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قـــال رئـــيس الـــتـــيـــار الـــصــدري
ان انسـحابه من مقـتدى الـصـدر 
العملية السياسية لم يكن بسبب
ا وا ما وصفه تهديدات ايرانية
من اجل عــدم مــشــاركــة االخـرين
بـــاالجـــهـــاز عــلـى مــا تـــبـــقى من
ـوقف فـيـمـا دعــا الـكـتل  الـعــراق
شـــــجــــــاع من اجـل الـــــوطن دون
مسـايـرة الضـغـوطات الـطـائفـية.
واكـــد في بـــيــان اطـــلـــعت عـــلــيه
(الزمـان) امس (لم تـمـارس ايران
أي ضـــغـــوطـــات عــلـى أي طــرف
شيعي ومـا يشـاع على أن سبب
إنـسـحـابنـا كـان تـهـديـد إيـرانـيا
هــو كــذب وال صــحــة له بــيـد أن

هناك ما قد يـسميه البعض اذرع
ايـران إنـتـهـاكـات سـيـاسـيـة ضـد
الـــقـــضــاء وحتـــاول جتـــيــيـــرهــا
ارسة لصاحلـها كمـا وحتاول 
ضغوط ضد الكتل األخرى سواء
ـــســـتـــقـــلــــ أو الـــكـــتل غـــيـــر ا
الـشــيـعـيــة والسـيـمــا أن جـلـسـة
ـان عـلى األبـواب) واضاف الـبـر
(إني إذ أمتـلك الشـجاعـة الكـافية
 فقد انـسحب من مشـاركتهم في
اإلجهاز على مـا بقي من العراق
إال أن بـــــعـض الــــكـــــتـل األخــــرى
تتـخـوف من إزديـاد الضـغـوطات
شـروعة من عـنف وإصدار غيـر ا
قرارات قضائيـة وشائعات كاذبة
وغـــيـــرهــا) داعـــيـــا  الــكـــتل الى
(موقف شـجاع من أجل اإلصالح

وإنــقــاذ الــوطن وعــدم مــســايــرة
ضــغــوطــاتـهـم الـطــائــفــيــة فـهي
كفقـاعة سرعـان ما تزول). بدوره
قراطي  قال رئـيس احلزب الـد
الكـردستاني مـسعـود البارزاني
إنّ إقـــلـــيم كــردســـتـــان يــشـــتــرط
مشاركته في احلـكومة االحتادية
الـــــتــــزام األطــــراف ــــقـــــبــــلــــة  ا
ــبــاد الـثـالثـة الــســيــاســيــة بــا
الـــــــــشـــــــــراكـــــــــة والـــــــــتـــــــــوازن
والتوافق.ويسعى حتالف اإلطار
الـتـنـسـيـقي خالل جـلـسـة الـيوم
اخلـمـيس الـتـصويـت علـى بدالء
نواب التيار الصدري وسط عدم
إعـالن الــــــقــــــوى األخــــــرى وفي
مـــقــدمـــتــهـــا حتــالف الـــســيــادة
ـقـراطي الـكـردسـتـاني أي والـد

مـوقف واضح حـتى اآلن في هـذا
افـادت مـصـادر الـشـأن. الـى ذلك 
بانعقاد اجتماع في منزل رئيس
ــان مـــحــمــد احلـــبــلــوسي الـــبــر
بـــــحــــــضــــــور بـــــعـض اطـــــراف
ناقشة مـلفات تطرح التنسيـقي 
صادر في جلسة الـيوم. وقالت ا
ان (اجـــتــمـــاعــا عـــقــد فـي مــنــزل
بــحـــضــور رئــيس احلــلـــبــوسي 
حتــالف الــفـتـح هـادي الــعــامـري
ورئـيس هـيــئـة احلـشـد الـشـعـبي
واعــضـاء الـوفـد فـالح الــفـيـاض 
ـقراطي الـتفـاوضي لـلـحزب الـد
قــؤاد حــســ وبــنــكــ ريــكــاني
للتبـاحث بشأن جلـسة اخلميس
وأمـــــــــــــور اخــــــــــــرى). وكــــــــــــان
ــقـراطي قــد رأى اسـتــقـالـة الـد
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ـؤلف من صـباح عـبـد وهيـثم مـحمـد علي بـاراة الـطاقمُ الـتـحكـيمـيّ الدوليّ الـسابق ا وقـاد ا
ولـؤي صـبـحي وعـلي زيـدان. وارتـدى الالعـبـون قـمـصـانـاً حتـملُ صـورَ مـجـمـوعة مـن جنومِ
الريـاضة الراحل وهم كل من أحمد راضي  مؤيد الـبدري  ناظم شاكر  عموبابا  علي
محمد هادي  صـباح عبد اجللـيل  ناطق هاشم  علي كـاظم  علي حس  عبـاس رحيم 
سعـد مالح  عبـد الكـر سلمـان  حيـدر عبد الـرزاق  منذر جواد الـصائغ  هادي جـواد 
صالح فالح عـودة  طـارق أحـمد  أحـمـد دحـام  مـصـطفـى سعـدون  كـرار إبـراهيم  خـلف 

محمود نور الدين. محمد كر 

ُشاركة مع القطاع اخلاص والوزارات وورش الـعمل وا
ُشـابه لنشـاط الوزارة الصـناعة الداعـمة ذات النـشاط ا
بـاإلضـافـة إلى مـؤسـسـات صـنـاعـيـة عـربـيـة وإقـلـيـمـيـة
ودوليـة إلظهـار وإرسال رسائل إيـجابـية عن وجود بـيئة
ـعرض جـاذبة لإلسـتـثمـار في الـعراق). وشـاركت في ا
الـذي يـســتـمـر عـدة ايـام شـركـات مـن الـقـطـاعـ الـعـام
واخلــاص وقـدمت مــنـتــجـات جــديــدة لـلــمـرة االولى في
صــنــاعــة الــســيــارات وانــتــاج االصــبــاغ واحلــاســبـات

االلكترونية والسمنت والزيوت .
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حضـر وزير الشَباب والرياضة رئيس اإلحتاد العراقيّ لكرةِ القدم عدنان درجال وعُضوا
بـيّة الـوطنيّـة العـراقيّة احتاد الكـرة غا عـريبي ومحـمد نـاصر شكـرون ورئيس الـلجـنةِ األو
رعد حـمودي مباراة استـذكاريّة جمعت جنـومَ القوة اجلويّة مع جنـوم الزوراء السابق في

ملعبِ الشعب الدوليّ وذلك في الذكرى الثانيةِ لرحيل النجم  أحمد راضي.
ـباراة نـقابةُ الـرياضـي الـعراقـي و وزارةِ الـشبـاب والريـاضة واالحتـاد العراقيّ وأقامت ا

. درب واحلكام الراحل ثلو عوائل الالعب وا لكرةِ القدم وحضرها 
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طبعة العراق 

ان (حتــــــــــالـف الـــــــــســــــــــيـــــــــادة
ـــــقـــــراطي يـــــتـــــوعـــــدان والـــــد
التنسيقي بعرقلة جلسة تنصيب
الــــنـــواب اجلــــدد في حــــال عـــدم
تـنفـيـذ مـطالـبـهم ). واكـد الـكاتب
ان اي فــريق هــادي جــلــو مــرعي
ســيــاسي من الــقـوى الــشــيـعــيـة
لـم يـــنـــجـح في جلم ــــعـــروفـــة  ا
اخلالفات الـداخلـية وحتـجيـمها
حتى حتـولت الى صـراع مفـتوح
بـدال من تـقـريب وجـهـات الـنـظـر
واخلـروج بـإتـفـاق جامـع يضـمن
ـكونـات األخـرى. وقال مصـالح ا
(لعل الـتـفاؤل الـذي يـصل أقصى
حدوده يتمثل في تشكيل حكومة
ليـس فيـها الـتـيار الـذي إنـسحب
ـــنـــظـــومـــة بـــقـــرار صـــعب مـن ا
السيـاسية في تـشكيـلها احلالي
عــــلى أن يــــحـــصل اإلطــــار عـــلى
مــوافـقــة االكـراد والــسـنــة الـذين
حتـالـفـوا مـع الـصـدر في حتـالف
ثالثي لـم يــــســــتـــــطع إخــــتــــراق
حـصون اإلطـار وإكـتـفى بـتـكرار
احملــاولــة الــتي لم يــوفق فــيــهـا
وألن خـــروج الــتـــيـــار من لــعـــبــة
الـتــشـكـيل احلـكــومي اليـعـني أن
ذهب حـلفـائه سـيـذهـبـون ذات ا
ـــثــلــون مـــكــونـــ قــومي فـــهم 
ومذهـبي وحتالـفـهمـا مع التـيار
مــؤقت وعــلــيــهــمــا الـدخــول في
مــفــاوضــات مع اإلطــار والــفـرق
إنهم سـيضـعون شـروطا قـاسية
وفـي حــال تـــشــكـــلت احلــكـــومــة
وفشـلت فـهم مبـرأون من الـفشل
وسيتحـمل اإلطار التكلـفة كاملة
وســـيـــواجـه شـــعـــبــــا غـــاضـــبـــا
ومـتـحـفــزا ومـهـمال من اجلـمـيع
ويـــعـــاني مـــاالطـــاقـــة ألحـــد به)
واســـتـــدرك ( قـــد يــعـــتـــذر قــادة
اإلطـــار إنــهم تـــوســلـــوا الــصــدر
ليـقـبل بهم شـركـاء وح رفض
ثم أعــلن إنــســحــابه من مــجــلس
الــنــواب فــهم غــيــر مــلــومــ في
ومـــا يــزالــون مــســـتــعــدين ذلك 
لـــكـن تـــبـــدو لـــلــــتـــحــــالف مـــعـه
إحتـماالت تـشكـيل حكـومة واردة
بــعـــد شـــغــور مـــقـــاعــد الـــتـــيــار
الـــصـــدري وإحالل نـــواب جـــدد
بـــدال عـــنـــهم ســــيـــكـــون لـــهم أن

يدعموا موقف اإلطار). 

