـكن مـن خالل أسـتـمارة
او ضـغـط زر …..هذا اخلـطـاب الـواهم
في مــنـحــيـيه حتـلــيل الـســيـاسـات او
رســـمـــهـــا ….قـــد انـــتـــحل مـن فـــضــاء
ؤثـر الى خطاب اخلـطاب السـياسي ا
مـخـادع مـخـاتل مـتنـابـزاً  ومـتـناقض
فـي ذات الوقـت عـزز غـيـاب الـثـقـة ب

الفرد ودولته.

والتعليم ويؤثر فيما هو أقل منه درجة
من حـيث الثقـافة والتعـليم . ويبدوا ان
تـأثيره في مـجتمـعنا الـعراقي والعربي

محدود ولم يتبلور بعد .
ـقـراطي :- ـنـاخ الـد -الــرأي الـعـام وا
هــو الـــذي يــقــدم في إطــار من احلــريــة

ناقشة والقرارات اجلماعية . وا
ــنــاخ الــتــســلــطي -الــرأي الــعــام في ا
(األوتــوقــراطي):- هــو الــذي يــقــوم في
إطـار إستبـدادي ويوجهه عـنصر دخيل
عـلى اجلمـاعة او لهُ مـصلـحة تـتعارض

مع مصلحة اجلماعة . 
ضلل :-هو الذي يتكون -الرأي العام ا
بــتــأثــيـر الــدعــايــة والـشــائــعـات ودس

معلومات غير صحيحة. 
ســقــنـا هــذه األراء لــكي نــقف امـام اهم
مــتــغــيــرين ســيــاســيــ ســاهـم بــهــمـا
اخلـطـاب الـسـيـاسي ونـقـصـد اخلـطـاب
الــتـنـفـيــذي في حتـلـيل ســيـاسـاتـهم او
الــتـشـريع فـي رسم سـيـاســاتـهم وكـيف
إنـعكس هـاذين اخلطـاب في ظـاهرت

اهمهما :
1-ثقة الناس باخلطاب السياسي.

2-وفــاعــلــيـة اخلــطــاب الــسـيــاسي في
شاركة في اإلنتخابات . التأثير على ا
إن كال الـظاهرت ونقصد ظاهرة األمن
اجملـتـمـعي  قـد أكـدتـا فـشل حـكـومـاتهم
في تـــثــبــيت أمـــنه اجملــتــمـــعي وامــنــة
اإلقـتصادي فإرتـفاع نسبـة الفقر حسب
احـصائـيات وزارة الـتخـطيط الـعراقـية
ـئـة وإزديـاد عـام 2020 بـنـسـبـة 32 بـا
نـسـبـة أمـية اجملـتـمع بـنـسبـة مـايـقارب
ئة من ابناء الشعب …ذلك يؤكد  42 بـا
فـشل مؤسسـات الدولة في حتـليل فشل
ســـيـــاســتـــهـــا وفي ارتـــبـــاك رسم هــذه
الـسياسات …وصـار اخلطاب احلكومي
في خطابه السياسي مهروالً الى األمام
وصــــارت كل وزارة وكـل وزيـــر مــــنـــهم
يـستخدم  سيـاسة الدولة وستـراتيجية
الــــوزيــــر الــــســــابق وقــــد ادى ذلك الى

إستمرار الفشل .
ـعطوب قـد إنعكس على هـذا اخلطاب ا
ـــؤســـســـات دولـــته في ثـــقـــة الـــفـــرد 
مـسـتـويـاتـها الـتـنـفـيـذية والـتـشـريـعـية

ونوعاً ما القضائية .
ان روح الـــــتــــــشـــــضي فـي اخلـــــطـــــاب
الـتـحـلـيلـي السـيـاسي ورسم سـيـاسات
لــلــمــســاهـمــ (األحــزاب) والــفــاعــلـ
ــشــرعـ (احلــكــومــات والــوزارات) وا
ـنـصـرمـة يـؤكـد شـيـوع خالل الـعـقـود ا

منطق معكوس . 
اولهما :اساسهُ غياب فكرة احلديث في
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ـتـعـصـبـة في مـسـلـمـاتـهـا .الن اقـتران ا
اخلـطـاب الـسيـاسي الـسلـطـوي (احمللل
والـــراسم لــلـــســيـــاســات ) ونـــيــقـــصــد
راعي اخلـطـاب الـعـقالني والـقـانونـي ا
لـلحـداثة واإلنـسانيـة واحملتـرم حلريات
األخـــريـن والـــســـاعي خلــــدمـــتـــهم هـــو

اخلطاب الذي يترك أثر .
ان حـــظــور األخـــر ونــقـــصــد (الـــشــعب
بـأحالمه وطمـوحاته وجـهله وتـخلفه)
هـو الـذي يقـرب اخلطـاب السـياسي من
واقـعيته … وهو الذي سيرتب فيما بعد
أهـميـته وهو الذي سـيسـوق زعامته او
رمـوزه الفـكـرية والـسيـاسيـة والثـقافـية
ولــيس غـيـره.ومع ان واقـعـيـة اخلـطـاب
وان تـأثير اخلطاب التـلغي مستـقبليته 
اليــلـغي فــكـرة تـأثــره بـحـاجــات الـنـاس

ومستوى عقالنيتهم وبساطتهم ….
وإن حـذف األخر في اخلطاب السياسي
الــشـــعـب األخــر ) الـــواهم (اجملـــتـــمـع 
يـــعـــني وجـــود خــلـل في مـــؤسس هــذا
اخلــــــطـــــــاب …الن األخــــــر هــــــو األصل
…وحـــــذف األخــــر (الــــشـــــعب) يـــــعــــني
(االسـتـقـرار الـفـرداني غـيـر الـفـذ) …النه
اليـعي او يـعـرف ان سبب وجـوده كـفرد
ـا هو إ وكـخطـاب وكسـياسـة وكنـظام 
ســـبب وجـــوده وعـــنـــوان من عـــنـــاوين
تــسـويق مــشـروعه في عــقـول وظــمـائـر
األفـــراد … فـــاخلـــطـــابـــات الـــســـيـــاســة
احلــقــيـــقــة هي اخلــطــابــات الــصــادقــة
واخلــالـدة وتــاخـذ طــابع اإلسـتــمـراريـة
وتـصـنع مشـروعـها (احلـلم )او مـشروع
(الــدولـة) الــفـرد ….وتـســاهم في تـدوين
عــقــد اجـــتــمــاعي جــديــد واخلــطــابــات
الـسـياسـية غـيـر العـقالنيـة واإلنـشائـية
احملـصورة في إطار مشروعـها الطائفي
الـعـرقي  احلـزبي اجلهـوي …. تـساهم

المحال في تمزيق األوطان …
ويـساهم صـاحبهـا من حيث اليدري في
تــشـــويــة مــقــاربــات الــدين  والــتــراث
والـتاريخ  في تمـاهيهـا مع قوان الله
لـالنتـمـاء الواعي لألوطـان وتـساهم في
تـسطيح وعي الـناس وتزعزع امـنياتهم
فـي اخليـر واحلب واجلـمال والـتـسامح
ـشــروع خـطـاب إنــقـسـامي …وتــؤسس 
ـارس فـصالً ذهـنـيـاً تـخـريـبـيـاً  يدفع
اجملـتمعات واألوطان واإلنسانية أثماناً
ـغــرر بــهـم ….إنــنـا بــاهــضــة من قــبـل ا
. نـــحـــتــاج  الـى خــطـــاب ســـيــاسي واعٍ
ووطــني ..خــيـر ..يــؤمن بــنـعــيم الــعـدل

ساواة واألخوة الوطنية … وا
عـلى حسـاب خطـاب الوهم الـذي يتـميز

بالتعصب والقبح والشر والهمجية.

ـقراطـية والـسعـادة الفـردية الن والـد
ــــبــــاد غــــيـــــاب فــــكـــــرة حتــــقــــيـق ا
والــشـعـارات واألهـداف  سـيـحـول كل
مـستويات اخلطاب (السياسي الديني
واالقـــتــصـــادي) مـــجــرد شـــعــارات او
ظـواهر صـوتيـة كما يـقول الـفيـلسوف
(تــورين) . إنـه من الــضـروري ان حتل
فـكـرة احلـداثة (احلـاجـة لـلتـغـيـير) في
مــركـز اجملــتـمع ونــقـصــد الـعــلم مـحل
ـــقـــدس  تـــاركـــتـــاً افـــضل ـــطـــلـق ا ا
احلــاالت …وحـ تـتــنـاغم قــيم اخلـيـر
والــعــدل واحلق في اجملــتــمع تــصـبح
ـعـتـقـدات الـديـنـيـة في داخـل احلـياة ا
اخلـاصة في افـضل مسـتويـاتها ….الن
احلـق والعـدل واجلـمال ) قـيم يـشـترك
فـيها اجلميع … ولكن قـد يختلفون في

وسائل تعبدهم اليه…. 
اما عالقتنا بالله كانت ومازالت عالقة

الفرد مع خالقه عالقة خاصة .
ـادي "يشكالن إن الـبعـدين الروحي وا
عـقـلـيـة الـفـرد وهم يـصـنـعـان وعيه او
فــلــنـقـل عـقــله ….والبــد أن نـؤكــد هــنـا
ونــحن لـم نــزل نـتــحــدث عـن تـشــكــيل
اخلـطاب حقيقة موجودة في داخل كل
هـذه مـن وعـيــنــا الــفــردي واجلــمـعـي 

اللحظة نقول :-
التــوجـد ذات هي حــصـيــلـة أنــبـتــتـهـا
(فـردانيتـها) أذاً التوجـد ذات ساذجة 
التــــوجــــد ذات صــــرفـــة   الــــذات هي
حـصيـلة أنيـتهـا اخلالصـة  ان ذواتنا
تـشـرب من ذات كل منـا وتـكون ذواتـنا
عــلى نــوعــ (مـادي وروحي ) وذوات

من كل اجتاه (ديني ومدني) ….
وقـد تـعـايش هـذا األمـر فـي ذاتـنـا وقد
تــنــاصــر مع ذواتــنـا وقــد إخــتــمـر في

مخيلة كل منا وشكل وعينا..
فــعــلى صــاحـب اخلــطـاب الــســيــاسي
الــــواهم  ان يـــأخــــذ كل هـــذا بــــنـــظـــر
االعــتـبـار حــيـنـمـا يــؤسس خـطـابه او
حــيـنــمـا يــرسـلهُ او يــرسـمه ويــسـوقهُ

للجمهور 
ــعــضــلـة الــثــالــثــة الـتـي رافـقت 3-وا
اصـحـاب اخلـطـاب الـسـياسـي (احمللل
والــراسم لــلـســيــاسـة ) …ان اخلــطـاب
احلـــــزبي واخلـــــطــــاب الـــــطــــائـــــفي 
واخلـطاب الـعرقي واخلطـاب اجلهوي
 واخلــطـاب اإليــديـلـوجـي …لـيس هـو
اخلــطـاب االيــجـابي  بـل ان اخلـطـاب
الـعقـلي هو الـذي يجب ان يـحل الـعقد
فـي  دولـة الــدسـتــور) مـحل اخلــطـاب
ـتـعـالـيـة ُـسـرف في ذاته ا الـفــرداني ا
وفي نـبـرته الـفـلسـفـيـة وفي طـروحاته
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الـناس ال تنظر إلى نفسها حينما تتخذ
مـــوقــفـــا يــســتـــنــد إلـى مــشـــاعــرهــا أو
شـاعـر الـسلـبـية أحـاسـيـسهـا أو أحـد ا
كـالكراهية واحلسد وتبدأ تقيس الصح
واخلـــطــأ أو احلـــسن والـــقــبـــيح األنــا
ـتـخـلـفـة أو واضــحـة في اجملـتـمـعــات ا
بـيـئة مـنـظومـة تنـمـية الـتـخلف فـيضع
الـبعض نـفسه كـمسـطرة مـا خرج عـنها
فـهـو كله خـطـأ وال ينـظـر في امر يـصدر
عـنه وأمـا من يعـتبـر صـاحلا فـهو عـند
مـناصريه مـعصوم من كل خـطأ ال يأتيه
الـباطل من أمـامه أو خلفه; وهـذا يخلق
تــــوتـــر في اجملــــتـــمع فـي غـــلق أبـــواب

التفاهم والتعامل احلسن.
ذات األمـر يـصـبح مـدمـرا في الـسـيـاسة
ــوقف واحلــكم عــنــدمــا يــفـهـم مـعــنى ا
ـبـدأ بـطــريق خـاطـئـة والــثـبـات عـلـى ا
ويـكـون مـعـنـاه اجلـمـود واإلصـرار على
مـا أراه حسنا وال حوار أو تفاهم حوله
فـان أردت أن تـكـون جيـدا عـندي فـتـعال
مـعي واال فـانت عدو لـلبـشريـة وفيك كل

ستطير. أوصاف الشر ا
عـندما تفقد الهوية يصبح اإلنسان غير
مـعرفا تائها ينعب مع كل ناعق ويكون
أداة مـن أدوات مــا يــهـــدف غــيـــره إلــيه
ـعـاني عنـده والـقيم لـتـكون وتـتالشى ا

تطلبات احلياة احليوانية ال أكثر.
 هـذا اإلنـسـان بـواقعه فـهـو لـيس خـيرا
كــله وال هــو شــر كـله وفــهم هــذا يــفـتح
ــعـرفـة حــاالت تـغـلـب الـشـر في مــجـاال 
و جانب الـنفس وكيـفية مـعاجلتـها و
ــــا ال يــــكـــون اخلــــيــــر وهــــو إن زاد ر
ـــواقع الــتـي تــديــر صـــاحلــا لـــبــعض ا
اجملـــتــمع فــإدارة اجملــتـــمع تــكــون من
أنـاس متـوازنون في مـشاعـرهم وطريق
تـفكيـرهم منضـبطة ردود الـفعل عندهم
يـسألون أنفسـهم بضمير قـبل تنفيد أي

امر سلبي أو إيجابي.
تــــــبـــــقـى عـــــوامـل رقي اجملــــــتـــــمـع في
اخليارات وما يؤمن اجملتمع به من قيم
ومــدى تــفــعــيل هــذه الــقــيم عــلى ارض
الــواقع وأسـاس تــلك الـقـيم مــا يـقـارب
الــعـدل في الـســلـوك واحـتــرام الـكـرامـة

األدمية والعيش .

تـنـميـة الـتـخلف جنـد مـشاريع كـبـيرة
تـتعطل بسبب التسابق نحو الصدارة
ولـيـس مـاهـيـة اخلـدمـات والـواجـبـات
واإلمــكــانــيــات الــعــمــلــيــة هــذه األنــا
الـعميـاء والتي حتوي روح االسـتبداد
هي مـن تــشـكـل الـدكــتــاتــوريــات عــنـد
تــمـكـنــهـا أو جتـمــعـات مـراكــز الـقـوى
ـــعــيــقـــة والــعـــمــيــقـــة الــتي تـــعــطل ا
االنـسيـابية الـصحيـحة ألي عمل وهي
ن تـــرتـــدي ثـــوب اإلصـالح ويـــكـــفي 
تـمـتـلـكه هـذه أن يـراجع نـفـسه إن كان
يــنــوي اإلصالح لــيــراهـا عــاريــة كــمـا
يــراهـا اجلـمـيع إال هــو فـمن مـسـاو
ـسارات الـعوجاء أن ال يـرى اإلنسان ا
فـــضـــيـــحـــة ســوء يـــراهـــا احملـــيط به
بــوضـوح وخـطـأ احملــيط أن ال يـنـبـهه
لـكـي يـراهـا فـيـصـلح ذاته هـذا إن كـان
مـن أهل اإلصالح وأخــــذته الــــغـــرائـــز
حـ غـرة فأوقـفت مـنـظومـته الـعقـلـية
ـن اســـتـــعـــمـــرت الـــغـــرائــز ولـــيس 
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ــا يـــعــتـــبــر احلـــاجــة هـي الــنـــقص 
الـكــفـاف والـكـفـاف مع تـطـور احلـيـاة
ـدنـيـة اضـحى مـتـغـيـرا ولـه درجات ا
فـكفاف الـقرن الواحد والـعشرين ليس
كـــكـــفـــاف ســابـــقه وال كـــفـــاف الـــقــرن
الــسـادس عـشــر كـمــا أن كـفـاف من له
تـطـلعـات غيـر كـفاف اإلنـسان الـعادي
هـذا واقـعـا يـنبـــــــــغي أن يُـنـظـر إليه
وهــو مــؤثــر في إيــجــابــيــة وســلــبــيـة
ـكن أن تسخر مـنظومـة اإلنسان وما 
مـن طـــاقـــــــــــــات خلــــدمـــة الــــشـــر أو
مـثيـلتـها خلـدمة اخلـير فـهي طاقات ال
ثـاليـــــــــة في زمن تـنظر إلى احلـالة ا
الــفـوضى وتـســتـطـيع حتــمل ضـغـوط

ابــــــيض واســــــود حـــــسـن وقـــــبــــــيح
االسـتـعـجـال والـتبـاطـؤ األنـا والـرغـبة
فـي الـــعــــطـــاء مــــا بـــ عــــمى األلـــوان
االجـتماعي وأحـادية النـظرة السـلوكية
تـأتي العصبية ونكران حقيقة الهيه أن
اإلنـسان فيه جانـبان هما اخلـير والشر
ـتـغـلـبة في آن واحـد وعـنـاصـر الـشر ا
في الـسـلوك من أجـلهـا وضعت قـوان
الـعــقـوبـات في الـنـظـام الـقـضـائي وان
ـكافـأة عليه كـان اإلحسـان امر يـنبغي ا
بـقانون لكن اعـتبر انه الشـكل الطبيعي
تـعددة لإلنـسـان في مـسارات احلـيـاة ا
لـذا البـد من التـأني واتـخاذ الـطرق إلى
تــوحـيـد اجلــهـد بــدل تـصـادمــهـا وقـتل

مشاريع واعدة.
ـواقف: لـهـا أشـكـال مـتـعـددة سـلــبـيـة ا

نذكر منها ما يتسع له اجملال
سلبية بدافع األنا:

األنـا تـتمـثل باحلـاالت الغـريزيـة وفيـما
يخص موضوعنا:

حب السيادة: وهي الرغبة باالستحواذ
ــا واخـــذ الــصـــدارة دون الــتـــفــكـــيــر 
يـتـوجب عـلـى هـذا األمر مـن مـسـؤولـية
إجــرائــيــة أو اعـتــبــاريـة ونـالحظ هـذا
جـليا في وقـتنا احلالي والـتنافس على
ســيــادة ابــسط األمــور ويــتـوقـف األمـر
ــواهب عــنــد حتــقــيق األنــا وتــضــيع ا
والـطاقـات بإبـعادهـا وتهـميش مـا يظن

انه ينافس تلك األنانية.
حب الــتـمـلـك: الـتـمــلك لـلـمــال واألفـكـار
واحلـراك ومـحاولـة االستـحواذ عـليـها

دون النظر إلى حقوق اآلخرين
حـب الــتــمــلك من ابــرز الــغــرائــز الــتي
تــعــطل أو تــــــــــقف حــجـر عــثــرة أمـام
اكـتمال أي مشـاريع نهـــــــــضوية وهي
تـلون في منـظومة خط الـدفاع الـقاتل ا
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بغداد

مـحطاتٍ كـهربـاء تنتج 14400(مـيگا واط)
اإلتـفاق يقضي بإستخـدام الغاز الطبيعي
وقـوداً لتـلك احملطـات.اإلتفـاق كان قـد وفّرَ
فــرصَ عـمـلٍ حلـوالي 30000(ثالث ألف)

مصري.
اإلتـفـاق قـدّر قـيـمـة اإليـرادات الـتي سـوف
تُـسـتَـحـصَل بـأنـهــا تـتـجـاوز مـلـيـار دوالر
.االتفـاق تعهد بـعمرٍ تشـغيلي قدّره سنـوياً

بفترة 20-30 سنة.
¡U dNJ « nK

ـبلـغ الذي تـعـاقدت به مـصـر هو أقل من ا
ربع مـا  صـرفه عـلى مـلف الـكـهـرباء في
الـــــعــــراق من الــــعــــام 2003 حــــتى عــــام
2020وهـــنــاك حل آخــر وهـــو إســتــخــدام
ـة والــتي مـنـهـا الـطـاقـة ـسـتـد الــطـاقـة ا
الـشـمـسـيـة والـتي تــتـوفـر في مـحـافـظـات
الـعراق وبـشـكل شـبه مسـتـمر ,واحملـطات
الـشـمـسـيـة نـوعــان األول مـبـاشـر  تـولـيـد
كـــهـــربـــاء مـــبـــاشـــر وهـي الـــتي تـــســـمى
فـوتـوفـولـتـائـيك عــبـر خاليـا الـثـاني غـيـر
مـــبــاشـــرة وهي الــتي تـــســمـى احملــطــات
احلـراريـة حـيث تـسـتـخـدم مـرايـا عـاكـسة
لـضـوء الـشـمس لـتـسـخ الـسـوائل الـتي
بـدورها تـشـكل بـخـار يـحرك الـتـوربـيـنات
ويـولد كـهربـاء وهـذا هو األنـسب للـعراق,
كن أن يعمالن بالعراق رغم ان الـنوع 
ـــكن الـــنـــوع الــثـــاني أنـــسب وأفـــضل  
االسـتــفــادة مـنه في أجــواء الــعـراق وأقل
تاز كـلفة من األول خصوصـاً أن العراق 
بــأكـثـر مـن عـشـرة أشــهـر مـشــمـســة لـكـنه
ـكن توفـيـرها .. فـمثالً يـحتـاج محـددات 
ــثــنى وأجــواءهــا فــأنه وفق مــحــافــظــة ا
ـنـاطق مـشـابـهة دراسـات في هـذا اجملـال 
ـــكن تـــولـــيـــد 500 مـــيـــغـــا لـــهـــا فـــأنـه 
ـكن إنتاج ميـاه نقية عـذبة مقطرة واط.و
(صــفـــر أمالح) تـــســتــخـــدم لإلســـتــخــدام
ـنزلي والزراعي والبـيئي للتـشجير على ا
مـدى أربعـة فصـول من السـنة ,عـوضاً عن
آالف فـرص الــعـمل دون حــرق أي لـتـر من
ـسـتـحـيل أن الـوقـود نـفـطـاً أو غــازاًلـكن ا
جتـــد أحــد يــقــاتل من أجـل ذلك ويــطــبــقه
رغــمـــاً عن الـــفــيـــتـــو احملـــلي والــفـــيـــتــو
اخلــارجي ...  الــدولــة تــدفع 400 مــلــيــار
ديــنـار عــراقي سـنــويـاً لـشــركـات عــراقـيـة
خـاسرة عـلى شـكل رواتب.بـعض محـطات
الـديزل تـكـون انـتاج الـوحـدة الـكهـربـائـية
ضـعف انتاج ذات الوحدة في أكثر من 60 

احملطات احلرارية.

الية و مشكالت الوقود و التخصيصات ا
الشبكات في ح أن الطلب على الكهرباء
فـي هـــــــذا الــــــصـــــــيـف وصـل الى 28الـف
مـيـغـاواط. إن تـشغـيل كل 1000مـيـغـاواط
من الـكهرباء تكلف الدولة 70مـليون دوالر
شهرياً او 840 مليون دوالر سنوياً أي أن
تــشـغـيل 15ألف مـيــغـاواط تـكــلف الـدولـة
ســنـويـاً 13مـلـيــار دوالر و إذا مـا أضـفـنـا
ـــوظـــفـــ والـــعـــقـــود واإلنـــفــاق رواتب ا
اإلسـتثـماري لـلوزارة فـإن الكـلفـة تتـجاوز
.في كـانت اجلـبـاية 15مـليـار دوالر سـنـوياً
الـتي حتـققـهـا وزارة الـكهـربـاء هي مـلـيار
دوالر ســــــنـــــويــــــاً و هي   7 %ـ فـــــقـط من
مـجمـوع كلـفة الـتشـغيل الـبالـغة 15مـليار
ـيـة فـان ـعـدل األسـعـار الـعـا دوالر.طـبـقـاً 
بــنــاء مــحــطــة كــهــربــاء حــراريــة بــســعـة
1000مـيغاواط تـكلف مـليـار دوالر وتكلف
احملـطة الغازية  700مـليون دوالر وحسب
الية فإن احملطات بـيانات ديوان الرقابة ا
الـتي بـنـيت بـعـد 2003  كـانت ضـمن هـذا

ـعدل الـسـعـري وأغلب هـذه احملـطات  ا
بـنـاؤها بـواسـطـة شـركـة جـنـرال ألـكـتريك
ـانـيـة وهـاتـان األمــريـكـيـة و سـيـمـيــنـز األ
الـشركات غـنيتان عـن التعريف. 30 مـليار
دوالر هـــو مـــبـــلغ مـــا صُـــرف عــلـى بـــنــاء
مــحــطــات كــهــربــاء جــديــدة مع تــوســعــة
خــطـــوط الــنـــقل والـــشــبـــكــات أمـــا بــاقي
الــتـــكــالــيـف فــذهــبـت الى تــشـــغــيل هــذه
احملـطات علماً أن سعـة اإلنتاج الكهربائي
فـي عــــــــــام 2003 كــــــــــان اقـل مـن 3 االف
ـا جتـدر اإلشـارة إلـيه هـو أن مـيـغـاواط.
و الـطلب الـسنوي عـلى الكـهرباء مـعدل 
ـئة.  و هـو أعـلى مـعدل في الـعراق 10 بـا
ـو في العـالم.هـنـاك عدة حـلـول بسـيـطة
لـلتخلص من مـشكلـة الكهـرباء في العراق
مــنـهـا الـتــعـاقـد مع شــركـات إسـتــثـمـاريـة
إلنــتــاج الـكــهــربــاء مــثل شــركـة ســيــمــنـز
ــانــيـة فــمــثالً في الــشـهــر الــسـابع من األ
الـعـام 2015 وقـعت مـصـر عـقـداً بـقـيـمة 6
مـلـيار يـورو (تـقـريـباً 9 مـلـيـار دوالر ) مع
ــانــيـة إلنــشــاء ثالث شــركــة ســيــمــنــز األ

الـكـهـربـاء عـصب احلـيـاة وشريـان األمن
االقــتــصــادي أليــة دولــة من دول الــعــالم
وهي الـطاقة احملـركة لكـثير من مـحركات
احلـركة ووسائل الراحة الشخصية وبها
تـكون احلياة تتمتع بجانب من السهولة
والليونة وقابلية في تذليل العقبات أمام
اإلنــســان.الـــعــراق يــعــاني مـن مــشــكــلــة
الــكــهــربــاء مــنــذ عـام 1980والى الــيــوم
وجـديـر بــالـذكـر أن اإلسـتــهالك الـعـراقي
لــلـطـاقــة الـكـهــربـائـيــة قـبل عـام 2003 ال
يــــــشـــــكل ســـــوى 20% من اإلســـــتـــــهالك
الــكـــهـــربــائي احلـــالي بـــســبب الـــزيــادة
لـحـوظ في الـبلـد بـاإلضـافة الـسكـانـيـة ا
إلى زيـادة وســائل الـراحــة احلـديــثـة من
وسـائل الـتــكـيـيف والــتـبـريــد واألجـهـزة
الــكــهــربــائــيــة اخملــتـــلــفــة الــتي لم تــكن
مــــوجــــودة آنــــذاك.الــــبــــيــــروقــــراطــــيـــة
اإلقـتـصـاديــة تـتـحــكم بـالــواقع الـعـراقي
كـثيـراً ووقـفت حـائالً بـوجه أية مـحـاولة
للـتغيير االقـتصادي مثل انـتاج الكهرباء
ـيـكــا واط / سـاعـة او غـيـر ذلك. كــلـفــة ا
ــيـاً من 30-50 دوالرحــاجــة الــعـراق عــا
التـقـديريـة لـتـغطـيـة انتـاج كـامل للـطـاقة
الـكـهـربـائـيـة 19الف مـيـكـا واط / سـاعـة
ـطـلـوبة اذا مـا اسـتوردت كـلفـة الـطـاقة ا
من اخلـــارج بــســـعــر جتـــاري يــتـــضــمن
(اإلنــتـــاج والـــنـــقـل واألربــاح )19000,×
40(مــعــدل ســعـري) × 24 ســاعــة × 360
يـوم =  6,6 مـليـار دوالر سـنويـا في ح
وازنة ما أن وزارة الـكهرباء ستنفذ من ا
يـقارب 10 مـلـيار دوالر لـتـجـهيـز الـعراق
بطـاقة منتجة محلية ومستوردة تقارب (
ــقــدار 13الـف مــيــكـــا واط / ســاعـــة).و
ضــائـعــات تـقـدر بـ 60 %ـ أي إن اإلنــتـاج
ـستهـلكلت يـتجاوز الـكلي الواصل الى ا
٦ االف مـيكا واط / ساعـة حسب بيانات
وزارة الـكهرباء  بينمـا تبلغ سعة االنتاج
ـنصوبـة (احلكومـية و احملطات الـكلية ا
االسـتـثـمـاريـة) 32الف مـيـغـاواط و يـبـلغ
مـعدل اإلنـتاج الـفعـلي حالـياً ب 15ألف
و 21 ألف مـيــغــاواط و ذلك بـســبب قــلـة
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ـــتــــاحـــة فـي الـــشـــوط الـــفــــرص ا
االول وفــــــــرض نـــــــفـــــــسـه عـــــــلى
الــنـتــيـجــة انــعــــــــــكــست االمـور
عــــــــــــــــــلـى مــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــمـل
الـتــشـــــــــكـيـل الـذي فـقــد قـدراته
الــــــــــــــــــــدفـــــــــــــــــــاعــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــة
والــهــجــومــيــة وتــفــكك خــطــوطه
وتـــــــــــــــــــراجــــــــع مــع مـــــــــــــــــــرور
الـــــوقـت واســـــاســــــا ان الـــــكـل لم
ـطـلـوبـة جـريا يكـونـوا بـاحلـالـة ا
عــلى الـعــادة وفــشــلــوا في جتـاوز