مقتدى الصدر
ـان الــنــائب االول لــرئــيس الــبــر
حــاكم الــزامــلي غـيــر دســتــوريـة
وبحـاجة الى إعـادة النـظر. وقال
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ـلك عـبـد جـدد الـعــاهل االردني ا
وولـي الــــعــــهـــد الــــله الــــثــــاني 
الــســعــودي مـحــمــد بن ســلــمـان
وقـوفهـمـا بجـانب الـعراق ودعم
جــــهـــــوده في اعـــــادة االعــــمــــار
وحتقيق االمن واالستقرار. وقال
بــيـان امـس ان (الـعــاهل االردني
اســتــقــبل في الــعـاصــمــة عــمـان
ولي الـعـهــد الـسـعـودي والـوفـد
ـلـفات وجرى بـحث ا ـرافق له  ا
ـشـتــركـة وابـرز الـقـضـايـا عـلى ا
الــســاحـــة االقــلــيـــمــيــة) وجــدد
اجلـــانــبــان عــلـى (مــركــزيــة أمن
وأن اســتــقـراره ركــيـزة الــعـراق 
ــنــطــقــة واســتــقــرارهــا) ألمـن ا
مــؤكـدين (وقــوفــهـمــا إلى جـانب
الـــعــراق الـــشــقــيـق في جــهــوده
ـــــبــــذولــــة لـــــتــــحــــقـــــيق األمن ا
واالسـتـقــرار ومـكـافـحـة اإلرهـاب
وإعـــــادة اإلعـــــمـــــار وحتـــــقـــــيق
مــــســـتــــقـــبـل أفـــضـل لـــلــــشـــعب
الـعــراقي) واعـرب الــطـرفـان عن
أمـــلــهـــمــا في (تـــوصل األطــراف
الـعــراقـيـة إلى صـيـغــة لـتـشـكـيل
حكومـة جديدة تـكريسـا لعمـلية
سيـاسـية جـامعـة تـلبي تـطلـعات
جمـيع مكـونات الـشعب الـعراقي
الـشقـيق) وشـددا عـلى (ضرورة
ـنع إيران دعم اجلهـود الـدوليـة 
مـن امـــــــــــتـالك سـالح نــــــــــووي
وضــمـان ســلــمــيــة بــرنــامــجــهـا
النووي) داعـ الى (تعزيز دور
الـوكالـة الدولـيـة للـطـاقة الـذرية
واحلــفــاظ عــلـى مــنــظــومــة عـدم

االنـتشـار وإيـجاد مـنـطقـة شرق
أوسط خــــــالـــــيــــــة من الــــــسالح
الـنـووي وجمـيع أسـلـحـة الـدمار
الشامل) ولفت البيان ان (اللقاء
شـدد على دعم اجلـهـود العـربـية
حلث إيـران عــلى االلـتــزام بـعـدم
الـــــتــــــدخـل في شــــــؤون الـــــدول
العربـية واحملـافظة عـلى مباد
نـطقة حسن اجلـوار وجتنـيب ا
ـــزعـــزعـــة جـــمـــيـع األنـــشـــطـــة ا
لالستقـرار) مبينـا ان (اجلانب
اكـدا اهــمـيـة مـضــاعـفـة اجلـهـود
ـواجـهـة الـتـطـرف والعـمل عـلى
مكـافحـة اإلرهاب بـجمـيع صوره
وأشـــكــالـه والــتـــصــدي جلــذوره
الــفـــكـــريــة وجتـــفــيـف مــنـــابــعه
وإيقـاف كل سبل تـمويـله ونشر
قيم االعـتـدال الديـنيـة والثـقافـية
واحلـــضــــاريـــة) واكـــدا ان (أمن
ـمــلـكــتـ واحـد ووقف األردن ا
ــمــلــكــة الــعــربــيــة ــطــلق مع ا ا
السـعوديـة في كل مـا تتـخذه من

خــــطــــوات حلــــمــــايــــة أمــــنــــهـــا
واســتـــقــرارهـــا ومــصـــاحلــهــا)
وبـشـأن الـقـضـيـة الـفـلـسـطـيـنـيـة
شــدد اجلـانــبــان عــلى (ضـرورة
انطالق جـهـد دولي جـدي وفاعل
إليجاد أفق سياسي حقيقي حلل
الــــقــــضــــيــــة عـــــلى أســــاس حل
) واشــار الــبــيـان الى الــدولــتـ
(اهــمــيـة وقف إســرائــيل جــمـيع
اإلجــــراءات الالشـــرعــــيـــة الـــتي
تــقـــوض حل الــدولــتــ وفــرص
حتقيق السالم العادل وضرورة
احـــــتــــرام إســـــرائـــــيل الـــــوضع
التـاريخـي والقـانوني الـقائم في
الـقـدس ومـقـدسـاتـهـا اإلسالمـيـة
ــسـيـحــيـة) بــدوره  اكـد ابن وا
ســلـمـان (أهــمـيـة دور الــوصـايـة
الــهــاشــمــيــة الـتــاريــخــيــة عــلى
سـيحية قدسـات اإلسالمية وا ا
ــقـدسـات بــالـقـدس في حــمـايـة ا
واحلـفاظ عـلى هـويتـهـا العـربـية
ــســيــحـيــة) وفي اإلسالمــيــة وا
الـشـأن الـيـمـني جـدد اجلـانـبـان
ية (دعمهما الكامل للجهود األ
واإلقليمـية الراميـة للتوصل إلى
حل ســيــاسـي شــامل لألزمــة في

اليمن).
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معـرضا للـصناعات ـعادن  افتـتحت وزارة الصـناعة وا
ــنـتــجـة مــحـلــيـا عـلـى ارض مـعــرض بـغـداد الــوطـنــيـة ا
الدولي. وقـال مستشار الوزارة قيـصر احمد عكلة على
بيئـة مثـاليـة لكافـة عرض حتت شـعار  هامش افـتتاح ا
ـيـة والـتـنـمـيـة ُـنـتـجــات الـوطنـيــة والـعـا الـصـنـاعـات وا
واإلستـثـمــار الـصـنـاعـي ان (الـوزارة وضـعـت خُـطـطاً
تنـسجم مع البرنامج احلكومـي والورقة البيضاء إلعادة
ـعـارض تـأهـيل الــصـنـاعـة الــعـراقـيــة تـتـضـمن إقــامـة ا

œôË…∫ شـهـدت نـاحـيـة الـشومـلـي جـنـوب محـافـظـة بـابل والدة

فريدة من نوعها لعجل برأس . (الصورة من الصحفي الرائد
( محسن حس
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اخـلت فـرق االطـفــاء مـئـة طـالـبـة
بـــعـــد انـــدالع حـــريق في مـــبـــنى
نـطقـة الباب االقسام الـداخلـية 
عـظم ببـغـداد . وقال مـصدر في ا
ـدني ان (حريـقا مديـرية الـدفاع ا
نـــــشب داخـل مــــبــــنـى األقــــســــام
الـداخـلـية لـلـطـالـبـات في مـنـطـقة
حـيث أجـرت فـرق االطـفـاء الـبـاب
عـــمــلــيـــات اإلنــقـــاذ لــلــطـــالــبــات
بـالــتـزامن مع عــمـلـيــات اإلخـمـاد
وجرى اخالء نـحو مئة واإلطفاء 
طالبة جامعية). كما اخمدت فرق
االطفـاء حـريقـًا إنـدلع في مـجمع
ــحـافــظـة ديــالى. وقـال جتـاري 
بيان تلقته (الزمان) أمس إن (16
فـرقة سـيـطـرت عـلى حـريق كـبـير
انــدلع في مــجــمــوعــة مـن احملـال
الـتـجـاريـة داخل مـجـمع الـفاروق
الــتــجــاري في ســوق بــعــقــوبـة).
واوضح أن (اجملــمع يــتــكــون من
طـابـقـ حـيـث اسـتـنـفـرت الـفـرق
جــهـــدهــا وطــوقت الـــنــيــران في
الـداخـل إلبـعــاد خـطــر امـتــدادهـا
إلى البنايات الـتجارية اجملاورة
مبـينـاً تنفـيذهـا عمـليـتي اإلخماد
والـتـبـريـد دون تـسـجـيل خـسـائر
بـــشـــريــــة مع حتـــجـــيم األضـــرار
ـاديــة) واشــار إلى أن (الــدفـاع ا