الــكـامل  لـقـطـر  في  الـسـيـطـرة
ــطــلــقــة وتــمــكــنت من تــســجــيل ا
اهدافـها الـثالثة خالل 13د عنـدما
ـعـز عـلي د 81 واكرم افــتـتـحـهـا ا
عـفــيـفي د. 84 واخــتــتـمــهــا حـسن
الــــــهـــــيـــــدوس د 93 لـــــيـــــتـــــكـــــرر
سـيـنـاريـو مـبـاربـات الـفـريـق الذي
اكد عجزه  كثيرا بعدم قدرته على
الـــتــــمـــثـــيل والــــدفـــاع عن الـــكـــرة
العراقيةوليسقط الوطني بالضربة
نتخب القاضية ويدخـل يوفيتش ا
من اسـوءابــوابه عــنــدمــاخـرج من
الـــــدور االول بــــخـــــيــــبـــــة اخــــرى
ــعـانــاة وتــتـواصل لــعــنـة زادت ا
الـنـتـائج في ظل وجـود مـجـمـوعة
  يـشاركهم في من اشبـاه الالعب
ذلك االجــتــهــادات الــفــاشــلــة مــنـذ
وقت الهـيئـة التـطبيـعيـة في ابعاد
ــدرب كــاتـــايــنش بــغــيــر الــوقت ا
نتخب يتحضر لدخول ناسب وا ا
تصفـيات كاس العالـم والتعاقد مع
مـــدرب اســتـــمـــر يــديـــر االمــور من
داخل  بيته معتـمدا على مساعده
داخل بــغـداد وكـان االولى تـسـمـيـة
مـدربـا  مــحـلـيـا  قــبل ان يـسـقط
ـــنـــتـــخب ضـــحـــيـــة مـــا يـــســـمى ا
بالتخطيط الفاشل جلميع االدارات
تعـاقبة عـلى إدارة االحتاد التي ا
لم تـشـغل نـفـسـهـا فـي ادارة االمور
ـستقبل  اللعبة اخملتلة والتوجه 
بــجـد  الـتي شـاب  قــاعـدتـهـا من
الـفـئـات الـعـمـريـة الـتالعب بـاعـمار
 اخلــــــلـل الـــــذي الزال الـالعـــــبــــــ
ـنـتـخب يـدفع ثـمنه لـعـدم مـعـرفة ا

 احلقيقية. اعمار الالعب
وكـمــا يـجـب  وحتـشــيـد اجلــهـود
لـدعم الــلـعــبـة الــتي تـعــاني الـيـوم
ستويات وما محليا وعلى جميع ا
يــــــــحـــــــــصل اليـــــــــحــــــــتـــــــــاج الى
تـعـلـيـق مالحـظـات ســريـعـة فـشل
هـــجـــوم الـــوطــــني في اســـتـــغالل

قــدرا مـن األداء الــفـــني والـــذهــني
ــؤثـر حـتى لم نــشـاهـد  احـدهم ا
مــــــــــهــــــــــاريـــــــــــا قــــــــــادر عــــــــــلـى
ـراوغـة   وصـنع  الـفـرص في ا
مـنــطـقـة اخلــطـر والـتــصـرف كـمـا

يجب.
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ـــنـــتــــخب الــــفـــاشل واســــتـــمــــر ا
يــــلـــعب بـال حـــيـــلــــة ومـــحـــاولـــة
الـتـسـجـيل واسـتـغل االدعم خـطا
الـــــــوطـــــــنـي فـي الـــــــتـــــــقـــــــدم في
محاولة  إلحراز هدف احلسم ما
تـرك مـساحـات واسـعة امـام قـطر
الـــــــتي اســـــــتــــــغـــــــلت بـــــــشــــــكل
كـــامل  امـــام  تـــراجع و تـــفـــكك
خــــطــــوط الــــوطــــني فـي اخـــر 20
د الــــــتي شــــــهــــــدت الــــــتــــــفـــــوق

باراة مع تشكـيل قطر منـذ بداية ا
واسـتـغالل اكثـر من فـرصة بـالـغة
اخلطورة متاحـة كثيرا التي دافع
عـنــهـا الــقـائم واحلــارس عـنــدمـا
اقترب من الـتسجـيل  وهز شباك
ـتلك قـطـر لـكـنـهـا اهـدرت النـنـا ال
اسلحة هجومية فاعلة قادرة على
انـــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــاز
ـشـكـلـة الـفـرص  والـتـســجـيل (ا
ن تـولوا الـتي فشل في حـلـها  
ــــنــــتـــخـب) واحلـــال عــــلى ادارة ا
لـــــضـــــعـف قــــدرات مـــــا يـــــســـــمى
ـهـاجـم الـفـاشـلـ عـلى مرور بـا
الــوقت ودقــقــوا كم عــدد االهــداف
ــــــســـــــجـــــــلـــــــة خـالل عـــــــشــــــر ا
مــبـاريــات  مع اســتــمــرار الــعـقم
الهـجومي والن  الـكل لم يـظهروا
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ســـــقط  الــــوطـــــني عــــلـى عــــمــــاه
واســــــــــتـــــــــســــــــــلـم  وانـــــــــقـــــــــاد
لـلـخـسـارة الـقـاسـيـة بـارادتـه امام
منـتخب الـقطـر بثـالثة اهداف دون
تلك مـنتخب بعد رد ليؤكد انـنا ال
الذي حصل لـيلة امس االول ما زاد
نـتخب  كان من قلق الـشارع الن ا
ـــســـؤولـــيــة بـــعـــيــدا عـن حتـــمل ا
واحـــــتـــــواء االمـــــور الـــــتي زادت
تـعــقـيــدا وبـقي بـغــيـر الــقـادر عـلى

دخول اية منافسات قادمة كانت.
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اداء مـــــــــــتـــــــــــواضـع  وســـــــــــاذج
ومــــــــتــــــــراخ ذلـك الــــــــذي قـــــــــدمه
الـــفــريـق الـــذي فــشـل في كل شيء
ولـــــــــعـب مـن دون اســـــــــلـــــــــحـــــــــة
وظـــهـــر الـــتــعـب واالرهــاق عـــلى
الالعــبـــ خــصــوصــا في الــشــوط
الـثـاني مـا تـســبب بـاصـابـة بـشـار
رســن وحــــــــــــــــســـــــــــــــ عــــــــــــــــلـي
ــنــتـخب وخــروجــهـمــا لــيــواجه ا
مواقف صعبة وعجز في احلد من
خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة
ـــد  الـــهـــجـــومـي  لالدعم  في ا
احلـــصــة  الـــثـــانـــيـــة  وتــعـــالت
تدهور ستوى ا التساؤالت امام ا
ــنــتــخب  في ظل الــذي ظـهــر به ا
الـتـراجع الـكـبـيـر جلـميـع عـنـاصره
وفـــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــدان فـــــــــــــــــــــرص
الــتــهــديف  لــتــسـتــمــرار مــعــانـاة
الهـجوم  وعنـاصره  الغـائبة عن
ـــعـــانــاة االنـــظـــار قــبـل ان تــزداد ا
عـــنـــدمـــا زج مــــدرب  قـــطـــر ابـــرز
عز وعفيفي والهيدوس عناصره( ا
) لــيــرفع من قــوة الــفــريق  الــذي
استحوذ على الكرة وسيطر بشكل
كـــــــــــــامــل عـــــــــــــلـى مـــــــــــــســـــــــــــار
ـــــــــــــــبــــــــــــــــاراة  المــــــــــــــــتــالكـه ا
طلوبة من الالعبي ستوى ا ا

وكـان على العـبي الـوطني الـتـعامل
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  فوزا صعـباً على مـضيفه فـريق نادي السـماوة بفارق 5 حقق فـريق نادي نفط الـبصرة لـكرة السلـة
ـباراة الـتي جـمعـتهـمـا في قاعـة السـمـاوة ضمن مـنـافسـات دوري السـلة نقـاط وبنـتيـجة 84-89 في ا
متاز.وتمـكن فريق نادي نفط البصرة من فرض سيطرته على مجريات اللعب منذ الفترة االولى حيث ا
كـانت نـتـائج الـفـتـرات االربـعة (15-27) و (31-45) و (54-68) لـتـحسـم الفـتـرة الـرابـعـة واالخـيرة
بنـتيجة لنفط البصرة بواقع (84-89) نقطة.وكـان فريق نادي الشرطة تغـلب على فريق نادي الكهرباء
نـقــطـة. ــبــاراة الــتي جــمــعـتــهــمــا في قــاعــة قـاعــة الــشــعب بــبــغـداد بــنــتــيــجـة (76-59)  في ا
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يـحـتــاج الـثـنـائي مــاكس فـيـرسـتـابن
ولـويس هـامـيـلـتـون لـتـجـاوز اجلدل
الـــذي حــــدث في ســــبــــاق اجلــــائـــزة
الــكـبــرى الــسـعــودي والــتـركــيـز في
الـسـبـاق اخلـتــامي لـلـمـوسم احلـالي
لــســبــاقـات ســيــارات الــفــورمـوال ?1
قبل في أبو ظبي. الذي يقام االحد ا
ويتساوى الـسائقان في عـدد النقاط
لـكن مـاكس فـيـرسـتـابن يـتـصـدر فـئـة
السائق بفـارق السباقات التي توج

بها عن هاميلتون.
رة الثالث التي وستكون هذه هي ا
يـــحــسم فــيــهــا الـــلــقب في الــســبــاق
ـرة الــثـانـيـة فـقط األخـيــر ولـكـنـهـا ا
الــتي يـتــسـاوى فــيـهــا سـائـقــان قـبل

خوض السباق األخير للموسم.
ــــرة األولى في عـــام 1974 وكـــانت ا
ــرسـون فــيـتــيـبــالـدي عــنـدمــا فـاز إ
سائق مكالرين بـاللقب متـفوقًا على

كالي ريجازوني سائق فيراري.
ويـسـعى هامـيـلـتـون لـلتـتـويج بـلـقبه
الـثامن لـكي يـنفـرد بـالرقم الـقـياسي
من حـيث عــدد مـرات الـفــوز بـالـلـقب
حــيث يــتــســاوى حــالــيًــا مع مــايــكل
شـوماخـر.وفـاز لـويس هامـيـلـتون 5

مرات من قبل في مضمار أبو ظبي.
ويسـعى فيـرستـابن سائق ريـد بول
لـلـحـصـول عــلى أول لـقب لـلـعـالم في

مسيرته على مضمار ياس مارينا.

وكـان فـيـرسـتـابن اسـتـطـاع أن يـفـوز
بسباق اجلائزة الكبرى في أبو ظبي
قبل 12 شهرا حـيث كان هامـيلتون
قـد حـسـم الـتـتـويج بـالــلـقب الـسـابع

قبل هذا السباق.
وإذا اسـتـمـر تــسـاوي الـسـائـقـ في
عــدد الــنـقــاط سـيــتــوج فـيــرســتـابن
بالـلـقب ألنه فاز بـ 9 سـباقـات فـيـما

فاز هاميلتون بـ 8 سباقات.
هـذا السـيـنـاريـو قد يـحـدث في حـالة
واحـدة فـقط وهي في اصـطـدامـهـمـا
وهـو مـا ال يـريـده الـفـريـقـان خـاصـة
بعـد الفوضـى التي حدثـت في سباق

اجلائزة الكبرى السعودي.
وقـال تـوتـو فـولف رئـيس مـرسـيدس
عقب سـبـاق األمس "أتمـنى أن تـكون
تـداعيـات السـبـاق كافـيـة لكي يـتـعلم
اجلـمـيع مـنهـا ولـكي يـتـأقـلـمـوا قبل

السباق النهائي في أبو ظبي".
وأضــاف "الــســيــارة الــســريــعــة مع
الــســائق األســرع يــنــبــغـي أن تــفـوز
بالبطولة ولكن ليس بإبعاد بعضهم

البعض".
وقـال كـريسـتـيـان هـورنـر رئـيس ريد
بــول "نــريــد أن نــفــوز بــالـلــقب عــلى
ـضــمـار ولــيس في غـرفــة مـراقـبي ا
الـــســـبـــاق".وأكــــد هـــامـــيـــلـــتـــون أن
فــيــرســتــابن "تــخــطـى احلــدود" مـرة
أخــرى واتــهم هــامــيـلــتــون نــظــيـره
ـكابح الـهولـنـدي بـأنه كـان يخـتـبـر ا

اخلـاصة به عـنـدمـا اصطـدم بـاجلزء
اخللفي لسيارة فيرستابن.

ولكن بعد خسـارته لقب العالم بفارق
نقـطة واحـدة لـصالح كـيمي رايـكونن
في مــوســمه االفــتــتـاحـي عـام 2007
وفـاز بـلـقب الــعـالم في الـعـام الـتـالي
في السـباق األخـيـر بالـبرازيل بـفارق
نــقـطــة واحــدة قـال هــامــيـلــتـون إنه

مستعد للنهائي الكبير.
وقــال فـيــرسـتــابن "أتــمـنى أن يــكـون
الـسـبـاق جـيـدًا لـذلك دعـونـا نـرى ما

سيحدث".

الـطـيب مـقـدمـاً نـسـخـة مـن هذا
ـتد لـنحو اجلهـد البـارع الذي 
نــصف قــرن من الــزمن امــضـاه
مــحـررا في األقـســام الـريـاضـيـة
لـــعــديــد مـن الــصــحـف الــعــامــة

ومطبوعات التخصص.
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ــتــاز كــتـــاب إبــراهــيم بــانه و
وثيقـة يصح الرجوع الـيها عند
احلـديث عن اي نـشـاط أو حدث
رياضي داخل الـعراق وخارجه
فهـو قلم مـثابـر يالحق الوقائع
احلـــــــــوادث ولـــــــــو كـــــــــانـت في
االصقاع الـبعيـدة. ولعله عاشق
هنة الصحافة من النوع النادر 
الـتي لم تـبــخل عـلـيه بــالـشـهـرة
والنجـومية في سمـاء الصحافة
الــريـاضــيــة وتــمـد يــدهــا الـيه
لـتضـمه الى صنـاع الرأي الـعام
ـدافــعـ عن ألـويـتـهـا في كل وا

الظروف.
يــتـضــمن كــتـاب إبــراهــيم الـذي
يقع في 302 صفـحة من الـقطع
الـكبـير مـعـظم مقـاالته اجلريـئة
والــشـــجــاعـــة الــتـي قــارع بـــهــا
اخلــــطــــأ ودافع عـن الــــصـــواب
ونــشــرهـــا في صــحف مــحــلــيــة

وعـــربـــيـــة مـــا
اقـتـضى جـهداً
كــــــبـــــيــــــراً في
جـــــمــــــعــــــهـــــا
وتـــبـــويـــبـــهــا
عـــــــــــلـى وفـق
رؤيــــة عـــامـــة
وخـاصـة. أما

ـــقـــاالت الـــعـــامـــة فـــيـــشـــمل ا
واالعــمــدة الـــصــحــفــيــة الــتي
رصــــدت الــــظــــواهــــر وعــــاجلت
الـسـلـبـيات وكـشـفـت احلـيـثـيات
دون مــحـابـاة أو مـجـامـلـة. وأمـا
اخلــاصــة فـــشــمــلت ارتــبــاطــاته
االجـتـمـاعيـة الـعائـلـيـة وعالقاته
األخــويـة وال ســيـمــا بـالــنـســبـة
ـــهـــنـــة الـــذين امـــضى لـــزمـالء ا
مـعهم قـسـطاً من حـيـاته وحتمل
ـــســؤولــيــة الـــوطــنــيــة مــعــهم ا
واألخـالقـــيــــة في اطـــار الــــعـــمل

هني. ا
وكـان الفـتــاً لـلـنـظــر ان يـتـضـمن
الـكـتـاب مـقـدمـة بـقـلم الـصـحـفي
الــريـاضي الـالمع صـفـاء الــعـبـد
ـقـيـم حـالـيــا في تـركــيـا  كـتب ا
فيها انطباعاته عن زميله محمد
ـه الدائه W∫ منافسات محلية لبطولة الكيك بوكسينغإبـــــــراهــــــيـم وتـــــــقــــــو uD
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بـــكل مــــا عـــرف به الــــصـــحـــفي
الرياضي البارز محمد إبراهيم
من أدب جم وخــلق رفــيع حـمل

كتـابه البـكر (أحالم وكـوابيس-
الـريــاضـة الـعــراقـيــة في نـصف
قرن)  الى (الزمان) هدية زميل
عــمل ضــارب في الــوفــاء واألثـر
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ـــنـــتــخـب عــجـــزه كـــمــا اظـــهــر ا
كان  مـنذ الـدقيـقة االولى لـلشوط
الـــــثــــانـي وفــــشـل فــــيـــــر مــــواجه
الضغط القـطري العالي الذي راح
يــلـــعب بــعـــقــلــيـــة هــجـــومــيــة لم
ـنـتـخب تــشـكـيل قـطـر يـسـتـغـل ا
الـذي دخل من دون ابـرز عـنـاصـره
الــــــــــــتـي هـي مـن حــــــــــــســــــــــــمـت
در هـمة باآلخـير ظهـور خبرة ا ا
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واجنــازاتـه. ورأى في الـــكـــتــاب
ــكن ان يــشــكل ــا  (الــكــثــيــر 
ـتعـة لـلـقار اثـارة حـقـيقـيـة و
الـذي يبـحث عن أدق الـتفـاصيل
في زوايـا مـهمـة يـعـتقـد الـبعض
انها انغمرت في زوايا التاريخ)
 فيما كشف إبـراهيم في كلمته
مطلع الـكتاب عن دوافع اصدار
الكتاب والفـسحة التي وفرته له
احــــالـــتـه عـــلـى الـــتــــقــــاعـــد في
ـضــنـيـة في الـشــروع بـرحـلــته ا
جـمع محـتوى الـكـتاب ومالحـقة
ــنـــتــشـــرة في امــاكن ـــقــاالت ا ا
قـــريــــبـــة وبـــعـــيــــدة الـــتي كـــان
صــــريـــحـــاً فـي وصف رصـــدهـــا
حملطات سفر الرياضة العراقية

بالرائعة واخمليبة لآلمال.