ــــــدني طـــــلـب فـــــتـح حتـــــقـــــيق ا
وإستدعـاء خبيـر األدلة اجلنـائية
لـرفع الـعـيــنـات وحتـديـد أسـبـاب
إنـــدالع احلـــريـق داخل اجملـــمع).
وانئ كمـا سـيطـرت فـرق إطفـاء ا
عــلى أربــعــة حـرائـق في مــنـاطق
وسط مــحـافــظـة الــبـصــرة. وقـال
مــــديـــر عــــام الـــشـــركــــة فـــرحـــان
الـــفـــرطـــوسي إن (مالكـــات قـــسم
الــسالمــة واإلطــفـاء مــســتــعـدون
بــأجــهـزتــهم اخملــتـصــة لــتـلــبــيـة
) مـن جـانــبه ــواطــنـ نــداءات ا
قال مدير قسم السالمة واإلطفاء

للـموانئ نـاجي عبدالـله حسن أن
ـــــوانئ هــــرعت (فــــرق إطــــفــــاء ا
إلخـــمـــاد حـــريق نـــشـب بـــإحــدى
ــــواطــــنــــ فـي مــــنــــطــــقـــة دورا
اجلنينـة مؤكداً على إن (احلريق
لم يـتـسـبـب بـأي حـوادث بـشـريـة
ـاديـة في تـذكـر مـاعـدا األضـرار ا
ضـبـطت هـيـئـة ـنـزل). الى ذلك  ا
ـنــافـذ احلــدوديـة نــصف كــيـلـو ا
غرام من مادة احلشيش في منفذ
سـفــوان احلـدودي. واشــار بـيـان
تـلـقـته (الـزمـان) امس انه (ضـمن
ستمر في محاربة سعي الهيئة ا

أعـداء الـوطن وإفــشـال مـحـاوالت
ــواطــنــ األبــريـاء اســتــهــداف ا
نـافـذ احلـدودية تـمكـنت هـيـئـة ا
في منفذ سفوان احلدودي وأثناء
الــقـيــام بـاجلــوالت الـتــفـتــيـشــيـة
ـنـفذ مـن العـثور اليـومـية داخل ا
عـلى مــادة غـريـبـة مــخـفـيه داخل
كــــيس يــــشـــتــــبه بــــأنـــهــــا مـــادة
احلـشــيـشــة بـواقع وزن تــقـريـبي

نصف كيـلو غرام) وتابع انه (
تــنـظــيم مــحـضــر ضــبط اصـولي
بـالــتـعــاون مع اجلــهـات األمــنـيـة
ادة ـنفـذ وإحـالـة ا الـعامـلـة في ا
ضبوطة إلى مركز شرطة كمرك ا
ـوضـوع أمام سـفـوان  لـعـرض ا
أنـظـار قـاضي الــتـحـقـيق التـخـاذ
نـاسـبة). اإلجراءات الـقـانونـيـة ا
واطاحـت القـوات االمـنـية بـتـاجر
مــــخـــــدرات في مــــحــــافــــظــــة ذي
قار.وافـادت خـلـيـة االعالم االمني
في بيـان تلـقته (الـزمان) امس ان
(مفارز مديريـة استخبارات وأمن
ــديــريــة ذي قــار الــتـــابــعــة إلى ا
الــعــامــة لالســتــخــبــارات واالمن
وبـالـتـعــاون مع شـعـبـة مـخـدرات
تـمكـنت من الـقاء سوق الـشـيوخ 
ــواد الــقــبـض عــلى احــد جتــار ا
اخملدرة في قضـاء سوق الـشيوخ
 صادرة بحقـه مذكرة قبض وفق

ادة ٢٨ مخدرات). احكام ا
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رجـحت الـهــيـئـة الـعـامـة لالنـواء
اجلـــويــــة والــــرصــــد الـــزلــــزالي
الـتـابـعـة لـوزارة الـنـقل ارتـفـاعـاً
بـدرجــات احلــرارة مع اسـتــمـرار
الــعـــواصف الـــتـــرابـــيـــة الـــيــوم
اخلـــمــيس .وقـــال بــيــان تـــلــقــته
(الـزمـان) امـس ان (طـقس الـيـوم
اخلمـيس سيـكون صـحواً مـغبراً
مـع فــــرصــــة حلــــدوث عــــواصف
تــرابــيـة خالل الــنــهـار يــتــحـسن
ـنـطـقـة الـوسـطى تـدريـجـيـاً في ا
واجلــنــوبــيــة بــيــنــمــا ســيــكـون
ـنـطـقــة الـشـمـالـيـة الـطـقـس في ا

صـــحــواً مـــغـــبــراً  أمـــا درجــات
احلرارة فـستـرتفع بـضع درجات
عن الــيــوم الـســابق). ولــقي ألف
شخص عـلى األقل مـصـرعهم فى
الــــزلـــزال الــــقـــوى الــــذى ضـــرب
جـنـوب شـرق أفـغـانـسـتـان. وقال
رئيس اإلعالم والثقافة في مدينة
بـكـتـيـكـا مـحـمـد أمـ حـذيـفـة ان
(عدد الـقتـلى يبـلغ ألف شخص).
وأوردت احلـكـومـة األفـغـانيـة في
حــصــيــلــة أظــهـرت وقت ســابـق 
مـقـتل  920شـخـصــا عـلى األقل
وقـــال مــســـاعــد وزيـــر الــكــوارث
الطـبيـعـية شـرف الدين مـسلم ان
ـعـلـومات الـواردة إلـيـنـا تـفـيد (ا

ـــــقــــــتل مــــــا ال يـــــقـل عن 920
شــخــصــا وإصــابـة  600آخـرين
بـــجـــروح). مـن جـــانـــبه  أوضح
مـسـاعد الـنـاطق بـاسم احلـكـومة
ي ان األفــــغـــــانــــيــــة بالل كــــر
ـنــازل دمـرت وأن (الــكـثــيـر مـن ا
ســــكـــــانـــــهـــــا ال يــــزالـــــون حتت
األنــقــاض). ووقع الــزلــزال الـذي
بـــلــغـت قــوته  5.9درجــات عـــلى
عمق  10كيـلومـترات بـالقرب من
عهد احلدود مع باكستـان وفقا 
رصـد الـزالزل األمـريـكي. وضـرب
زلـــزال ثـــان بـــقـــوة  4.5درجــات
ـــكــان نـــفـــسه في الـــوقت ذاته ا

وفقا للمصدر نفسه.

ــدمــجـة حــصــرا وفي تــخـصــصــات الـعــلــوم الـطــبــيـة ا
والصـحيـة والهـندسـية والـتكـنولـوجيـة والعـلوم الـصرفة
والـزراعـية والـبـيـطريـة واالجـتمـاعـية واإلنـسـانيـة وتـكون
ـشـمـولــة بـالـتـنـافس والـتـقــيـيم مـوثـقـة ضـمن األعـمـال ا
نــشــاطـــات الــعــام  2020أو  .(2021وقـــالت انه (في
ركز الوقت الـذي تشمل فيه جائزة يـوم العلم العراقي ا
ـستـوعـبات ـنشـور في ا أو الوحـدة الـبحـثـية والـبـحث ا
ؤلف أو ية أو اجملالت العـلمية الـعراقية والـكتاب ا العـا
ـتـرجم واجملـلـة الـعـلـمـيـة الـعـراقـيـة وبـراءات االخـتراع ا
نتهية والعمل لـكية ومشروع تخرج طلبة الـصفوف ا وا
الـتــشـجــيـعي اإلبـداعـي الـتـطــوعي اجلـمــاعي فـإن آخـر

قبل). موعد للتقد هو العشرون من تموز ا
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ـســارات الـبــحث الــعـلــمي وســعـيــا الى تـعــزيـز دعـمــا 
ـتميـز اعلنت ي ا مسـاحات اإلبـداع واالشتغـال األكاد
وزارة الــتـــعـــلـــيم الـــعـــالي والـــبـــحث الـــعـــلــمـي شــروط
وتخـصـصات وتـوقـيتـات الـتقـد الى جـائزة يـوم الـعلم

العراقي. 
وحددت دائـرة البحث والتطوير في بـيان تلقته (الزمان)
امس (الـتــقـد عن طـريـق الـبـوابـة اإللــكـتـرونــيـة لـقـسم

شاريع الريادية  ا
https://ep.rdd.edu.iq/sci-day 

فـيـمـا يـقـتـصر الـتـرشـيح عـلى طـلـبـة أو مـنـتـسبي وزارة
التـعليم العالي والـبحث العلمي أو الـعلوم والتكـنولوجيا
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ـــنـــتـــجــة من كـــبـــريـــات الـــدول ا
ـــصــــدرة لـــلـــنــــفط واحلـــظـــر وا
األوربي بــــــاق وقـــــد يــــــؤثـــــر في
االسواق ومن هـذا اجلانب توقع
الـوكـاالت انـخــفـاضـاً في اإلنـتـاج
الـــنـــفـــطـي الـــروسي يـــقـــدر بـــ
ـــلــيـــون ونــصف ـــلــيـــون إلى ا ا
ـلـيون وهـذا يـعـني أن إمدادات ا
الــنـفط تــفـقــد هـذا الــرقم وهـنـاك
جـانب آخر وهـو أن هذا الـصراع
أثـر على الـنمـو االقتـصادي وهذا
يـنـعـكـس عـلى تـوقـعـات الـطـلب)
ولــفـت الى ان (مــعــظم الــوكــاالت
يـة للـطـاقة عـدلت توقـعاتـها العـا
كـــــمـــــا وزادت هــــذه لـألســــعـــــار 
الـــتــــوقــــعـــات من  95دوالراً إلى
توقع خالل  120ليكون السعر ا
هــذا الـعـام  وإلى  115لــلـبــنـوك