غالف الكتاب

ب اإلســبـاني بــواقــعـيــة مع ســيـر
االمــــور بــــفــــضل فــــتــــرة الــــعــــمل
الــــطـــــويــــلــــة  الـــــتي مــــنـــــحــــته
الـــــــــــــــتـــــــــــــــعــــــــــــــرف  عـــــــــــــــلـى
 تمـاما والـرد بزج افضل الالعبـ

طلوب .  في الوقت ا الالعب
ـــنــتـــخب فـي  بــعض مـــا قـــدمه ا
فـــــتــــــرات احلــــــصـــــة االولـى  لن
يــــعـــــود الرتـــــفــــاع مـــــســـــتــــو ى
عـنــاصـره وفـشــلـهـا في الــتـعـامل
بـــــــــرعـــــــــونـــــــــة مـع الـــــــــفـــــــــرص

ــــــــــتــــــــــاحــــــــــة  واظــــــــــهــــــــــار ا
الــــــقـــــدرةالســـــتــــــغاللـــــهــــــا قـــــبل
اهدراها  قبل ان تزيد من معاناة
الــــفــــريق بـل ان قـــطــــر  لــــعــــبت
بــتـشــكـيل اخــر  وكــانـهــا تـواجه
فـــريــــقـــا صـــغــــيـــرا لـم يـــتــــمـــكن
ـدرب من تــغـيـيـر شيء من واقع ا
احلال الذي  زاد تـدهوا على وقع
نـتـائج  كاس الـعـرب الـتي حصل
عــلى لـقـبـهــا اربع مـرات والحـظـتم
تطور الفرق أمام تراجع الوطني.
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اعــــلن أحـــمـــد الــــعـــاني رئـــيس
الـبعـثة الـعـراقيـة لدورة االلـعاب
االسـيـوية لـلـشـباب الـتي اقـيمت
نامة في العاصـمة البـحرينيـة ا
 ان الـعراق حـصل رسـميـا على
ثالثـــ وســامـــا مـــــــــلـــونــا في
ختـام الدورة االسـيويـة للـشباب
والــتي اقـيـمت في الــبـحـرين من
الــــــســـــــابع والـــــــعــــــشــــــريـن من
ـــاضي تــــشــــــــــــرين الــــثـــانـي ا
وحــــتى الـــســــادس من كـــانـــون

االول اجلاري
وقــال  الـعــاني ان هـذا االجنـاز
جاء من خالل التخـطيط السليم
ــبـيــة الــعـراقــيـة لـلــجـنــة الــبـارا
بـرئـاسـة الـدكـتــور عـقـيل حـمـيـد
واالحتــادات الــريـاضــيــة فــضال
عن هـــمـــة الالعـــبـــ الـــشـــبـــاب
وحرصهم على حتقيق االجناز
واضاف رئيس الـبعثة الـعراقية
ان الـكـثيـر من مـنتـسـبي اللـجـنة
ــــبـــــيــــة كــــانـــــوا عــــلى الــــبـــــارا

تـواصل  مع رئـيس
الـــوفــد ســـعــد عـــبــد
اجملـــيـــد ومـــعي انـــا
رئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــس
الــبـعــثــة الـعــراقــيـة
الســـــيـــــمـــــا رئـــــيس
ـبـيـة الــلـجـنـة الـبـارا
عقيل حميد  وكوثر
حـســ االمـ الـعـام
و عــبــيــد الــغـــــــــزي
الي وبعض االم ا
روؤســــــــــــــــــــــــــــــــــــاء
االحتــــــــادات لـــــــــرفع
ــــعــــنــــويـــة الــــروح ا
لــلــبــعــثــة الــعــراقــيــة
ومـــتـــابـــعـــة أخـــبـــارهــا

ونتائجها
وفي خــتـام حـديـثه هـنـأ
رئـيـس الـبـعـثـة  أحـمـد
العـاني جـميع مـنتـسبي
ــبــيــة الــلــجـــنــة الــبـــارا
الـعــراقــيـة بــهــذا االجنـاز

الكبير.

أحمد
العاني

W∫ محمد ابراهيم يهدي كتابه الى (الزمان) b
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رومـــــــا (أ ف ب) - أعــــــلـن نــــــادي
سـمــبـدوريـا اإليـطـالـي لـكـرة الـقـدم
اإلثن أن رئيـسه ماسيمـو فيريرو
اسـتـقال مـن منـصـبه بـعـد اعـتـقاله
في قـضــيـة إفالس احـتــيـالي.وقـال
ســمـبـدوريــا في بــيـان نـشــره عـلى
ـفــاجـأة كــبـيـرة مــوقـعه "عــلـمــنـا 
اعتـقال مـاسـيمـو فيـريرو... بـسبب
قــضــايـــا إفالس تــعــود الى أعــوام

عدة ماضية. 
هم الـتـوضيح أن هـذه األمور من ا
ال عالقـة لـهــا عـلى اإلطالق بـإدارة"
النادي.وأضاف البيان أنه من أجل
حماية مصالح سـمبدوريا "بأفضل
طريقـة يعـتزم (فيـريرو) االستـقالة
عـلى الفـور من جـمـيع وظـائفه وأن
يـــــــضع نـــــــفـــــــسه فـي تـــــــصــــــرف

wJ d _« WK « Í—Ëb  «—UB û  œuF  fJOMO
{ واشــنـطـن- وكـاالت- عــاد فــريق فـيــنــيـكس
صـنـز إلى طـريـق االنـتـصـارات مـجـددا وتـغـلب
عــلى ســـان أنــطــونــيـــو ســبــيــرز 104-108 م
ضـمن مـنـافـسـات دوري كـرة الـسـلـة األمريـكي
.وسـجل كريس بول 21 نـقطة و10 للمـحتـرف
تـمريـرات حاسـمة بـينـما أضـاف جاي كراودر
ة 19 نقطة لـينفض فينيكس صـنز غبار الهز
ـــاضــيــة أمـــام جــولـــدن ســتــيت في مـــبــاراته ا
واريـــورز والـــتي قــــطـــعت ســـلــــســـلـــة من 18
انتصارا متـتاليا.ولم يبـد فينيكس صـنز متأثرا
اضـية وقـدم عـرضا مـقنـعـا ليـحقق ـة ا بـالهـز
ــوسم مــقــابل االنــتــصــار الــعــشــرين له هــذا ا
4هـزائم.أمـا سان أنـطـونـيو سـبـيـرز فقـد تـلقى
ـة بــعـد 4 انــتــصـارات مــتـتــالـيــة وكـان الـهــز

ديـجــونــتي مــوراي أبـرز عــنــاصــر الـفــريق في
ـبـاراة وسجل 17 نـقـطـة.وفي مـبـاراة أخرى ا
أحـرز الـنـجم سـتـيـفن كاري 31 نقـطـة وثـماني
تـمريـرات حاسـمة وأضـاف أندرو ويـجيـنز 28
نـقطـة ليقـود جولدن سـتيت واريـورز إلى الفوز
عــــــلـى أورالنــــــدو مــــــاجــــــيك 95-126. ورفع
ـوسم إلى 20 واريـورز عـدد انـتـصاراتـه هذا ا
مـقابل  4هـزائم بيـنـمـا تلـقى أورالنـدو مـاجيك
ة الـعشريـن مقابل 5 انتـصارات.وتـغلب الهـز
لــوس أجنــلـيـس كـلــيــبـرز عــلى بــورتالنــد تـريل
ة السابعة على بليزرز 90-102  لتكون الهز
التوالـي لبلـيزرز.وسـجل بول جورج 21 نـقطة
وأضـاف مـاركـوس موريس جـونـيور 17 نـقـطة
لكـلـيـبرز الـذي رفع عـدد انتـصـاراته بذلك إلى

ــة.وحــقق جــويـل إمــبــيـد 13 مـقــابل  12هــز
ــوسم حــيث ســجل 43 أفــضل رقم لـه هــذا ا
نقطة و15 مـتابعة و 7تمـريرات حاسمة ليقود
فـيالدلـفيـا سـيـفنـتي سـيـكسـرز إلى الـفـوز على
تـشـارلــوت هـوريــنـتس 124-127 في مـبـاراة
شــهـدت وقـتــا إضـافـيــا.وفي مـبــاريـات أخـرى
تـغـلب أوكالهـومـا سـيـتي ثـانـدر عـلى ديـتـرويت
فـيس جريزليس على بيـستونز 103-114 و
مـيـامي هـيت 90-105 وشـيـكـاغــو بـولـز عـلى
دنفر ناجتس 97-109 وحامل اللقب ميلواكي
بـكس عــلى كــلــيــفالنــد كـافــالــيـرز 112-104
وأتالنـتـا هـوكس عـلى مـيـنـيـسوتـا تـيـمـبـروولـفز
110-121 وإنــديـانــا بــيـســرز عـلى واشــنـطن

ويزاردز 116-110.
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تــوّج نـاديـا الــكـوفــة والـسالم بــلـقب
بــطـــولـــة انـــديــة الـــعـــراق بـــالــكـــيك
بوكسينغ لفئـتي األشبال والناشئ
ــنــافـســات الــتي أُخــتـتــمت في في ا
شاركـة خمسة محافظـة الديوانـية 
وعشرين نادياً مثلت أندية العاصمة

بغداد واحملافظات األخرى.
وقال رئـيس االحتاد الـعـراقي للـكيك
بوكـسـيغ السـيـد قاسم الـواسطي ان
ـركز األول في نادي الـكوفـة حـصد ا
مـنـافـسات فـئـة األشـبـال وحلّ ثـانـياً
ركز الثالث نادي واسط فيما جاء با

نـاديـا الـسالم واحلـدود بـالـتـساوي
مــــوضـــحـــاً ان نــــادي الـــسالم تـــوّج
ــركــز األول في مــنــافــســات فــئــة بــا
النـاشـئ وتاله ثـانيـاً نـادي الكـوفة

ركز الثالث. وحل نادي داموك با
وأشــــار الــــواســـــطي الى ان احتــــاد
اللـعبـة أجرى عـلى هامش الـبطـولة
ـقـاعـد إنـتــخـابـات تـكـمـيـلــيـة لـسـد ا
الــشــاغــرة في مــجــلس إدارة احتــاد
الــكــيـك بــوكــســيــنغ حــيث أســفــرت
االنـتـخـابـات عن فـوز السـيـدين عالء
حـــمــــودي وخــــضــــيــــر عـــبــــاس في
االنـتخـابـات الـتي جـرت وفق قـانون

24 لـسـنة 2021.وخلص الـواسطي
الى ان عمل إحتـاد اللـعبـة سيـنصب
ــقـبــلـة عـلى حتــضـيـر ــرحـلـة ا في ا
منتخبات الفئات الـعمرية وتهيئتهم
بالشكل األمثل قبل خوض منافسات
البطوالت العربية والقارية والدولية
ـقبل التي سـتقـام تبـاعاً في الـعام ا
نهاج اخلارجي حيث تمت مناقشة ا
نتـخبات الوطنـية لكافة مع مدربي ا
الفئات العمرية بغية الوصول معهم
الـى حــلــول نــاجــعــة نــســتــطــيع من
خـاللــهــا تــســهـيـل مــهــمــة مــشــاركـة

قبلة. منتخباتنا في احملافل ا

سباقات الفورمال 1

".وبحسب وسائل اإلعالم احملقق
ألـقي القـبض عـلى فـيريـرو اإلثـن
في مـيالنـو (شـمـال الـبالد) وأدخل
ــديـنــة وهــو مــتـهم الــســجن في ا
بـجـانب خــمـسـة أشـخـاص آخـرين
وُضِــعــوا رهـن اإلقــامــة اجلــبــريــة
بـجـرائم إفالس احــتـيـالي وجـرائم

مالية أخرى.
ونقـلت صحيـفة "إل كـورييري ديال
ســـيــرا" عن مـــحــامــيـه أن تــوقــيف
فـــيــريــرو مـــرتــبط بـــإفالس بــعض
الـــشـــركــــات الـــتـي يـــقع مــــقـــرهـــا
الــرئــيـــسي في كــاالبــريــا (جــنــوب

البالد).
ـركـز ويـحـتل ســمـبـدوريـا حـالـيـاً ا
اخلــــــامـس عــــــشــــــر فـي الــــــدوري

اإليطالي بعد 16 مرحلة.