ية الكبرى. العا
—UFÝô« rŽœ

 وبــعض الــشـــركــات تــوقــعت أن
يــصل إلى  150دوالراً في ظل أن
اخلـــــــــــزيـن احلـــــــــــالـي فـي أدنـى
واستـطرد بـالقول ان مـستويـاته)
(قـــرار االحتـــاد األوربـي بـــفــرض
احلـــظـــر عــــلى الـــنـــفط الـــروسي

d¹—UIðË —U³š√2

www.azzaman.com
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تـنفـيذ كامل فـقرات القـانون على الـنحو
الـــذي يــضــمـن حتــقــيق األمـن الــغــذائي
ــــالي والــــتـــقـــلــــيل من واالســــتـــقـــرار ا
مــسـتــويـات الــفـقــر بـحــسب االمـكــانـات
ـــتـــاحـــة والســـيـــمـــا مع الـــتـــطــورات ا
قـلـقة وتـداعـيات ـيـة ا االقـتـصاديـة الـعا
الصراعات الدولية الراهنة). على صعيد
مـتصل  عـزت هيـئة التـقاعـد الوطـنية 

ـسـتـفـيـدين مـن قروض ـتـرتـبـة بـذمـة ا ا
احلـماية االجتماعـية) مبينا ان (الوزارة
حــــــرصت أيــــــضــــــاً عـــــلـى تــــــثـــــبــــــيت
ـالـيـة الالزمـة لـشـبـكـة الـتـخـصـيـصـات ا
احلـماية االجتماعـية ضمن القانون الى
جـانب تضميـنها مخـتلف التـخصيصات
لـبـاقي الـقـطـاعات والـشـرائح احلـيـوية)
وتــابع عـالوي ان (هــنــاك اهـتــمــامــاً في
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تــوقـعت شــركــة تــســويق الــنـفط
الوطـنيـة سـومو الـتـابعـة لوزارة
الـــنــفط اســتــقـــرار أســعــار بــيع
بـرمــيل الــنـفط عــنــد عـتــبـة 115
دوالراً حتى نهاية العام اجلاري
فــيــمــا اكــدت ان الــعـراق يــحــقق
ايرادات غـير مـسبوقـة ناجتة من
عـمــلـيـات الـتـصـديـر .وقـال مـديـر
أبحاث السوق في الشركة محمد
سـعـدون (نـعــيش ضـمن مـعـدالت
أسـعار عالـية وحـققـنا حتى اآلن
أعــلى إيــرادات بـتــأريخ تـصــديـر
الــنــفط بــنــحـو  11مــلــيــار دوالر
اضي ونتوقع استمرار للشهر ا
ـــــعـــــدالت) واضــــاف ان هـــــذه ا
ـؤشـرات تـظـهـر بـقـاء األسـعار (ا
يـة للنفط لـهذا العام بحدود العا
 115دوالراً) مؤكدا (نحن في
الــفـصـل الــثـالـث من هــذه الــعـام
وســتـشـهــد األسـعـار دعــمـاً أكـثـر
وتـوقع ان تـسـتقـر خالل الـثالثة
ـقبلة) مبـينا ان (السوق أشهر ا
الـنـفـطــيـة تـشـهــد حتـديـاً بـسـبب
احلرب الروسيـة األوكرانية التي
لـكـون روسـيـا أثـرت في الـسـوق 

السن دعمنا دائمًا هذا البلد في احلرب
ضــد اإلرهـــاب وقــدمــنــا مــؤخــرًا الــدعم
لـقوات األمن الـعـراقـيـة التي كـانت بـطـلة
فـي االنـــتـــصـــار عـــلى داعـش بـــدعم من
ي ضـد هـذا الـتـنـظـيم ) الـتـحـالف الــعـا
مـؤكـدا ان (إيـطـالـيـا كـانت وال تـزال أحـد
واآلن ساهمـ الرئيسـ في التحالف  ا
نـعزز دورنـا بـشـكل أكـبـر من خالل قـيادة

wÐdF « ‰UN²Ð« ≠ œ«bGÐ

ـالـية دعـت وزارة الصـحـة امس وزارة ا
الى تـوفير التخصيصات الالزمة لتعي
ـــــــهـن الــــــــطـــــــبــــــــيـــــــة خـــــــريــــــــجـي ا
والـصحية.واطـلعت (الزمان) عـلى وثيقة
مـذيلـة بتوقـيع الوزير هـاني موسى جاء
فـيـهـا  أنه (بـنـاء عـلى تـوجـيـهـات رئيس
ــهن الــوزراء اخلــاصــة بــتــعــيـ ذوي ا
ـشـمـولـ بـقـانون الـطـبـيـة والـصـحيـة ا
واسـتــنــاداً الى كــتـاب الــتــدرج الــطـبـي 
وجـهت األمـانـة الـعـامـة جملـلس الـوزراء 
ـالـيـة لـتـعـيـ هـذه الـوزارة طــلـبـاً الى ا
الية  ). فيما ابدت ا الـفئة من اخلريج
قـتـرح تأجـيل اسـتـيفـاء الـديون دعـمـهـا 
ــتــرتـبــة بــذمـة مــســتـفــيــدي احلـمــايـة ا
االجـتــمـاعـيـة. وقـال الـوزيـر عـلي عالوي
فـي تـصــريح امـس إن (الـوزارة حــرصت
خـالل إعــــداد مـــــشــــروع قـــــانــــون األمن
الــغـذائي الى جــانب اجلـهــات والـدوائـر
ــعـنــيــة عـلى تــوجــيه الـتــركــيـز نــحـو ا
إنـصاف الـشرائح الـهشة والـضعـيفة من
اجملــتــمع الـى جـانـب بــاقي الــقــطــاعـات
ـهمة واحلـيوية بغـية توفـير اخلدمات ا
لـلـمـواطـنـ واحلـد من الـفـقـر واالرتـقـاء
ـعاشي لهم) واشار الى انه ستوى ا بـا
ــراعـاة (مـن مـنــطــلـق الــتــزام الــوزارة 
حــقــوق هـذه الــفــئـات والــتــخـفــيف عن
كــاهـلــهـا فـقــد دعـمت تــثـبـيـت فـقـرة في
هن الصحية يتظاهرون للمطالبة بالتعيالــقــانــون تــأجــيل الــديــون احلــكــومــيـة  d¼UEð»   ∫ عدد من خريجو ا

بعثة الناتو ) واشار الى ان (الناتو في
العراق موجود بنـاء على طلب احلكومة
ويعـمل باحتـرام كامل لـسيـادة العراق)
ومـضى الى الـقول ان (الـبـعـثـة اسـهمت
حتى اآلن في التـقليل من حـدة التوتر و
ـتازة تـوطـيد احلـوار وإقـامـة عالقـات 
مع الـــســــلـــطـــات احملــــلـــيـــة) واوضح
غريـغـانتي أن (هـذا سيـتـأكد أكـثر خالل

½jH ∫ حقل نفط في جنوب العراق
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تــوقف دوام فــرعـهــا في الــديـوانــيـة الى
.وذكـر بـيــان لـلـهـيـئـة حــدوث خـلل طـار
تـلقته (الزمان) امس أنـها (تنفي األخبار
تداولة في مواقع التواصل االجتماعي ا
بــشــأن إعالن فــرع الــديـوانــيــة تــعــطـيل
الــدوام الــرســمي) وأضــاف (أن الــعــمل
والـتوقف كـان بسبب مـستـمر في الـفرع 
). واعلن مصرف خـلل ولوقت قصيـر جداً
الـرافدين حصـيلة القـروض التي منحت
ــاضي. وقــال بــيــان خـالل شــهــر أيــار ا
تـلـقته (الـزمـان) امس ان (القـروض التي
 مــنـحـهــا وإجنـازهـا خالل شــهـر أيـار
ـاضي بلغت  482قـرضاً تنوعت ما ب ا
قـــروض الـــبـــنـــاء والـــتــرمـــيـم وقــروض

ــشـاريـع الـصــغـيــرة) واضـاف انه ( ا
مـنح  426رضـاً لـلـمـشـاريع الـصـغـيـرة و
 44قرضاً للترميم وتأهيل الدور

الـسـكنـية و 12قـروضـاً للـبنـاء في قطـعة
أرض والـبـالـغـة   50مـلـيـون ديـنـار). من
جــانـبه  اطـلق مـصــرف الـرشـيـد دفـعـة
جـديـدة من سـلـف مـوظفـي دوائـر الـدولة
والـعـقـود ومنـتـسـبي الـدفاع والـداخـلـية
الـــبــالــغــة  10مـاليــ ديـنــار ومــوظــفي
الــعــقـود خــســمــة ماليـ  ديــنــار .وقـال
ــكــتب االعـالمي لــلــمــصـرف فـي بــيـان ا
تـلــقـته (الـزمـان) امس إن (الـتـقـد عـلى
الـسلف يـكون الـكترونـيا حلـاملي بـطاقة
ـصـرف نــخـيل  وال يـوجـد وسـيط بـ ا

والزبون).
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بغداد

نوع أي إستقرار سياسي 
نوع أي تنمية إقتصادية 

نوع اي استقرار إجتماعي 
نوع مكافحة الفساد 

ــنــوع تــكـلــيـف الــكــفــاءة واخلــبــرة والـنــزاهــة فـي الــوظــيــفـة
ماء تربـيـة وتعـلـيم الـزراعة الـصـناعـة إصالح الـكـهربـاء الـعـامة

اصالح الطرق صالح للشرب
نوع  نوع  نوع 

جودة احلياة
مأجورين

قيادة اجلنرال جيوفاني ماريا يانوتشي
هـنـية اإلسـتـثنـائيـة فـحسب ال لـكفـائـته ا
ولـكن أيـضًــا لـلـصـورة الـتي اكـتـسـبـتـهـا
إيــطـالــيــا عـلى مــر الـســنــ وعـلى وجه
ـسلحة ـا تتمتع به قـواتنا ا اخلصوص 
ـؤسسات والشـعب العراقي من تقدير ا
) مبـينـا ان (الـهدف األسـاسي هو تـقد
ـسـؤولـة عن األمن الـدعم لـلـمــؤسـسـات ا
ـشـورة ـسـاعــدة وا الـوطــني وضـمــان ا
لــقـوات الــدفـاع حــتى تــكـون قــادرة عـلى
احلفـاظ على اسـتقـرار وأمن العـراق ضد
جـمــيع الــعــنـاصــر احملــتــمـلــة لــزعــزعـة

االستقرار بدءا من تنظيم داعش ).
WO³¹—bð WDA½«

 ولفت الى ان (هناك أنشـطة  تدريبية في
ـدني مـجـال إزالـة األلــغـام والـتـخـطـيط ا
والــعـسـكــري والـطب الــعـســكـري وكـذلك
مكافحة الـفساد واحترام سـيادة القانون
والـقــانـون اإلنـسـانـي الـدولي فـضال عن
دنـيـ واألطـفـال في الـنـزاعات حـمـايـة ا
ـسـاواة بـ اجلـنـسـ تـعد ـسـلـحة وا ا
كــلــهـا أســاســيــة فـي نــشــاط الــبــعــثـة)
واســتــطـرد بــالـقــول ان (الـبــعــثـة تــعـمل
ناهض بالتنسيق الـوثيق مع التحالف ا
لــــداعش ومـع بـــعــــثــــة االحتـــاد االوربي
االســـتــشــاريــة من أجـل تــزويــد الــعــراق
ـهــارات وخـبـرات مــتـنـوعــة في جـمـيع

اجملاالت). 

اسطنبول
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ـوضـوع غـير مـهم او أقل أهـمـية من إعـادة بـنـاء البـنـيـة التـحـتـية في قـد يـبدو ا
العـراق لـكن وجود إشـارات إستـداللـية او إرشـاديـة "يافـطـات او عالمات بـعدة
ـسارات" وهي مـؤشر هام يـدل على مدى ـناطق وتُـشير الى ا لغـات تدل على ا
تـطـور أي بـلـد ومـدى تـقدمه وحتـضـره .قـبل اعـوام كـنت في رحـلـة الحدى دول
اوربـا وكـانت الـعالمات تـغـطي كل مـناطق تـلك الـدولة حـتى الـقـرى البـعـيدة في
الـريف وسـافــرت الى مـحـافــظـات كـردســتـان وحـقــيـقـة لم اكـن اعـرف الـطـرق
ــروريـة لم احـتــاج الى سـؤال احـد ولم ـنــاطق ولـكـنـي من خالل الـعالمـات ا وا
اسـتعن بنـظام اخلرائط  Gpsواكتـفيت بـالعالمـات فقط لـلوصـول الى مناطق 
دن كـانت هـناك صـايف الـبعـيـدة جداً عن مـراكـز ا وحـتى حـينـمـا ذهبـت الى ا
عالمـات إرشاديـة ولم احـتج الحـد .وقـد الحظت عـدم وجـود هـكـذا عالمات في
الـعـاصـمــة بـغـداد وكــتـبت ونـشــرت في وسـائل عــديـدة عن أهـمــيـة وجـود هـذة
رور العالمـات .اخيـراً استـجابت أمانـة بغـداد وباشـرت بالـتعـاون مع مديـرية ا
الــعــامــة بـوضـع ١١٠ عالمــة مـروريــة إرشــاديــة جـديــدة في جــســور وطــرقـات
الـعـاصـمة مـوزعـة عـلى جـانبـيـهـا .. صـحيح انـهـا خـطوة
وئيـدة ولكـنـها خـطوة عـلى الطـريق الـصحـيح .. ونتـمنى
ان تــغــطى كل شــوارع الـــعــاصــمــة واحملــافــظــات وكل

شوارع العراق .
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سـينـعكس بـصورة مـباشـرة على
ـقبل تـوقعـة للـعام ا اإليـرادات ا
التي تمتد الى  2024بزيادة إلى

وهذا رقم كبير).  120دوالراً 
فيـما نشرت شـركة االستـكشافات
الـنـفــطـيـة   8فــرق لـهـا في أربع
محافظات.وقال مدير عام الشركة
بـاسم محـمد خـضير فـي تصريح
امس ان (نـشـاط الــشـركـة يـتـركـز
عـــلى الـــبـــحث عن احـــتــيـــاطــات
جــديـــدة لــزيـــادة االحـــتــيـــاطــات
ــوجـــودة) مــؤكـــدا ان (الــفــرق ا
االسـتـكـشـافـيـة الـتـابـعـة لـلـشـركة
مــنــتـــشــرة في نـــطــاق واسع من
الـبــلـد) مـشـيــرا الى (نـشـر ثالث
ـنــطـقـة فـرق اســتـكــشـافـيــة في ا
الـغـربـيـة وحتـديـداً في مـحـافـظـة
األنــبــار في جــزءيــهــا الــشـمــالي
ـثـنى وواسط واجلـنــوبي وفي ا
والـــبــصـــرة فـــرقـــة واحــدة وفي
) مــبـــيــنــا ان نـــيــنـــوى فــرقــتـــ
سح سـتخـضع عند (مـعلومـات ا
انـتهـائهـا لعـملـيات مـعاجلة ومن
ثم حتـــلـــيـل ودراســـة وبـــعـــدهـــا
يـــتــحـــدد الــتـــركــيـب الــنـــفــطي)
ومـضى الى القـول ان (كل عمـلية

نـاطق منها في خـتلف ا حالـياً 
حــــقل مــــجــــنــــون بــــالــــبــــصــــرة
وان الفـرق االستكـشافية وغيـرها

تــسـتـغــرق مـدة ال تــقل عن ثالثـة
اعــــوام) ولــــفت الـى ان (هــــنـــاك
خـططـاً سابـقة خـاضعـة للـدراسة

مــا زالـت تــعـــمل فـي مــحـــافـــظــة
حــيث تــوصــلت لــنــتـائج ــثـنى ا
مشـجعة تفـيد بوجـود كميات من
الــنـــفط في مــنــاطق مــخــتــلــفــة).
وارتـفـعت أسـعـار الـنـفط بـنـسـبة
زيد من ـئة لتـعويض ا واحد با
حـيث ـاضي خـسـائـر األسـبـوع ا
ـــســـتـــثـــمـــرون عـــلى شح ركـــز ا
اإلمـدادات من اخلــام ومـنــتـجـات
الـوقـود بــدالً من اخملـاوف بـشـأن
الــركــود الــذي يــثـبـط الـطــلب في
ــســتــقــبل. وارتــفــعـت الــعــقـود ا
اآلجــلـة خلـام بـرنت إلى 115.21
دوالراً لـــلـــبـــرمـــيل  لـــتـــزيـــد من

ئة.  مكاسبها  0.9با
WFL'« ‚öſ«

وتــراجع الــعــقــد الــقــيــاسي 7.3
ـاضي في أول ـئـة األسـبـوع ا بـا
هـبــوط أسـبـوعي له فـي خـمـسـة.
كمـا ارتفعت الـعقود اآلجـلة خلام
غرب تـكسـاس الوسـيط األمريكي
 الــتي تــنـــتــهي في وقت الحق 
إلى  112.01دوالرًا لــلـــبــرمــيل 
بـــــــزيــــــادة  2.45دوالر  أو 2.2
ـئـة  عـن إغالق يـوم اجلـمـعـة بـا

اضي.  ا

هـو األهم لـلـحـلف بـعد الـنـاتـو بالـعـراق 
اإلنــســحــاب من أفــغــانــســتـان وقــال في
تــصــريح إن (بـالده تـولـي قــيــادة بــعــثـة
ـثل تــأكـيـد وهــذا  الــنـاتـو في الــعـراق 
ستقرة إضافي على الصداقة الطويلة وا
الـــتي تـــربط الـــبـــلــديـن) واشــار الى ان
(إيـطـالـيـا حـاضـرة مـنـذ عام  2003لدعم
ســيــادة الــعـراق واســتــقــراره وعــلى مـر
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تداولة ب الناس على نحوين : احلكايات ا

النحو االول :
حكـايات حقـيقية دارت وقـائعهـا ب أشخـاص معروف بـأسمائـهم وخصوصـياتهم ثم شاعت

وانتشرت ب الناس .
والنحو الثاني :

تُطلق على سبيل احلكمة والعِظة وقد ال يكون لها وجود على أرض الواقع .
-2-

واحلكايتان اللتان سنذكرهما هما من الطراز االول  –على ما يبدو  –
االولى :

ّح رجالً يـحمل عـلى رأسه طبـقاً من العـنب فاسـتدعاه كان أحـد التجّـار في مكـتبه الـتجاري و
واشترى العنب منه وأرسله الى داره .