…dOš_« q³7

www.azzaman.com

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/24. UK

bB% Íd³  bM¼

WO*UŽ …ezUł

WOŠd *« ÃUÞd  ÂU¹√ w  „—UAð dH  W³FA «

 WOł—U)« —U³š_« r I  fOz— ‰Ë√ W¹d  ∫Ÿ«Ë

 WO³Fý WO½ULŽ WLOŁ qL×¹ ¡UÒM(« ‚b

Õd∫ مشهد من الشعبة صفر وابطال مدق احلناء

d−Nð uðU u

W¾O « UNð«œUŽ
{ لــوس اجنــلــوس  –وكـــاالت - لم تــعــد
ي لـوفاتو تتحمل طريقة ية د الـفنانة العا
حــيــاتــهـــا الــســابـــقــة حــيث كـــانت تــدخن
ـاريــجـوانـا وحتـتـسـي الـكـحـول من وقت ا
آلخـر. قالت الـفنانـة البالـغة من الـعمر 29
عـامــاً انــهـا كــانت اتـخــذت خالل الـســنـة
قـرار الـتـوقف عن احـتسـاء الـكـحـول فقط
ولــكــنـهــا تــراجــعت اآلن عن هــذا الــقـرار
عــازمـــة الــتــوقـف عن كل انــواع

االدمان.
وكــانت لــوفـاتــو تــكــلـمت
بــــالـــــتــــفـــــصـــــيل في
سـلسلة وثائقية عام
2018 عـــــــــــــــــــــن
تـــعــــافــــيـــهــــا من
االدمـــــــان عـــــــلى
الهروي بعد أن
كـــادت تـــقــضي
مـن جـــــــرعـــــــة
مـــفـــرطــة من
الهيروين.
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اليـة العراقـية صدر امر اداري سـتشار فـي وزارة ا ا
ـهـام مـديـر عـام مـصـرف الـرافـدين اضـافة بـتـكـلـيـفه 

هام عمله حل تسمية مدير عام للمصرف. 
s¼≠m½uOÝ rO

اخملـرج الكوري عرض فـيلمه (نـفق ) ضمن عروض (أيام
الـفيـلم الكـوري) بدورته الـ15 الـتي انطـلـقت على شـاشة

سينما ومسرح الرينبو في العاصمة االردنية عمان. 
s (« bOý—  ÊU Š«
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ثل عربي ـمثل السوري حصل علـى جائزة أفضل  ا
في مـصـر لـعـام 2021 في مـهـرجـان (األفـضل مـيـدل

إيست).
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اجنـاز وجنـاح مــصـري واحلـمـدالـله
ــمــثل أنـا اخــتـارونـي ألقـدم جــائـزة 
فاجأة األكبر بحبه جدًا).كما كانت ا
ـهــرجـان مع حـضــور  الـفـنـانـة في ا
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ـيزة من مهرجـان القاهرة في لفتة 
الــسـيــنــمــائي الـدولـي لـدورته الـ43
اضي ضمن فعاليـات ختامه األحد ا
 عـنـدمـا قــررت إدارته دعـوة الـفـنـان
رشــوان تــوفــيق وتـســلــيــمه جــائـزة
ــــثل في حــــفل اخلــــتـــام  أفــــضل 
والـــتي كـــانت مـن نــصـــيب مـــحـــمــد
ـــــدوح عن دوره فـي فــــيـــــلم (أبــــو
صـدام) واجلـمــيل ان حلـظـة ظـهـوره
ـسـرح وقف جـمـيع احلـضـور عـلى ا
لـتـحـيـتـه و الـتـصـفـيق بـحـرارة له  
في رسالة دعـم مؤثرة و قـوية  وكان
تـــوفــيق قــد القـى دعــمــاً كـــبــيــرًا من
الـنـجــوم ومـتـبـعي فــنه  بـعـد األزمـة
الـــتي تـــعـــرض لــهـــا خالل الـــفـــتــرة
اضيـة من قبل ابنـته والتي رفعت ا
دعـــوى قـــضـــائـــيـــة ضـــده. وبـــدوره
دوح  قـدم حتـيـة لرشـوان تـوفيق
قـائـال(شـرف لي أن أتــسـلم اجلــائـزة

منك).
وقال توفـيق في تصريح (نـفرح بأي

لـبـنى عــبـد الـعـزيـز لـتـسـلـيم جـوائـز
اخلتام والتي القت تـرحيب كبير من
احلـــــضـــــور ووســـــائل الـــــتـــــواصل

االجتماعي.
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أنـــتـــشـــرت عـــلـى مـــواقع الـــتـــواصل
االجـتـمـاعـي صـور مـسـربـة لــلـنـجـمـة
ـيـة الـراحـلـة مارلـ مـونـرو من الـعـا
احــدى جـــلــســـات الــتـــصــويـــر الــتي

عـائـلــتك قـد تــتـعـرّض لــلـخـطــر إذا كـنت ال تـســتـطـيع
النجاح في حمايتها. 
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 اخملـاوف الـعـائلـيـة قـد تزعـجك. و لـكـنهـا سـوف تـمر
. يوم السعد االثن بسهولة 
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األزواج قـــد يــقــرّرون بـــصــعـــوبــة االفــتـــراق في هــذه
الفترة.يوم السعد االربعاء.
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 ال جتعل مسألـة تقييد النفـقات لظرف طار تشعرك
بأنك بخيل .
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امـامك فـرصـة العـادة بـنـاء حـيـاتك بـعـد تـخلـصك من
مشكلة كبيرة.
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قـد تواجه ازمـة مالـيـة في العـائلـة . الداعي للـخوف و
ا فقط عليك االنتباه. ا
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ابـتــعـد عن أي مـصـدر ازعـاج اذا كــنت مـتـزوجـا.يـوم
السعد الثالثاء.
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 جتـنـب الـنــفــقــات غــيـر الــضــروريــة و ال تـنــزعج من
الفشل من احملاولة االولى.
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 كن نـشيـطا اجـتماعـيا و حـاول االتصـال باآلخرين و
االختالط معهم للتخلص من الروت .
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ستجـد صعوبة في التواصل االيجابي مع االصدقاء,
و كردّ فعل ستوبخ نفسك.
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حـاول تقـيـيد نـفقـاتك إلى احلـد الذي ال غـنى عنه.رقم
احلظ .9
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الـتــغـاضي عن مـشــاكل الـشـريك لـن يـكـون هـو احللّ
اجليد لسوء حظك.
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اجب عن حتــديــدات الــكــلــمـات
ـشار واجمع حـروف الـدوائـر ا
الـيـهــا بـالـســهم لـتــقـرأ الـكــلـمـة

طلوبة :  ا
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1- اخذ بناصية احلق
2- نهب
3- مشينة

و  4- مرحلة 
5- نقل للبضائع
6- بيت جبلي

الـطـبـيب الـعـراقي االخـتصـاصـي بامـراض االذن واالنف
وت في اوكالنـد  بنـيوزيـلنـدا وهو من واحلنـجرة غـيـبه ا
مـواليـد عام 1937 خـريج كلـية  طب بـغداد عام 1963.

تـرجم االردني احـتـفى منـتـدى الرواد الـكـبار الروائـي وا
بعـمان بـإشـهار وتـوقيع روايـته (يوم تـوقف الزمن) بـحفل

ستشارة الثقافية للمنتدى سحر ملص. أدارته ا
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سفير جمهوربية مصر العربية في العراق ضيفه قسم
الـدراسـات الـسـيـاسـيـة واالسـتـراجتـيـة بـبـيت احلـكـمـة
بـبـغــداد امس الـثالثـاء في مــحـاضـرة عـلـمــيـة بـعـنـوان
صرية والعالقات مع العراق). (السياسة اخلارجية ا

ي لوفاتو د

واالنـصــات من االذاعـة الى الــوكـالـة
الـفـتــيـة الـتي اتـخــذت لـهـا مـقـرا في

الصاحلية بالقرب من االذاعة.
واخـذت الـوكالـة مـنـذ الـبـدايـة اعداد
نـشـرات االخـبار الـعـامـة والـداخـلـية
لالذاعـة والـتلـفـزيـون وارسالـهـا بـيد
عــــامل قــــبـل دقــــائق من مــــواعــــيــــد
ذيعـ الذاعتها دون النشـرات الى ا
ـــســـؤولـــ في االذاعــة تـــدخل من ا
ـا يـذاع وبـضمن ذلك والـتـلفـزيـون 

برنامج اقوال الصحف .
وكـــان غــالب صـــخــريــة شـــخــصــيــة
مـقـتـدرة من حـيث اللـغـتـ الـعـربـية
واالنـكــلـيـزيــة ومـحـبـوبــا من جـمـيع
الـــزمالء ولم حتـــدث له او مـــعه ايــة
مـشـاكل طـوال عمـله فـي (واع) حل

وفاته.
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من اوائل العامـل في وكالـة االنباء
الــعـراقــيــة (واع)  ولــهم الـفــضل في
ـرحـوم غـالب صـخـريـة تـاسـيـسـهـا ا
أول رئيس لـقسم االخـبار اخلـارجية
ـتـرجـمـ مـثل وكـان مـعه عـدد مـن ا
زهير السمان وفؤاد الشمس وحامد
يــــوسـف حــــمـــــادي (الــــذي اصـــــبح
السـكرتـير الـصحـفي للـرئيس صدام

حس ثم وزيرا لالعالم).
جــاء غـــالب صــخـــريــة الى واع عــام
1959منقوال مع كامل موظفي قسمه
من اذاعة بغداد تنفيذا لقرار مجلس
ـركـزية االخـبار وان تـكون الوزراء 
الـوكــالـة هي اجلـهـة الــوحـيـدة الـتي
تـتولى اخـبـار الـدولـة ولذلـك نقل كل
الـــعــــامــــلـــ فـي مـــجــــال االخــــبـــار

فـيمـوت رئـيس الـعصـابـة اثنـاء عـملـية
الـــســـطــو لـــذلك يـــفــكـــرون في تـــزويــر
الـتـاريخ لـيكـونـوا رؤسـاء يـسـرقون كل
شـيء مـــــدى احلــــــيــــــاة). واضـــــاف ان
سكوت سرحيـة بشكل عام تـفضح ا (ا
ـة حيث عـبرت عن عنه من عـنف وجر
هــمــوم اجلـيـل احلــالي وكــســر حــاجـز
ـعطل لـلحياة الصمت واظـهار الوجه ا
وهي تمثل صرخة احتجاج ورفض كل
اشكال الهيمنة واالستغالل ومهما تكن
ريح احلــيـاة قــاســيــة عـلــيــنــا ان نـقف
امامها والنسمح لها ان تسرق البسمة

من شفاهنا). 
و(الـشعـبـة صفـر) تـمثـيل مـجمـوعة من
الــشـــبــاب هم (نـــاجي حـــسن ورضــاب
احـمـد واحــمـد نـسـيم واسـمـاعـيل عالء
الك) سـيـنــوغـرافـيـا بـيـان وزيــد عـلي ا
نبـيل وتصمـيم الديـكور للـفنان مـحمد

النقاش اما الصوت لبشار طه .
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الى ذلك حتـدث مـخـرج مـسـرحـيـة(مدق
احلـــنــاء) الـــفــنـــان الــعـــمــانـي يــوسف
الـبـلــوشي والـتي عـرضت عـلى خـشـبـة
ــــســــرح الـــوطــــني مــــؤخــــرا  ضـــمن ا
فــعـــالــيــات مـــهــرجــان بـــغــداد الــدولي
ـسـرحيـة انه لـلـمـسـرح قـائال (رسـالـة ا

ـســرحــيـة ــشــاركـ فـي ا وهـو احــد ا
هـرجان (هذه  مـشاركـتي الثـانيـة في ا
ســـــبـق وان شـــــاركـت عـــــام 2013 في
مسـرحية (الـعريش) والـيوم انا سـعيد

هرجان). شاركتي الثانية في ا
ــسـرحــيــة حتــدث الـنــاقــد عــبـد وعن ا
الـواحـد يـاسـر قـائال(عـرض مـسـرحـيـة
ـدق او مـدق احلـنــاء تـمــيـز بــتـقـلــيل ا
ـــتــلـــقي في تــراجـــعه بـــعــد ان ازعج ا
عرض تونس الذي شاهدته في قرطاج
وادى تـشـكـيل الـسـيـنـو غـرافـيـا وبـنـاء
الـسـفـــــــيـنــة دورا وظـيـفـيـا تــعـبـيـريـا
ـــمــــثـــلـــون فـي هـــذا الـــعـــرض وادى ا

ادوارهـم بــنـجــاح مــحــكـم هـذا
يـعــني قـدرة اخملــرج عـلى
حتــــريـك شـــخــــوصه
بـنــجـاح الســتـعـاب
الـفـكرة والـتـعـبـير
عـنــهـا لـذلك اقـول
جنـح اخملـــــــــــرج
الــــــــــيــــــــــوم في
جتــســـيــد عــمل
ــــســــرحــــيــــة ا
حتــــــــــيــــــــــة له
ولــــــــــفــــــــــريق

عمله).

البد من الوصول الى احلرية)مؤكدا ان
(الـعرض يـحمل ثـيمـة عـمانـية شـعبـية
وفــيه قـضـيـة عـربــيـة في هـذا الـعـرض
ســتالمــســون اهم رســالـة وهي مــهــمـا
كـانت الـظـروف صـعـبـة البـد من حـريـة
والبد ان نصل الى نـقطة سالم بـيضاء
ـسرح بـشكل عام وان اليصـال رسالة ا
ثـل مسـرحي يـكـون لـسـلـطـنـة عـمـان 
لـتقـيات الـفنـية كون هـذه العـروض وا
سرح العماني والثقافية تبـ مقدرة ا
والفـنان الـعمـاني في خوض مـثل هده
ـسرح ـسرحـيـة)واضاف (ا الـتجـارب ا
العماني االن نشط وهناك اهتمام كبير
ــســرح االن تــابـع لـوزارة خــاصــة ان ا
الـثـقـافـة والـريـاضـة والـشـبـاب وهـنـاك
امال كبـيرة يتـطلع من خاللهـا الشباب
ـــســرح من الـــعــمــانـي بــان يـــتــطــور ا

نواحي عدة فنيا وثقافيا ).
وقـال الفـنـان سيـف بن خلف الـسـيابي
ان(مـســرحـيــة مــدق احلـنــاء هي انــيـة
يــسـتـخــدمـهـا الـعــرب لالفـراح واالنـيـة
الـــتـي يـــدق بـــهـــا احلـــنـــاء الـــهـــاون )
واضـاف (شـاركـنـا في مـهـرجـان بـغداد
الـدولي لـلمـسـرح بنـسـخـته االولى عام
سرحية (العريش) في منتدى  2013
وقــال الـفـنـان عـبـدالـله سـالم ـسـرح)  ا

ــمــثل عــلـى صــعــيــد مــتــصل هــنــأ ا
ـمثل ـصـري أحمـد حـلـمي زمـيـله ا ا
ــدوح بـعــد فـوزه بــجـائـزة مــحـمـد 
ــهـرجــان ونــشـر ــثل في ا أفــضل 
ــدوح حـــلـــمي صـــورة من تـــســلّـم 
للـجائـزة عـبر حـسابه اخلـاص على
مـوقع الـتـواصل اإلجـتـمـاعي وكـتب
ــازحـاً: (مـبــروك يـا أجـمـد عـلــيـهـا 
ــثـل أديك أخــدت جـــائــزة أحــسن
ـثل تــسـتـأهل الـلـي جـرالك عـشـان

تبقى تمثل كويس).
يـشــار الى أن فـيـلـم (أبـو صـدام) من
إخـــــراج نـــــادين خـــــان ومـــــدته 89
دقـيـقـة وتــدور أحـداث الـفـيـلم حـول
ســـائق شـــاحــنـــات قــد ذو خـــبــرة
يـدعى (أبــو صـدام) يـحــصل أخـيـراً
على مـهـمة نـقل عـلى طريق الـساحل
الشمـالي بعـد انقطـاع عن العمل دام
لسنوات يـقرر أن ينجـز مهمته على
أكمل وجه كـما يـليق بـسمـعته لـكنه
يــتــعــرّض إلى مــوقف صــغــيـر عــلى
الطريق فتخـرج األمور عن سيطرته.
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ينطـوي شغف خفي دائمـا في نفس األنسان يـنهش دواخله ويحـرقه ويأبى أن يهجع او يـستقر
ـتلك الشـجاعة رء قلـما   يـحاول دائمـا اخلروج من بـ حنايـا االضلع مـعبرا عن ذاته لـكن ا
للـحديـث عن شغـفه  خصـوصا أن كـان قد يـتسـبب  بـاإلرباك والـقلق بـينه وبـ محـيطه  األن
ــقـدوري احلـديث عـمــا يـدور في خـاطـري مــنـذ انـطالقـة وبـعــد أن أنـتـهى عـمــلي مـعـهم صـار 
مـهـرجان بـغداد الـدولي للـمـسرح بـدورته الثـانيـة  عـشت بيـنهم وشـاهـدت كيف كـانوا يـعمـلون
كـخـليـة نـحل رأيت كيف تـمـكنت دائـرة بـسيـطة مـن صنع أجنـاز كبـيـر حيث اسـتـضافـوا وفودا
عـربـيـة واوربيـة قـدموا لـهم كـافـة اخلدمـات واالحـتـياجـات. لم يـنقـص احد شيء  كـان اجلـميع
ـهرجـان خمـسة عـشر عرضـا مسـرحيـا و ثالث جـلسة مبـتهج وسـعيـد ومكتـفي  قدم خالل ا
هرجان نقدية وثالث حـفالت لتوقيع الـكتب باإلضافـة لفعاليـات اخرى دامت ستة أيـام  سار ا
وسـيـقى وارتـياح يـشـبه الـغنـاء  في الـلـحظـات الـتي كـنت ارى فـيهـا مـدير بانـسـيـابيـة تـشـبه ا
الـفريق يحـمل االجهـزة مع االخرين ومـسؤول اخـر يقدم الـشاي لـلعامـل الـذين يسـهرون على
ا ال يعلم اعمالـهم  كنت أتساءل كثيرا  مع كل ستارة اسدلت على العروض  كنت اتساءل  
الناس بـجهود هؤالء ? كيف ال تضج مواقع التواصل االجتـماعي باحلديث عنهم ?  هذا العطاء
كيف ال يكرم ويـكون حديث الساعة والفضائيات والناس ? هذا العدد الهائل من الفنان الذين
ـهرجـان وبـيـنهم مـن كان يـتـرك بروفـا الـعـرض ويأتي لـتـنـظيم تطـوعـوا لـلمـسـاعـدة في تنـظـيم ا
عروض منـافسيه اال يستحق  ان يصـبح ( ترند)ام أن فعاليات الـدول االخرى أحق ( بترنداتنا
نـتقـدة للـسقـطـة الفـنيـة التي يـعانـيهـا الفن ) من نشـاطات بالدنـا ? اين تالشت كل االصـوات ا
الـعـراقي ? اعتـدنـا أن نـقـرأ انـتـقادات الذعـة لـلـفـنـان العـراقي الـذي ال يـقـدم شيء مـحـتـرم لكن
ؤسسات وبنفس الـدرجة من الغرابـة رأينا أهمال واضـحا من قبل عامـة الناس واالعالميـ وا
خاصةً التي اراها قصرت بحق مهرجان مهم كهذا  كان ينبغي أن ينال اهتماما أعالميا أكبر
 كان يـجب أن يراه الـعالم بـأسره  كـان عليـنا أن نـحتـفي بهم هم اسـتحقـوا الهـتاف بـاسمهم
فقـد صـنعـوا لـنا بـقعـة ضـوء جديـدة يـهتـدي الـيهـا الـعاشـقون لـبـغداد وسـحـر غنـاؤهـا وفنـها 
ـدينة  سـرحها وثـقافـتها  هـم اعادوا احليـاة وأضاءوا قـناديل احملبـة في ازقة ا الـشغوفـون 

هم قدموا ما يستحق الشكر فال تبخسوهم حقهم  .

ـتــقـاعـد ـرور  الــعـراقـي ا لـواء ا
صــدر له عـن مــكــتــبـــة الــقــانــون
والـقضـاء كتـاب  االول بـعنوان
تحدة بشأن دور (مـباد اال ا
ـعــاصـر) احملـامــ في الـعــالم ا
ويقع في 48 صـفحة والثـاني بعنـوان(مؤتمرات اال

ذنب واهم منجزاتها) ة ومعاملة ا نع اجلر تـحدة  ا
ويقع في 118 صفحة من القطع الصغير.
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القـاص الـعـراقي نعـاه االحتـاد الـعام لـألدباء والـكـتّاب
ـاضي في ـوت الــسـبت ا فـي الـعـراق بـعــد ان غـيـبه ا
ـرض. والـراحل من مـوالـيـد دمـشق اثـر مـعـانـاة مع ا

البصرة عام  1946
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ــصـريــة فـيـفي شــاركــــت الـفـنــانـة ا
ــاضــيـة عــبــده خـــالل الــســاعــات ا
مقـطع فيديـو جديـد لهـا على وسائل
الــــتــــــــــواصل االجــــتـــمــــاعي وهي
تـــرقــص عـــلـى أنـــــــــــغـــام اغـــنـــيــة
شــيـــرين عـــبـــد الـــوهـــاب اجلـــديــدة
(الـقــمـاص) وعــلّـقت عــلى الــفـيــديـو

قائلة: 
(الف مـبروك حلـبيـبـتى شيـرين عـبد
الــوهــاب عــلى اغــنــيــتــهــا اجلــديـدة
ى فى الـقــمـاص من الــعـراق وتــكـر
بـغداد بـحـبكم اوى وبـحـبهـا خـمسه

اموااااه).
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خـضـعت لــهـا خالل فـتـرة
من مـســيـرتــهـا الــفـنــيـة.
مـونــرو مــعـروفــة انــهـا
غــيــرت نـــظــرة الــعــالم
ــثـــيــرة في لــلـــمــرأة ا
وقت كــــان يــــعــــتــــقــــد
الــــبــــعض ان االثــــارة
تكون من الـنحافة اال
ان ذلـك تــــــــبــــــــدل مع
مـــونــرو الـــتي كـــانت
تعتبر خارج مقاسات
النجـمات ألنـها كانت
تــمــتـلـك وزنــاً زائـداً
وخــــــصـــــــوصــــــاً في
مـــنــــطــــقـــة الــــبـــطن
وحتــديــداً (الــكــرش)
كمـا يـسـمـيه الـبعض
حـــــــــــــتـى ان هـــــــــــــذا
ــــــــوضــــــــوع هــــــــدد ا
مـسـيــرتـهـا لــفـتـرة من
الــزمن واجــبـرت عــلى
االنــتـــبـــاه الى وزنـــهــا.
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مـثلـة هـند صـبري بـجائـزة أفضل فـازت ا
ــثـلــة عن دورهــا في الــفــيــلم الــتــونـسي
(نــورا حتـــلم) في جـــوائــز فـــرانــكـــوفــون
هرجان لهذا العام لـلسينما وتقـام دورة ا
في روانـدا.صبـري وجهت رسالـة مصورة
ـهرجان باللغة الفرنسية إعتذرت إلدارة ا
خاللــهـا عن عــدم اســتـطــاعــتـهــا حــضـور
ــهـــرجــان ألنـــهــا ســـتـــســافـــر إلى جــدة ا
لـتشـارك في جلنـة حتكـيم مسـابقة األفالم
الــــطـــويـــلــــة ضـــمـن مـــهــــرجـــان الــــبـــحـــر
األحــمـر.وأعــربت صــبــري عن سـعــادتــهـا
بـحـصـولــهـا عـلى هـذه اجلـائـزة الـتي هي
من اجلــوائـز الـكــبـرى في الــعـالم وتُــمـنح
لـلدول الناطـقة بالـلغة الفـرنسيـة ويتنافس
عـلـيـهـا أي عـمل نـاطق بـالـفـرنـسـية أو فـيه

إنتاج فرانكفونية.
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ـسرحـية يـعود مـهرجـان أيام قـرطاج ا
اضـية لالنـعـقاد بـعـد تأجـيلـه السـنـة ا
بسـبب جـائحـة كورونـا التي اجـتاحت
الـعـالم لـيـكـون عـلى الـعـهـد السـتـقـبال
أهم جنوم الفن في العالم. وتشارك في
الـــدورة الـ ?22الــــتي انــــطـــــلــــقت في
اخلامس من الشهر اجلاري وتتواصل
حـــتى الـ   12مـــنه   99مــــســـرحـــيـــة
ية من بينها 14 تونسية وعربية وعا

ـسـابـقـة مـسـرحـيـة سـتـخـوض غـمـار ا
والعـراق يـشارك الـرسـميـة لـلمـهـرجـان
ـسـابـقـة بـعـمل مـسـرحي بـعـنوان في ا
(الـشـعــبـة صـفــر) تـألـيف فــكـرت سـالم
ورضـاب احــمـد واخـراج فــكـرت سـالم
ــسـرحــيــة قـائال ان الــذي حتــدث عن ا
ــســرحـيــة تــتــحــدث عن اســقــاطـات (ا
الواقع العراقي الذي نعيشه االن وهي
ـــة من خالل ادانـــة لـــلـــعـــنف واجلـــر
ـدارس عــصـابـة تــسـطـو عــلى احـدى ا
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اجملــــاور وهــــو هـــيــــكل أخــــضـــر
شـاحب يشبـه طبقـا طائرا. وصرح
لــوكـالـة فـرانـس بـرس  نـخـشى ان
تـبتـلعنـا األمواج يومـا ما إنه أمر
رهــيب .  في مــحـاولــة لــلـصــمـود
أقــام أصـحـاب الـفـيالت والـفـنـادق
فـي كـــيـــريت أرصــــفـــة صـــخـــريـــة
عــمـوديـة عـلى الـبــحـر بـشـكل غـيـر
ـنـشـآت تـغـير قـانـوني. لـكن هـذه ا
اجتــاه الــتــيــارات وتــزيـد الــوضع
ســـوءا بــحــسـب اخلــبــراء. حتــذر
األخـــصـــائـــيـــة في بـــرنـــامج األ
ـائي ميريال كـامبيري ـتحدة اإل ا
مـن أن  هذه احللول الفـردية تفاقم
ــــشـــكـــلــــة وتـــضــــر بـــالــــتـــنـــوع ا
الــبــيــولــوجي والــنــظـم الــبــيــئــيـة

البحرية .
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{ بــاريس (أ ف ب)  –فـي نـســخـة
جــديــدة مـن فــيــلم  ويــست ســايــد
ســـتــوري  يـــنــطـــلق عــرضـــهــا في
قبلة ية في األيام ا الـصاالت العا
يـقدم ستيفن سبيلبرغ إعادة قراءة
ســيــنـمــائـيــة لــعـمل اســتــعـراضي
شـهير استحال أحـد معالم الثقافة

الشعبية األميركية.
ولـم يــــســــتــــطع اخملــــرج إخــــفــــاء
حـمـاسـته عـنـد بـدء الـتـماريـن على
نـسـخـته من هـذا الـعـمل الـذي كان
مــعـجـبــا به لـدرجــة الـهـوس خالل

شبابه.
وقال سبيلبرغ في مؤتمر صحافي
قـــبل أيــام إنـه  قــفــز عـن الــكــرسي
وبـدأ بالـغناء والـرقص عند إطالق
ــشــروع الـذي الــعــمل عــلـى هــذا ا
يـشكل بالـنسبـة إليه   أجمل عالقة
عـائـلـيـة مـررت بـهـا مـنـذ فـيـلم (إي
تـي) سنة 1982. وقـد شكـلت قصة
أسـويـة ب تـوني ومـاريا احلـب ا
ـواجهـة التنـافس العنـصري ب
الـعـصـابـات في نـيـويـورك ظـاهرة
ثـقافـية أميـركيـة منذ عـرضها ألول
مــرة عـلى خـشــبـات بـرودواي عـام
1957 ثـم عـــــــلى شـــــــكـل فــــــيـــــــلم

سينمائي بعد أربع سنوات.
ويـسـعى الـفـيـلم الـبالـغـة مـيـزانـية
إنـــتـــاجه 100 مـــلـــيـــون دوالر إلى

) (أ ف ب) – ـيــنغ (الـصـ { كــو
تـتكدس صناديق الورود والزنابق
ـؤثرة والـقـرنـفل بـيـنـمـا تـتـحـدث ا
عـلى الشبكـات االجتماعـية كايكاي
عـبـر هـاتـفهـا الـذكي من اسـتـوديو
صـغـير في أكـبر سـوق للـزهور في
آسـيـا حـيث يـنـتـظـر آالف الـزبائن
بـفـارغ الـصبـر رأيـها بـشـأن أفضل

الصفقات. 
وتــشــكل الــتــجــارة اإللــكــتــرونــيـة
قــطـاعــا ضـخــمـا في الــصـ وقـد
ــؤثــرون والـــعــامــلــون في حـــقق ا
الــبث احلي عـبـر اإلنـتـرنت ثـروات
ــــــنـــــتـــــجـــــات مـن خالل عـــــرض ا
لــلــعـالمــات الــتــجــاريــة الــفــاخــرة
وشـركات مـستـحضـرات التـجميل.
ــوجــة قــطــاع وقــد طـــاولت هــذه ا
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UO «d²Ý√ w  eG  ÆÆUNOKŽ الــبــســتـنــة في الــبالد الــتي تُــقـدر
قـيـمـتـهـا بـنـحـو 160 مـلـيـار يـوان
(25,1 مـلـيـار دوالر). وبـعـدمـا كان
الـنـاس يـزورون األسـواق وبـائـعي
الـزهور بأنفسهم بـاتوا يتسوقون
بـشـكل مـتزايـد لـشراء األزهـار عـبر

هواتفهم الذكية.
ــثـل الــبــيع بــالـــتــجــزئــة عــبــر و
اإلنــتــرنـت أكــثــر من نــصف حــجم
مــبـيـعـات الــقـطـاع.وتـقــول الـفـتـاة
الــبـالـغـة 23 عــامـا  خــمس بـاقـات
ب39.8 يوان (6,25 دوالرات) فقط
ـن يـطــلـبــون عــلى الـفــور … وهـو
أسـلـوب ترويـجي تعـتمـده لثـماني
ســاعـات يـومـيـا. وتــوضح لـوكـالـة
فـرانس بـرس  عـنـدما تـبـيع شـيـئا
لــفـتــرة طـويــلـة تــخـرج الــكـلــمـات

طــبـــيــعــيــاً . مع ذلك قــد ال تــكــون
األرباح ثابتة. 