نزل وجيء بالعشاء لم يجد شيئا من العنب مع ما قدّم له من الطعام . وح عاد مساءً الى ا
فسأل :

وأين العنب ?
فجاءه اجلواب على خجل بعد ح :

لقد أكلناه .. فقال :
اذا لم تُبقوا لي شيئا منه ? و

فقيل له :
بصراحة 

نسيناك ..!!
بـادرة الى اجناز الـنـافع من األعمـال قبل وهـكذا أصـبـحت هذه الـقصـة مُـنَبِـهاً له عـلى لـزوم ا
فوات األوان النّ أقـرب النـاس اليه نـسوه وهـو حي ما بـيـنهم فـكيف بـهم بعـد أنْ يرحل عـنهم
ـبــادرة الى مـيــادين الــعـمل الــصـالح والــبـر وتــتـوالى الــشــهـور واالعــوام عـلى رحــيـلـه ? انّ ا

واالحسان مطلوبة على نحو سريع ودون إبطاء .
الثانية :

ان رجالً مات وخلّف زوجة واوالداً كثيرين .
عتاد أيام حياته  وكانت تضع في ( فعمدت زوجته الـذكية الى ابقاء ثوبه معلقا في موضعه ا
ال قالت جيب ) الثوب ما يـصل الى يديها من األمـوال  فاذا طالبها أحـد أبنائها بِـدُفْعَةٍ من ا

له :
اذهب وخذ من جيب أبيك وهكذا كان .

ولم ترد بذلك االّ تفعـيل صلة االبناء بـأبيهم  وإشعارهم بـأنه لم ينقطع عن رعايـتهم حتى بعد
وت وهذا ما يدعوهم الى البرّ به بعد موته أيضا . ا

وهكذا تكون الزوجة الوفيّة لزوجها .
-3-

أيها االحبة 
ن غادر هـذا الـكون الـفـاني الى الـعالم إنَّ لـكل واحد مـنّـا الـكثـيـر من االعزاء الـذين فـقـدهم 
الـباقي وهـؤالء يـسـتحـقـون مـنـا البـر بـهم واالحـسان الـيـهم  كـيف ال وهم مـا ب أب وأم وأخ

وأخت ..?
قدور . عليكم بالتصدق عنهم وفق ا

ا  توفـقون اليه مِنْ وعليـكم أنْ تهـدوا الى أرواحهم ثوابَ شـيءٍ 
صالح االعمال فان البّر يكون بعد الوفاة كما يكون قبلها .
ن يبر بوالديه وأرحامه . نسأله تعالى ان يجعلنا وايّاكم 
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و ما

قـراطـية في جـمـيع أنحـاء الـعالم احلـاضـنة لـلـحكـومـة الشـعب في األنـظمـة الـد
الوطنية النزيهة والكفوءة ..

لكن في العراق احلاضنة الشعبية ترفض احلكومة.?
غا حكومـة  محاصصة  ألنها حـكومة فاسـدة حكومة سراق حـكومة تقـاسم ا

وحكومة فاشلة..?
حكومة جهلة مع سبق األصرار والترصد مع شديد األسف ..?

ثورة التـغيير أصـبحت ضرورة ملحـة وحتميـة نحو نظام حـكم رئاسي جمهوري
تكون احلاضنة الشعب والوطن .

ـعـجـزة وهــبـة وعـنـايـة من رب الـسـمـاء الـله عـزوجل ـا يـخـبئ الـقـدر  نـتـفـاءل 
بأشـرقة شمس الصبـاح لعراق نظـام احلكم فيهِ رئاسي وطني جـمهوري  يقودة
رجـال دولـة حـقـيـقـيـ  وسـاسـة الـزمن األغـبـر سـيـاسي

الصدفة لعنهم الله الى مزبلة التاريخ..
عاش العراق ..
عاش اجليش..
عاش الوطن ..

{ رام الله (االراضي الـفلـسطيـنية)أ
ف ب) - اسـتشـهـد فلـسطـيـني طعـناً
بــسـكــ مــسـتــوطن إســرائــيـلي في
شـمــال الــضــفـة الــغــربــيـة احملــتــلـة
الــثالثـاء بــحـسب مــا أعـلـنت وزارة
الصحـة الفلـسطينـية.وقالت الوزارة
في بـيــان مـقــتـضب إنّ الــشـاب عـلي
حـسن حـرب ( 27عــامـاً) "اســتـشــهـد
بـعــد إصـابـته بــطـعـنـة مــبـاشـرة في
الـقلب بـسـك مـستـوطن في مـنطـقة
اسكاكا في سلفيت".وأكّد أحد أقارب
القتيل لوكالة فرانس برس أنّ قريبه
قُــــــتـل عـــــلـى مــــــرأى من الــــــقـــــوات
اإلســرائـيـلـيـة.وقـال فـراس نـعـيم إنّه
نطـقة مع عدد من أقاربه هرع إلى ا
ومن بــيـــنــهم ابن عـــمّه عــلي حــرب
بــعــدمــا ســمــعــوا أنّ مــســتــوطــنـ
يـنـصـبـون خيـامـاً فـيـهـا.وأضاف أنّه
جرد وصولهم وجدوا أنفسهم في
مـواجـهـة قـوات األمن اإلســرائـيـلـيـة
ـسـتــوطـنـ الـذين وحــرّاسـاً ألمن ا
أطلقوا النـار في الهواء. وتابع "بعد
إطـالق الـــنــــار في الــــهــــواء هـــاجم
ـسـتـوطنـون (...) كـنـا واقفـ هـنا ا
وجاء مـستـوطن وطعنه بـسكـ هنا
(مــــــشــــــيــــــراً إلـى صــــــدره) بــــــدون
ســــبب".وأكّــــد نــــعــــيـم أنّ الــــقـــوات
اإلسرائيليـة منعت الفلـسطيني من
االقـتـراب بـعـد الـهـجـوم.من جـهـتـها
أعـلنت الـشرطـة االسرائـيلـية إصـابة

فـلـسـطـيـني بـجـروح خـطـرة "بـعـدمـا
طُـــعن عـــلى مـــا يـــبـــدو" من دون أن
ــهــاجم. وأشـارت في حتــدّد هــويـة ا
بــيــان إلـى أنــهــا تـلــقـت مــعــلــومـات
مـــفــــادهـــا أن شـــجــــارا انـــدلع بـــ
فــلـسـطــيـنــيـ وإسـرائــيـلــيـ قـرب
مـسـتـوطنـة أرئـيل في شـمال الـضـفة
الغـربيـة التي حتـتلهـا إسرائـيل منذ
.1967وبحسب البيان فإنّ "قوات
ـكان حيث من الشـرطة وصلت إلى ا
نقل فلسطيني أصيب بجروح خطرة
ـستـشـفى بعـدمـا طُعن عـلى ما إلى ا
يبـدو".وأكّدت الشـرطة في بيـانها أنّ
احلــادث مــوضع حتــقــيق و"الــعــمل
ــهــاجم".من جــار لــتــحــديــد هـويــة ا
ــقــاومـة نــاحــيــتــهـا قــالت حــركــة ا
اإلسالمـــيــة (حــمـــاس) في بــيــان إن
مـقـتل حـرب "امـتـداد لـلـحـرب الـقذرة
ــســتـوطــنــون عـلى الــتي يــشــنّـهــا ا
ـتـلـكـاتـنـا شـعـبـنـا ومـقـدسـاتـنـا و
ونــتـــيــجــة مــبـــاشــرة لــلـــتــحــريض
الــصــهــيــوني الــرســمي وإطـالق يـد
نظم ـمارسة اإلرهاب ا ستوطن  ا
في أنـحـاء أرضـنا احملـتـلـة".ويـعيش
حـــــــوالى  475ألـف مــــــســـــــتــــــوطن
إسـرائيـلي في مسـتوطـنات بـالضـفة
الــغـربــيــة حـيـث يـعــيش أيــضـا 2,8
مـلــيــون فـلــســطــيـني. وتــعــتــبـر كل
ــســتـوطــنــات اإلسـرائــيــلـيــة غــيـر ا
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وجـه أم بـغداد عـمار مـوسى كاظم
االثــنــ بـإيــقـاف اســتــخـدام الــكـتل
اخلـرسـانـيـة (الصـبـات) لـغـلق احملال

والفعاليات التجارية.
وقـال مدير عـام العالقات واالعالم في
االمـانـة محـمد الـربـيعي في بـيان إن
(كـاظـم وجه جـمـيع الـدوائـر الـبـلـديـة
بـإيقـاف استـخدام الـكتل اخلـرسانـية
(الـصـبات) لـغـلق احملال والـفـعالـيات
ــمـتــنـعـ عـن سـداد مـا الــتـجــاريـة ا
بــذمــتــهم من رســوم حلــســاب أمــانـة
بــغـداد وكــذلك اخملـالــفـات الــبـنــائـيـة
واالسـتـعـاضـة عـنـهـا بـإحـدى الـطـرق
الـقانونـية النـافذة).وأضاف الـربيعي
أن (إجـراءات الـغـلق بـواسـطـة الـكـتل
ـنـظر الـكـونـكـريتـيـة تـسبـب تشـويه ا
احلضاري لشوارع العاصمة بغداد).
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حث رئــيس حــكــومــة اقـلــيم كــردســتـان
ــانــيــا عــلى دعم ا مــســرور الــبــارزاني 
قوات البـيشمـركة في حربـها ضد داعش
وتــوســيع افــاق الــتــعــاون في مــجــالي
االقتصـاد واالستـثمار. وقـال بيان تـلقته
الــتــقى (الــزمــان) امـس ان (الــبــارزاني 
ـاني لــدى بــغــداد مــارتـ الــســفــيــر اال
يــيـــغــار وجـــرى بــحث ســـبل تـــوطــيــد
والسيـما ـانيـا  العالقـات بـ االقلـيم وأ
في اجملال االقـتـصادي واالسـتثـمار إلى
جــانـب مـــنــاقـــشـــة األوضـــاع الـــعـــامــة
سـتجـدات األخيـرة في العـراق حيث وا
 تأكيد أهمية مواصلة دعم البيشمركة
في احلــرب عــلى اإلرهــاب كــمــا تــنـاول
سـائل ذات االهـتـمام الـلقـاء جـمـلة مـن ا

شترك). ا
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 وكان البارزاني قـد اكد أن االقليم حقق
ئـة فقط من إيـرادات العراق بـنحو  5با
مـــا عــجـــزت احلــكـــومــة االحتـــاديــة عن
حتــقــيــقه مـن إيــرادات الــبــلــد. وقـال ان
( الي الـعراقي (االقليم أصبح مـلجأً 
ــئــة من وتــابع (حــقــقــنــا بــنــحــو  5بــا
إيــرادات الـعــراق مــا عـجــزت احلـكــومـة
االحتادية عن حتقيقه). في غضون ذلك 
رأى الـــســفـــيــر االيـــطــالي لـــدى بــغــداد
ماوريـتسـيو غريـغانـتي ان وجود بـعثة

اني UI¡ ∫ مسرور بارزاني يلتقي السفير اال
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أوضـحت وزارة الـزراعـة تـفـاصـيل
خـطـتهـا خلـفض األسـعار والسـيـما
اســـعــار االســـمــاك. وقـــال الـــوكــيل
الفني للوزارة ميـثاق عبداحلس

في تــــــصــــــريح امـس إن (الـــــوزارة
وضــعت في قـانــون الـدعـم الـطـار
خـطـة خلــفض أسـعـار األسـمـاك من
خـالل دعـم األعـالف). وأضـــــــاف أن
ـائـيـة ردمت مـئـات ـوارد ا (وزارة ا
وهـو مـا حتـاول وزارة الـبــحـيـرات 
الـزراعـة تـعـويـضـهــا بـالـتـربـيـة في
األقفـاص داخل مجـرى النـهر كذلك
صب العام) الفتاً استخدام ميـاه ا
إلى (فـــتـح االســـتـــيـــراد لألســـمـــاك
بـردة). وأكـد أن (هـناك اجملـمـدة وا
ـيــة تـتـمـثل في ارتـفـاع حـقـيـقـة عـا
ي بــاألسـعــار الســيــمــا أســعـار عــا
األعالف بـــســبـب ارتــفـــاع تــكـــلــفــة
إنـتـاجـهـا والـذي يـعـود الى ارتـفـاع
أســعــار الــنــفط واألزمــة الــروســيـة
األوكـرانـية) مـشـيـراً إلى أن (هـناك
واجـهـة غالء جـميع ـيـاً  حتـديـاً عا

ـواد الـغــذائـيـة). وحـددت أســعـار ا
وزارة الــزراعــة في وقت ســابق 3
أســبـاب لالرتـفـاع األخــيـر بـأسـعـار
األســـمـــاك في الـــســـوق احملـــلـــيـــة
ستـوي لتقليلها وأكدت التحرك 
أوضـحت سـبب النـفـوق األخـير في
تحدث باسم صب العام). وقـال ا ا
وزيــر الــزراعــة إن (مـــا يــحــدث من
حــــاالت نــــفـــوق أســــمـــاك ال يــــرقى
ـــســتــوى الــتـــأثــيــر عـــلى الــثــروة
السـمـكيـة وهنـاك حاالت ظـهرت في
ـــصـب الـــعــام بـــ مـــحـــافـــظـــتي ا
الديوانـية وواسط استخـدمت فيها
مـواد سـامة مـا أدى لـنـفوق كـمـيات
من األســـمـــاك). وأضــاف أن (وزارة
الـزراعـة قــامت إثـر ذلك بـالـتـواصل
ـــــــــــــــــــوارد و إغـالق مــع وزارة ا
ـؤدية لـهور صب الـعام ا بوابـات ا
ج لتحـييد التـسمم الذي حصل الد
وهــنـاك تـنـسـيـق عـال بـ اجلـهـات
الحـقة من يـتـعـمدون ذات الـعالقـة 
تسمـيم األنهار لـلتأثيـر على الثروة

السمكية).

الـذوق الــعـام  نــظـرا الن مــثل تـلك
الـــعـــبـــارات  التـــنـــاسب  روحـــيـــة
الشارع  وامكانياته على استيعاب
ما يـرمز الـيه سائق اي سـيارة في
تـلـك الـدالالت الـتي تـنـتـمي لـلـواقع
النـفسي والبـيئة االجـتماعـية التي
يــنـحــدر مـنــهـا ..ويــسـكب الــكـاتب
روحه البـصريـة في سيـاق الرواية
فـكـانه يـستـحـضـر منـاطق واحـياء
عــايــشـهــا  لــيـبــرز من خاللــهــا مـا
كـانت عـليه مـديـنته الـبـصرة خالل
ــتــعــاقـبــة  وكــانه ادوار احلــيــاة ا
يتـماهى مع الـتاريخ في ابـراز تلك
ـدلوالت الـروائية الـتي يـعتـمدها ا

في نصه .
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خصوصا وانه يـستدعي ايضا في
 ســيـاق الـروايـة  ابــراز  الـروحـيـة
الـتي يـتــمـتع بـهـا الــبـصـريـون في
ـــســـاعـــدة ـــهم الشـــكــــال ا تـــقــــد
واالسـهــام بـتـذلــيل غـربــة الـغـريب
ودعـوته لــعــقـد صــداقـة والــفـة مع
ــديــئـة  الــتي تــمـثل ثــغـر ســكـان ا
الــبـــلــد الــبــاسم بــاجتــاه اخلــلــيج
..وتـــؤكــد الـــروايــة  فـي فــكـــرتــهــا
الـرئيـسيـة عن واقع مـازوم تعـيشه
تروكة  والتي هجـورة وا نازل ا ا
تـمـاثل ارواحـا مـخـنـوقـة خـنـقـتـها
بــالـــتــعــاقـب ادوار احلــرب ومــحن
تـواليـة  وكانك حـينـما الـتهـجيـر ا
تـزور تـلك البـيـوتـات على مـخـتلف
ان الى اوضـاعـها تـنـصت بـكل  ا
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مــا كـــانت تــخــتــزنـه اروقــتــهــا من
احــاديث  ومــســـامــرات اهل الــدار
ن يـتـركون ذكـريـاتـهم لـيس على
واقع احلـجر فـحـسب بل في اروقة
تــــلك الــــبــــيــــوتــــات واجــــوائــــهـــا
وفـضاءاتـها لـتبـقى ماثـلة  من دور

الى دور على تعاقب السن ..
لقـد احسن الكـاتب  احمـد ابراهيم
الــســـعـــد  اخــتـــيــار فـــكــرتـه الــتي
ــنـشـورة ارتـكــزت عـلـيه الــروايـة ا
ضمن سلـسلة  مـنشورات  االحتاد
العام لالدبـاء والكتـاب في العر اق
وابـرز الـســعـد في سـيــاق الـروايـة
مــــا يــــســـعـى الـــيـه االخـــرون وهم
يـــعــثـــرون عـــلى مـــنــزل مـــهـــجــور
ــتــلـكــون مـفــاتــيـحـه ويـســيـرون
اوضـــاعـه  الالشـــرعـــيـــة بـــحـــسب
اهوائـهم وامزجتـهم فتارة يـتحول
الى حـاضنـة للـعالقـات الالشرعـية
و االقـتـران  بـعقـد عـرفي مـتـجاوزا
نـاسبة ـسيـرة  وا روابط الزواج ا
وتارة يتحول ذلك احلاضن االليف
الى مخزن لعبـوات ومتفجرات  او
ـمـنـوعـات بـغـيـرهـا من  صــنـوف ا
ــمـنــوعـة او من جـانـب احلـبــوب ا
عــــبــــوات اخملــــدرات الــــتي بــــاتت
جتـتاح الـبلـد وتـهدد صـفاء ابـنائه
كـنــوع يـلـجــاون الـيه لــلـهـروب من
ـتـشـابـكـة الـتي تـعصف االحـداث ا
به ..امــا الــعـنــوان الــرمــزي  الـذي
اختاره الكاتب  فكان به يربطه مع
ـهــجـور مع ـنــزل ا واقع تـمــاهي ا