وتـقـول كايـكاي  تـتـفاوت مـبيـعات
الـــــزهـــــور بـــــ مــــواسـم الــــذروة
وفــتــرات الـركــود لــذا فــإن الـدخل
ــــارســـــون الــــبث ـن  الـــــيــــومي 
ــبـاشــر مـتــغـيــر لـلــغـايــة. كل مـا ا
ــكــنــني قــوله هــو إنه كــلــمـا زاد
عـملك أصبحـت أكثر حظًـا  بينما
وضع زمـالء يـجـلـسـون بــجـانـبـهـا
الـــبـــاقـــات في صـــنـــاديق كـــرتــون
جــاهـزة لــلـشــحن. وارتـفع الــطـلب
ـقـطوفـة في الـص عـلى الـزهور ا
عيشة مع الـتطور في مستويات ا
وأصــــبـــحـت مـــقــــاطـــعــــة يـــونـــان
اجلــنـوبــيــة مـركــزا لـتــلك الـطــفـرة
ـعــتــدل طـوال بــفــضل مــنـاخــهــا ا

ـينغ عـاصـمة الـعـام. وتفـتـخر كـو
ـقـاطـعـة بـأنـهـا تـضم أكـبـر سوق ا
لـلزهـور في آسيا وهي ثـاني أكبر
سـوق في الـعـالم بـعد ألـسـمـير في
هـولـنـدا. في السـاعـة الـثالـثـة بـعد
ظهر كل يوم يبدأ مزاد الورود في
غـرفـة ضخـمـة حيث يـتـشارك أكـثر
ــــعــــروض من 600 مـــــشــــتـــــري ا
الــيــومي خـلف شــاشــاتـهم. يــقـول
ـسؤول عن اخلدمات اللوجستية ا
فـي الـسـوق جــانغ تــاو إن  يـونـان
ـــئـــة من تــــمـــثل حـــوالى 80 فـي ا
إنــتــاج الــزهــور فـي الــصـ و70
ـــــئــــة مـن الـــــزهــــور إلى 80 فـي ا
ـعـروضـة لـلـبـيع تـمـر عـبـر غـرفـة ا

زاد لدينا . ا
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كن النظر الى تكرار الهجمات التي يشنها تنظيم ال 
ـناطق احملـاذية إلقلـيم كردستـان العراق داعش على ا
بــكـثــافـة اال من خالل انــهـا تــوقـيــتـات مـدروســة يـقف
وراءها مـن يريد حتـريك أوراق سيـاسيـة وميـدانية في
ـا كـان الـعراق في الـعـراق بـكل تخـطـيط واصـرار. طا
خالل ثماني عشرة سـنة ميدانا مفـتوحا جلميع أنواع
الـقــوى اخلـارجــيـة ولـم جتـد ايــة جـهــة اسـتــخـبــاريـة
ـقدراته صـعوبـة في التـغـلغل داخل الـعراق والـلعب 
السيمـا في أوقات الغيـاب الكامل للـدولة والقانون في
بـــلـــدات ومـــدن خـــضــعـت لــتـــنـــظـــيم داعش او كـــانت
مساحات لالنـفالت األمني وغياب السـلطة قبل خمس

عشرة سنة او أكثر او قبل خمس سنوات. 
نـيعـة القـوية في خالل هـذا الوقت  عـدم قيـام الدولـة ا
ـبـاشـر في جـعل الـطـويل الــذي مـضى هـو الـسـبـب ا
األوضاع الـداخلية مـتقلبـة وغائمـة في بعض األحيان

السيما ح حتركها رياح خارجية. 
هل من الـطبـيعي أن يـجري احلـديث عن وجود عـشرة
آالف عنـصر من تـنظـيم داعش في منـاطق متـفرقة في
ـر هــذا احلـديث مــروراً عـاديـاً? الـعــراق وسـوريــا و
حـتى لـو كان الـرقم مبـالغـا فـيه فإنّ ربع الـعدد يـشكل
تعداد لواء قتالي وهذا له ان يقلب موازين في الوضع

األمني. 
ــة في الــعــراق  داعش الــذي انــتــهـى رســمــيــاً بــهــز
عسكريا قبل خمس سـنوات يدخل اليوم معارك شبه
نظـامية وعـبر حرب الـعصابـات ضد قوات نـظامية في
ـدن الـعـراقـية األخـرى وهـذا يـقـودنا الى اإلقلـيم او ا
أسـئـلة مـهـمـة عن قـابـلـية اإلبـقـاء عـلى قـيـد احلـياة في
الــكــهــوف والــبــراري مع امــدادات لــوجــســتـيــة لــشن

هجمات عسكرية . 
 ثـمـة حـلـقـات مـفـقـودة في اإلجـابـات األمـنـيـة حـول ما
ا بـسبب العالئق السـياسية او يجري في الـعراق ر
اخلـارجيـة لـذلك ال توجـد توقـعات نـهائـية حـول نهـاية
الـتـنظـيم الـذي يـقـلق البـلـد بـهـجمـات تـسـتهـدف غـالـبا
ــهـاجــمـ اســتـعـدوا قـوات عــسـكـريــة مـا يــعـني ان ا
واجهـة وهجوم مضـاد من قبل القوات األمـنية وهذا

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

مطر قليل نزل بباب الشتاء . الشتاء نام بعظامي . عظامي
مطحونة بفك األيام . 

األيام ليـست عادلة . عـادلة تبـيع اإلبتسـامات اليابـسة على
أغبياء احلانة . 

احلـانــة هــجـرهــا الــزبــائن . الـزبــائن ذهــبــوا إلى احلـرب .
احلـرب لــبــست قــصص األصــدقــاء . األصـدقــاء يــتــبــعـهم

اء .  ون يطبخون احلصى با ون . احلا احلا
اء له طعم ولون ورائحة . رائحة احلروف عاطرة . ا

عـاطــرة كــانت الــشـوارع . الــشــوارع بـاردة والــنــاس فـوق
جماجمها الطيور . 

الطيور تغني عـلى ليلى . ليلى العـطار أكلها الذئب . الذئب
نام بزريبة اخلراف . 

اخلـراف من حلم وصــوف . صــوف احلالج بـعض بــكـاء .
بكاء النبيل مثل ناقوط احلبّانة . 

احلبانة تقف على أرجل احلطاب . احلطاب سبع الغابة . 
الغابـة من دون رؤوس . رؤوس القـوم ملـطخـة بالـذكريات .
الـذكـريــات جـائـحـة .  جــائـحـة الــتـدخـ ألـعـن من جـائـحـة

كورونا . كورونا خنقت كولن باول .
بـاول دفن بــبـالـوعــة الـتــأريخ . الـتـأريـخ أفـيـون الــشـعـوب .

الشعوب تنجز رقصة الوداع .
الوداع حـشرجـة في أخيـر البـلعـوم . البـلعـوم خسـر لسان

زمار . ا
ــزمـــار أخـــرج احلـــيــة مـن اجلــرة . اجلـــرة حتـــرس بــاب ا

الكرادة . الكرادة فيها مطبعة مريوش .
مريوش يحب األحـمر واألصفر واألخـضر . األخضر يأكل

األسود .
األسـود في الـشــارع مـلك . مــلك اجلـهـات قــد مـات . مـات

البلبل وبقي البوم .
البوم مـظلوم بـالشائـعة . الشـائعة سيـف اجلبنـاء . اجلبناء
سرقوا خبز األرملة . األرملـة دارت عليها الدائرة . الدائرة
ـعـنى ألف مقـصـورة . مقـصـورة عاشـقة ـعنى . ا واسعـة ا
بسينما بابل . بابل نائمة حتت جبل تراب .  تراب
الــــغـــربــــاء يــــغــــطي وجه الــــدرويش .
الـدرويـش يـضــرب الــدف بــخــاصـرة

بغداد .

{ بـــــغــــــداد (أ ف ب) - تـــــنـــــبض
ضفاف نهر دجلة في بغداد مجدداً
ــــســــرحــــيـــة ــــهــــرجــــانــــات ا بــــا
ــوســيــقــيــة ومــعــارض الــكــتب وا
واألعــمـال الـفـنـيــة مـعـيـدة إحـيـاء
أشــكــال الـثــقــافــة الـتـي أفـتــقــدهـا

العراق منذ عقود بفعل احلروب.
ض شـهـر عـلى أفـتـتاح (ذي ولـم 
غــالـيــري) عـلـى مـقــربـة من صــالـة
ألــعـاب ريــاضـيـة ومــقـهى شــبـابي
حـــديث حــتى بـــات هــذه الــقــاعــة
الــفــنـيــة مـقــصــداً لـلــمــهـتــمـ إذ
شاهـدة لوحات يـتوافـد العشـرات 
ــــعـــرض الـــذي أقــــامه الــــفـــنـــان ا
الــعــراقي الــكــنــدي ريــاض غــنــيــة

أكراماً لوالدته الراحلة غنية.
ويــقــول هــذا الـفــنــان ذو الــشـارب
الــرفـيع وهـو يــرتـدي بـدلــة سـهـرة
ســـوداء إن (غــنـــيــة هي األم وهي
الــوطن وهـي االحــداث الـتـي مـرت
بـالــعـراق) وتـابع (غـنـيـة عـانت كل
ــراحل الـتي مـر بــهـا الـعـراق من ا
حـــــــــروب وحـــــــــصـــــــــار وجــــــــوع
وانــــتــــكــــاســــات وتــــغــــيــــرات في
اجملــتــمـع). وأضــاف هــذا الــفــنـان
الــذي عــاد إلـى بــغــداد عـام 2011
(لـم أجــد عــنــد عـــودتي غــنــيــة وال
الــوطن الــذي غــادرته) فـي إشـارة
لـألحــداث الــتي عـــاشــهــا الــعــراق
وخـصوصا العاصمة بغداد.وعادة

مــا تـتـصــدر الـعـاصــمـة الـعــراقـيـة
عـــنــاوين الــصــحـف االجــنــبــيــة و
نـشـرات االخـبـار الـدولـيـة بـاحداث
الــعـنـف ومـواجــهـات مــسـلــحـة أو
تــــوتـــرات ســــيــــاســـيــــة..رغم ذلك
تــسـجل خــلف الـكــوالـيس نــهـضـة
خــجـولـة تـذكــر بـالـعــصـر الـذهـبي
لـبغداد التي كانت لـسنوات طويلة
مــركــزاً لـلــثـقــافــة واإلبـداع الــفـني

للعالم العربي.
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وتــشــهـد بــغـداد الــيــوم نـشــاطـات
بـينهـا افتتـاح صاالت فنـية وإقامة
عــروض مـســرحـيــة وسـيــنـمــائـيـة
ومــهـــرجــانــات جتــذب كل مــســاء
ـتحـمسـ الستـعادة حـشوداً من ا
مـا فقـدوه.فخالل األسابـيع القلـيلة
األخـيرة أقيم مهرجـان بابل للمرة
األولـى بــعـــد انـــقــطـــاع دام نـــحــو
عــقــدين واحــتــضــنت الــعــاصــمـة
الــعـراقــيــة كـذلك حــفالت غــنـائــيـة

بينها للفنانة اللبنانية إليسا.
ويـعـتـرف أميـر  وهـو صـيدلي في
اخلــامــسـة والــعــشــرين يـعــمل في
مـسـتـشـفى حـكـومي بـأن طـفـولـته
كــانت عـبــارة عن (حـروب من عـام
2003 حـــــــتـى داعـش) وأضــــــاف
(جـمــيل أن يـنـفـتح الـعـراق أخـيـراً
عــلى الـفــنـون والــثـقــافـة والــغـنـاء
بــــعـــدمــــا كــــان االهـــتــــمـــام بــــهـــا

مــعـدومـاً)زورغم خــبـرته احملـدودة
فـي الـرسـم إذ تـقــتــصــر هــوايـاته
عـلى الـسـيـنـمـا واألفالم الـقـصـيرة
عن لـلـمخـرج كـريسـتـوفر نـوالن 
الـشـاب الـنـظـر في لـوحـات الـفـنان
غـــــنـــــيـــــة ويـــــقـــــول (أتـي هـــــنــــا
لـالسـتـرخـاء أعـالج نـفـسي بـالـفن

من ضغط حياتنا اليومية).
وأضـــاف (الــنـــاس يــبــحـــثــون عن
مـتـنفس وتـغـييـر حالـهم الـيومـية
لـــــلـــــخـــــروج من جـــــو الـــــتـــــوتــــر
الــسـيـاسي).وتالحـظ مـديـرة قـاعـة
ذي غـــالــيـــري نــور عـالء الــدين إن
(الـناس مهتمون ومـتعطشون للفن
ويــعـتـبـرونه مـتــنـفـسـاً). وتـضـيف
ـتع (مـن حقـنـا كـاي بـلـد آخـر أن 

وجود لديهم الناس بالفن ا
.وتــعـتـمـد الـنـشــاطـات الـفـنـيـة في
الـعـراق الـغـني بـثـرواتـه الـنـفـطـية
عـــــلـى مـــــبـــــادرات فـــــرديـــــة ودعم
مــؤسـسـات ثـقـافـيــة أجـنـبـيـة.ومن
ــؤشـــرات الــكــثــيــرة عــلى عــودة ا
الــروح إلى احلــيـاة الــثــقـافــيـة في
بــغـداد الــيـوم  إقـبــال اآلالف بـعـد
مــنـتـصف نـهــار أحـد أيـام تـشـرين
الـثاني الفائت على حضور الدورة
الـثامـنة من مـهرجـان الكـتاب التي
حـــمــلت شــعـــار (أنــا عــراقي ..أنــا
أقـــرأ) ووزعـت خاللـــهـــا مـــجـــانــاً
ثـالثــــون الف نــــســــخــــة في األدب

األولـى في عـــــرض مــــســـــرحـــــيــــة
بـبـغـداد ويقـدم عـمالً بعـنـوان تيل
مـقــتـبـسـاً من روايـة عن الـفـلـكـلـور
األوروبـي وحرب الثالث عاما في
أوروبـــــا خالل الــــقـــــرن الــــســــابع
عــشـر.ويـشـيـر هــذا الـفـنـان إلى أن
ثـمـة من قـال له ال تـذهـبـوا فـهـناك

وكـنا نـحن العـراقيـ حتـى نخاف
مـن اخلــــــــروج إلـى الــــــــشــــــــارع).
كن رؤيـة وفد ويـضـيف (لم يكـن 
ــاني أو إيــطــالي أو عــربـي).بـ أ
ـهـرجان ـشـاركـ في ا األجـانب ا
ـاني هـانـو فـريـدرشـون الـفـنـان األ
(55 عــامــا) الــذي يــشــارك لــلــمـرة

والــــــفــــــلــــــســــــفــــــة والــــــلــــــغـــــات
األجــنـبـيــة.ويـنـتــمي الـزوار الـذين
حـضروا بـكامل أنـاقتـهم إلى فئات
عـمرية مخـتلفة وتـولى متطوعون
مـــســاعــدتــهم فـي احلــصــول عــلى
طـلـبـاتـهم فـيـمـا صـدحـت أغـنـيات
ومـوسـيـقى من الـفلـكـلـور الـعراقي
تــــخـــلـــلــــهـــا عــــزف عـــلـى الـــعـــود
والــسـنــطــور مـشــيـعــة أجـواء من
الـبـهجـة.وعلى الـنحـو نفـسه بدت
احلــــمــــاســــة واضــــحــــة لــــدى من
تـوافـدوا حلـضـور الـدورة الـثـانـية
سـرح الـدولي الذي مـن مهـرجـان ا
نـظمـته وزارة الثـقافـة نهـاية شـهر
تـشرين الثاني.ويـقول مدير مسرح
الـرشيد علي عبـاس بحماسة (في
األيـام األولى كانت الـصالة تغص
ــــقـــــاعــــد لم بــــاجلـــــمــــاهـــــيــــر وا
ـهرجـان عـروضاً تـكف).وتـضـمن ا
مــجـــانــيــة أدتــهــا فــرق من مــصــر
انيا وإيطاليا وأخرى وتـونس وأ
لــفـنـانـ عـراقـيــ بـيـنـهم اخملـرج
أنـس عـــبـــد الـــصــــمـــد الـــذي قـــدم
مـــســـرحـــيـــة نـــعم غـــودو.ويالحظ
عـبــاس أن الـفـارق كـبـيـر عـمـا كـان
ـسرحي عـلـيه في بدايـة مـشواره ا
عــــام 2007 مــــؤكــــداً أن (الــــوضع

مختلف جذرياً اآلن). 
رحـلة عام ويـروي قائالً (في تـلك ا
2007 لـم يـكن الــوضع مــســتــقـراً

خــطــر.ويــتــحـدث عـن جتـربــته مع
اجلــمـهــور الـعــراقي قـائـالً (صـعـد
سرح وقبلونا الـناس إلى خشبة ا
وقـالوا إنـهم لم يشاهـدوا مثل هذا
الـــــعـــــرض مـن قـــــبل شـــــعـــــرنـــــا
بــقــشـعــريــرة واغــرورقت أعـيــنــنـا

بالدموع).
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في مـديـنـة كـارنـارفـون الـسـاحـلـية
عـلى بـعـد بـضـعـة كـيـلـومـترات من
مـكــان اخـتـفـائـهـا. ومـثل اخلـاطف
فترض تيرنس داريل كيلي أمام ا
احملــكــمــة االثــنـ بــالــفــيــديـو من
الـسـجن حـيـث أودع منـذ أكـثـر من
شهر وسط حراسة أمنية مشددة.

ولـم يُـطــلب مـن الـرجـل الـبــالغ 36
عـــــامـــــا اإلدالء بـــــأي إفـــــادة خالل
ـقـتضـبـة لـكن احملـكـمة اجلـلـسـة ا
وافــقت عـلى طـلب مـحـامـيه إرجـاء
احملـاكـمـة سـبـعـة أسـابـيع. ووُضع
داريـل كـــيــــلـي قــــيـــد الــــتــــوقــــيف
االحــــتــــيـــاطـي حـــتـى مـــثــــوله في

{ بــيـرث (أســتـرالــيـا) (أ ف ب) –
أرجـــئـت مـــحـــاكـــمـــة رجـل مـــتـــهم
بخطف طفلة في الرابعة من العمر
نطقة أسترالية من مـوقع تخييم 
نـائـيـة االثـنـ بـعـدمـا اسـتحـصل
مــحـامـيه عــلى مـوافـقــة عـلى طـلب
الــتــأجــيل. وكـانـت كـلــيــو ســمـيث
فُــقــدت من خــيــمـة الــعــائــلـة داخل
مـخــيم في أسـتـرالـيـا الـغـربـيـة في
تـشـرين األول مـا أدى إلـى عـمـلـية
بـــحـث واســـعـــة أثـــارت مـــخـــاوف
ـأسـاة. لكن كـثـيـرين بـأن تنـتـهي 
عُـثـر عـلى الـطـفـلـة بـعـد  18يـومـا
فتاح وحـيدة داخل منـزل مغلق بـا

قـبـلـة عـبر الـفـيـديو في اجلـلـسـة ا
24 كــــانــــون الــــثــــانـي/يــــنــــايـــر.
واســتـقــطـبت الــقـضـيــة اهـتــمـامـا
إعـالمـــيــا فـي الـــعـــالم أجـــمع بـــلغ
ذروته عــنــد الــعــثــور عــلـى كــلــيـو
سـمـيث وإعـادتهـا لـوالـديهـا مـطلع
تـشرين الـثانـي. ووضعت الـشرطة
ـشتـبه به قـيـد الـتـوقيف سـريـعـا ا
االحــتــيــاطي بــعــد مــثــوله لــلــمـرة
األولـى أمـــام احملـــكـــمـــة الـــشـــهـــر
ــاضي. وفي الــيـوم الـتــالي نُـقل ا
كــيـلي إلى مـديــنـة بـيــرث عـاصـمـة
الــواليـة حـيث ال يــزال في الـسـجن

مذاك.

واالحتـــاد الــســوفــيـــاتي الــســابق
ويـوغـوسالفـيا الـسـابقـة والـص

وكـان يتهـيأ لهـجمات من كل حدب
ــركـز وصــوب. األمــر عــيــنه حـل 
العب الريـاضيـة وبئر الـشرطـة وا
الــنــفط.  عــلى الــشــواطئ تــشــهـد
جــذوع أشـجـار مـقـطـوعـة وأسـقف
مـنـهـارة عـلى الـعـجـز في مـواجـهة

تقدم البحر الذي ال يرحم.
 وقــــال ايـــلـــيـــر زاني (80 عـــامـــا)
لــوكـالـة فـرانس بـرس إن  اخملـابئ
ـفـتـرض أن تـصـمـد أمام كـان مـن ا
أي شيء لكنها فشلت في معركتها
الـوحيدة  –ضـد البحر .  وبحسب
الــسـكــان احملـلــيـ تــقـدم الــبـحـر
األدريـاتيكـي مسافة 800 مـتر هـنا
فـي ثالثـة عــقـود. ويــخـشى إزمــيـر
مـيرنيكا (47 عـاما) اختـفاء حانته

الـصـغـيـرة الـتي يـعـيل من خاللـها
عـائـلـته. ويدل إلـى برج مـيـاه قد
مـغمور جـزئيا قائال  نـحن قلقون
الـبـحـر يـبـتلـع كل شيء. أنـظر إلى
هـذا الـبرج الـذي كانت تـقف أمامه
الـــســيــارات ذات يــوم .عــام 2009
سـحـبت الـسـلـطات سـبـعـة مـخابئ
T- مـغمورة على الـشاطئ بدبابات
 ?59بــعـد وفــاة مـصـطــافـ جـراء
مـوجات عاتية أحدثها التيار حول
الـهـيـاكل. ويـقـول إزمـيـر بأسف إن

البحر  ابتلعها مجددا .
وأظــهــرت تــقــاريـر خــبــراء تــغــيـر
ــتـحـدة ــنـاخ في بــرنـامج األ ا ا
ــــــائـي أن  أكــــــثــــــر مـن ثــــــلث اإل
الـــــســـــاحل الـــــبـــــالغ طـــــوله 427
عدل كـيلـومترا  يـتأثـر بالتـعريـة 
مــــتــــرين في الــــســــنـــة .ويــــوضح

األخـصائي الـبيـئي عبـد اللـه ديكو
أن لـكل هـكتـار يـذهب ما يـقرب من
27 طـنـا من الـتربـة إلى الـبـحر كل
عـــام مـــا يــوازي  11ضـــعـــفــا عن

عدل في الدول األوروبية. ا
فـي كـيـريـت إلى الـشــمـال ال يـزال
فـالش مـــوشي الـــبـــالغ  64عـــامـــا
ـخـبـئه الـذي كـان يـضم يـحــتـفظ 
فـي الــــســـــابـق مــــدافـع مـــــضــــادة
لـــلـــطـــائـــرات. وحــوّلـه إلى حـــانــة
جتـذب الـسـياح األجـانب الـتـواق
ــزيــد عن عــهــد خــوجــة ــعـــرفــة ا
ـصاب بجـنون العظـمة الذي كان ا
لـــديه أكـــثــر من 170 ألـف مــخـــبــأ
ــضــادة والـــكــثــيـــر من األنــفـــاق ا
لـلـهـجـمـات بالـقـنـبـلـة الـذرية حتت
األرض. لـكن مـوشي ال يخـفي قـلقه
ــيـاه اخملـبـأ حــالـيـا. فـقــد غـمـرت ا

{ ســيــمـان (ألــبـانــيـا) (أ ف ب) –
بـــنـى الـــنـــظـــام الــــديـــكـــتـــاتـــوري
الـشـيوعي الـسـابق على الـسواحل
األلـبـانـية مـخـابئ مـحصـنـة بـهدف
صـد هـجـمـات بـالـقـنـابل الـذريـة لم
تـشــهـدهـا الـبالد يـومـا… لـكن هـذه
الـــشــواهــد عــلـى احلــرب الــبــاردة
تـتآكل بسبب عوامل التعرية. وفقًا
للعلماء تضم الدولة الصغيرة في
مـــنــطــقــة الـــبــلــقـــان إحــدى أكــثــر
الــــشــــواطئ تــــضـــررا مـن عـــوامل
الـتـعـريـة في أوروبـا بـسـبب تـغـير
ــــنـــــاخ والــــتــــوسع احلــــضــــري ا
الـعـشـوائي. عـلى شـواطئ سـيـمان
ــيـاه فـي وسط ألـبــانــيــا غـمــرت ا
ــــشـــــيـــــدة فـي عـــــهــــد اخملـــــابـئ ا
الـديــكـتـاتـور الـراحل أنـور خـوجـة
الـذي كان على خصـومة مع الغرب

كـما حتدث وليـام عن أطفاله قائالً
إن األمـيـرة شـارلوت الـبـالغـة سـتة
أعــوام حتب الــرقص عــلى أغــنــيـة
واكـا واكـا  لـلـنـجـمـة الـكـولـومـبـيـة
شـاكــيـرا مع  الـكـثـيـر من حـركـات
الـفـخـذ  بـيـنـمـا يـحـاول شـقـيـقـهـا
األصـغر لـويس البـالغ ثالثة أعوام
تــقـلـيـدهــا.وسـيـكــون الـبـودكـاست
مـتـاحـا لالسـتـمـاع مـجـانـا االثـن

عـلى محـطة راديـو  آبل ميوزيك 1
مع تـقـد مجـموعـة التـكنـولوجـيا
الـعــمالقـة الـتـبـرعـات لـلـجـمـعـيـات

اخليرية التي اختارها األمير. 

ذلـك الــوقت. وقــال كــوشــنــر  لــديّ
ــســرحــيــة اعــتـــقــاد راسخ بــأن (ا
االسـتعـراضية في بـرودواي وفيلم
ـثالن خطوات هائلة عام 1961) 
إلـى األمــام من حـــيث الــتـــمــثــيل 
حـتى لو لم تكـن  مثاليـة بأي شكل
من األشـكال . كمـا رفض سبـيلبرغ
تـرجـمـة أجـزاء من احلـوار بـالـلـغة
اإلسـبانـية  بـدافع االحـترام . وقال
كـان يـجب أن نـفـرد مسـاحـة (لـلـغة
اإلسـبـانـيـة) بنـسب مـتـسـاوية إلى

جانب اإلنكليزية .
ولم يــفـكــر الـفـريـق الـبـتــة في نـقل
األحـــداث إلى زمـــنـــنـــا احلـــاضــر
خــصـــوصــا ألن كــلــمــات ســتــيــفن
ســــونـــد الـــذي تـــوفـي الـــشـــهـــر
ـاضـي عن عـمـر يـنـاهز 91 عـامـا ا
لــكـنه شـارك من كــثب في اإلنـتـاج
كُـتــبت بـلـغـة شـبـاب خـمـسـيـنـيـات
الـقـرن الـعـشرين. وقـال كـوشـنر  ال
ـا كُــتب مـر عــلــيه الـزمن  شـيء 
لــكن كـان من الـغــريب حتـويل تـلك

األغاني إلى عام 2021.
ـمـثـلـة ريـتـا مـوريـنو وأوضـحت ا
وهـي الشخـص الوحـيد ذو الـصلة
ــبـاشــرة بــنـســخـتـي الـفــيـلم أن ا
الـنـسخـة اجلديـدة  سـياسـية أكـثر

من العمل األصلي .
©ÊU e «® l u  vKŽ d³)« WOIÐ

تــســلـــيط الــضــوء عــلى الــرســائل
السياسية في قلب قصة احلب.

وقــال اخملــرج الــبـالغ 74 عــامـا إن
تنـازعت  شاركس الـعصابـت ا
ـؤلـفة مـن بورتـوريـكـو و جـتـس  ا
من عـنـاصر بـيض  تتـقاتالن حـقا

ألسباب عرقية .
نطـقة التي يدعون وأضـاف  لكن ا
أنـهم يـتـحـاربـون من أجـلـهـا كانت
كــلـهـا حتت ظـالل كـرة الـهـدم  في
إشـارة الـطـريـقـة الـتي كان يـتم من
خاللـــهـــا هــدم مـــنــاطق الـــطــبـــقــة
الـــعــامـــلــة فـي نــيـــويــورك في ذلك
الـوقت مـن أجل مـشـاريع الـتـنـمـية

الـواسعة النطاق. منذ أول عروض
 ويـــــست ســـــايـــــد ســــتـــــوري  في
بـــرودواي اعــتــرض الـــبــعض في
مـجـتـمع بـورتـوريـكـو عـلـى طـريـقة
تـصويرهم في هـذا العمل. وكان ال
بـد من إجراء بعض الـتغييرات في
الـنـسخـة اجملددة مـن العـمل ليس
ــثــلـ أقــلــهـا ضــمــان عـدم أداء 
بــيض أيـاً من أدوار الـشـخـصـيـات
ـــتــحــدرة مـن أصــول أمــيـــركــيــة ا
التــيــنـيــة.لـكـن كـاتب الــســيـنــاريـو
تـــوني كــوشــنــر دافـع عن الــنــسخ
األصـــلــيــة الــتي قـــال إنــهــا كــانت
تنطوي على  راديكالية مذهلة  في

ذي بـست  للمغـنية األميركـية تينا
تـورنر في الـثمـانينـيات لـلتـخفيف
مـن الـقــلق عــنـد إعــادته وشــقــيـقه
ـدرسـة الـداخلـيـة بـعد هـاري إلى ا
اإلجـــازة.وقــال  أمـي كــانت تـــقــود
سـيـارتـهـا وتـغـني بـأعـلى صـوتـها
في  حلـظة عائلية حقيقية  مشيرا
ـكلـف حمـايـتهم إلـى أن الشـرطي ا
في الـسـيارة كـان يشـاركـهم الغـناء
فـي بعض األحيان.ويهدف مشروع
ـشـاهيـر إلى تـشـجيع بـودكـاست ا
ــشي أكــثــر وجـني الــنــاس عــلى ا

فوائد على الصحة العقلية.

{ لــنـدن (أ ف ب)  –كــشف األمـيـر
الــبــريــطــاني ولــيــام عــبــر مــدونـة
صـوتــيـة (بـودكـاست) أنه يـسـتـمع
إلـى مــوســـيـــقي  هـــيــفـي مــيـــتل 
مـشـيـرا إلى إعجـابه بـفرقـة الـهارد
روك األســتــرالــيــة الــشــهـيــرة  إيه
سـي/دي سي . وقـد كــشف األمــيـر
ـــعـــلـــومــات ضـــمن ولـــيـــام هــذه ا

برنامج:
Prince William Time  

To Walk  
الــذي سـجــله حلــسـاب مــجـمــوعـة
آبل  حـيث يـقـوم بـجـولـة صـوتـية
ســيـرا حــول دارة سـانــدريـنــغـهـام
ـلـكيـة في شـرق إنكـلـترا يـتـحدث ا
فضـلة.وقال خاللـها عن أغـنياتـه ا
األمــيـر إنه يــسـتــمع إلى أغــنـيـة “
الـضــاربـة الـتي أصـدرتـهـا الـفـرقـة
ســـنــة  1990لـــيـــريح نـــفـــسه في
أسـبـوع الـعـمل.وقـال الـرجـل وهو
الــثـاني في تـرتـيب خالفـة الـعـرش
ـكن الــبـريـطـاني  ال شيء أفـضل 
فـعله صـبيـحة يـوم االثنـ عنـدما
تـكون عيناك مـغمضت بـعد عطلة
نــهـايـة األسـبـوع وحتـاول الـعـودة

إلى صخب األسبوع .
وحتــدث األمــيـر ولــيــام أيــضـا عن
والـدته الراحلة األمـيرة ديانا التي
كــانت تـغــني بـصــوت عـال أغــنـيـة
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