الـذات الــهـاربـة   تــلك الـتي يــلـجـا
الــيـهـا االنـسـان الـهـارب من دوامـة
احلرب ليسعى الحراق نفسه  بدال
من ان تتـحول تـلك الذات الـى جثة
هـامــدة بـفـعل احلـرب  فـكـانه بـذلك
ـشـتـرك يـدرك ان  احراق الـقـاسم ا
ـتـازل وتـدمـيـرهـا افـضل من تـلـك ا
ان تكون مالذات للنـفوس الشريرة
ـمـارسـة رذائل الـتي تـلـجـا الــيـهـا 
نزل تعـاكس ما كانت عـليه هيـئة ا
ووضـعيـته وهي حتـتـضن العـائـلة
ويــومـيــاتـهــا  الـتـي تـبــرز من بـ
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تــنــتـمـي روايــة (احـمــر افــضل من
مـــيت ) الدب جــــديـــد يـــنــــبـــغي له
احلــضـور بــشـكل اوسع في ثــنـايـا
االدب الــــعــــراقي بــــعـــد ادوار ادب
احلروب وقـسوة  االزمـنة الـتي مر
بـهـا الـعـراقي نـتـيـجـة الـسـيـاسات
احلــاكـمـة لـيـطل ادب هـذه الـروايـة
مـــــعــــتــــمــــدا عـــــلى ادب الــــنــــزوح
والـتـهـجيـر والـروح التـائـهـة  التي
تــــــبــــــحـث عن مـالذ امـــــ دون ان
رات تسـعى الن تـسلك في نـفس 
احلياة االولى ما كـانت عليه االلفة
والــطــمــانـيــنــة الـتـي كـانت تــغــمـر
االنـســان وتـعــمـده  بــروح احلـيـاة
اخلــالـــيــة من هــبـــوب الــعــواصف
وازمــــات احملن الــــتـي قــــاســــاهــــا
الـــعـــراقـــيــون مـن عــام الخـــر  البل
ــــاالت من تــــضي تــــلك الــــروايــــة 

ـدمـرة ـهـجـورة وا ـنـازل ا ارواح ا
ة ـوصل الـقـد هـنـاك في  جـوف ا
حــيث غـمــرت قــنـابـل احلـرب الــفـة
ـعمرة بعرق تالصقة ا البيوتـات ا
االمل والــرجـاء بـغـد مـوصـلي اخـر
او بيوتات الـبصرة التي عانت من
حقـبة حـرب الثـمانـينـات والقصف
ـوحش فـارغم الـذي كـان رفـيـقـهـا ا

الـــــــكـــــــثـــــــيـــــــرين
لـــيـــتـــركـــوهـــا في
مــــــــطـــــــلـع تــــــــلك
تـوالية االزمات ا
الـتي تبـدا بـحمل
حـقيـبـة  وتنـتهي
بـتفـكيـر الينـتهي
حــول مــسـتــقـبل
نـعــيـشه هـنـا او
نــقــفـل راجــعـ
ــرتـع الــصـــبــا
االول  وهــــكـــذا
تـعـيش الـنفس
الـــــعـــــراقـــــيــــة
اضي دوامة ا
 بـــارهــاصــات
احلــــــــاضــــــــر
وافكار  جتاه
ـــســـتـــقـــبل ا
الـذي اليـبـدو
فـي نـــهـــايـــة
نــــــقـــــــفه اي
بـصيص من

 اشـعــاعـات االمل
غالف الرواية

ـــوجب الــعــداد ســـعــر األمــبـــيــر 
ســـاعــة/أمــبـــيــر نـــهــايــة الـــشــهــر
باألستنـاد إلى اجلدول الصادر من
مــديــريـة تــوزيع كــهــربـاء نــيــنـوى
ركـز. و يكون الـتشـغيل للـمناطق ا
الـصـنـاعـيـة (من الـسـاعـة الـثـامـنـة
صــبـاحــاً إلى الــســاعـة اخلــامــسـة
مـسـاءاً) وقـال ان ويـحـتـسب سـعـر
ـوجـب الـعداد األمـبـيـر يـحـتـسب 
ســـاعــة/أمــبـــيــر نـــهــايــة الـــشــهــر
باألستنـاد إلى اجلدول الصادر من
مــديــريـة تــوزيع كــهــربـاء نــيــنـوى
ــركـز. ويــلــتــزم جـمــيع أصــحـاب ا
ولـدات بربط عـداد وأعتـماده في ا
جـمـيع أنــواع الـتـشــغـيل وبـخالف
ــــولـــدة ذلـك ال يــــحق لــــصــــاحب ا
ـنع أخذ ـطـالبـة بـالتـسـعيـرة. و ا

أي مبلغ مقدماً لـلساعات اإلضافية
نع خـارج تـسعـيـرة الـعداد. كـمـا 
دفع أي مــبــلـغ بــدون وجــود ورقــة
الــتــســعــيــرة. وخــتم الــبــيــان انه
(يــحق لـــلــمـــواطن أخـــتــيـــار نــوع
الــتــشــغـيـل خالل ثالثــة أيــام مــنـذ
صــدور الــتــعــلــيــمــات بـتــاريخ 21
حـزيــران اجلـاري فـيـمـا اشـار الى
ن ان أرقـــــــام الـــــــشـــــــكـــــــاوي األ
واأليــــــــــــــــســـــــــــــــر  07722773394
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واجنـــــزت مـالكــــات فـــــرع تـــــوزيع
كـهـربـاء مـيـسان  اعـمـال الـصـيـانة
االضطراريـة على خطوط  33 ك.ف
" ســكـر 1  ســكـر 2  ســيــد احــمـد
غذيات الى محطة اجملر الرفاعي ا
في قـضـاء اجملـر الـكــبـيـر  مـحـطـة
ســيـد احــمـد الــرفـاعـي في نـاحــيـة

سيد احمد الرفاعي . 
هـنـدس جاسم وقـال مـدير الـفـرع ا
راضي بــــــريـــــدي لـ(الــــــزمـــــان) ان
(مالكاته في مـركز صـيانة وجـباية
اجملـر الكـبير  انـتهـت من اعمـالها
االضــطـراريــة عـلى خــطي سـكـر1 
ســـكــر2  اخلــارجــ مـن مــحــطــة
العمـارة اجلديدة التـحويلية 132/
33/ 11 ك.ف  والــلــذان يـــغــذيــان
مــحــطــة كــهـــربــاء اجملــر الــكــبــيــر
الـثـانـوية ( 33/ 11 ك.ف ) مـشـيرا
إلى  تـــعــرضــهـــمــا الى خـــلل فــني
نـاجـم عن زيـادة األحـمـال وارتـفـاع
درجات احلرارة  واكـد بريدي الى
ان  اخلــلل الـــفــني كــان  بــســقــوط
االسالك حـجم 120مــلم بــطـول 75
حيث  اسـتبـدالها مع ربط متـراً 
نـيوم عدد 4 مع نيـوم -ا معـدات ا
اعـادة اخلـطـ لـلـعـمل بـعـد اجنـاز

صيانتهما). 
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اصـدرت محـافظـة نيـنوى االثـن
ـولدات تـعـلـيمـات بـشـأن تشـغـيل ا
االهـــلـــيــــة. وذكـــر بــــيـــان أمس ان
ولدات األهليه (تعليمات تـشغيل ا
قـبل ولغـاية تصـفير لشـهر تـموز ا
الــعــداد تــتــضــمن االتي: تــشــغــيل
ــــولـــدات احملـــدد (مـن الـــســـاعـــة ا
الـــواحــــدة ظـــهــــراً إلى الــــســـاعـــة
الــواحــدة لـــيالً) بــدون اســتــراحــة
ـوجب ويـحـتـسب سـعـر األمـبـيـر 
العـداد ساعـة/أمبـير نهـاية الـشهر
باالستنـاد إلى اجلدول الصادر من
مــديــريـة تــوزيع كــهــربـاء نــيــنـوى
ستمر ولدات ا ركز). وتشغيـل ا ا
( 24ســـاعــــة) بـــدون اســــتـــراحـــة.
واضــاف الـبـيـان ان سـعـر األمـبـيـر

ـــــوجب الـــــعـــــداد يـــــحـــــتـــــسـب 
ســـاعــة/أمــبـــيــر نـــهــايــة الـــشــهــر
باالستنـاد إلى اجلدول الصادر من
مـديـريـة تـوزيع الــكـهـربـاء نـيـنـوى
ـــركـــز. ويــكـــون الـــتـــشـــغـــيل في ا
ناطق اخملدومة بكار ( 24 ساعة) ا
بــدون أسـتــراحـة ويــشـمل احملالت
الـتجـارية ويـحتـسب سعـر األمبـير
وجب العداد ساعة/أمبير نهاية
الــشــهــر بــاألســتــنــاد إلى اجلــدول
الصـادر من مديريـة توزيع كـهرباء

ركز.  نينوى ا
واكـــد ان الـــتـــشـــغــيـل الـــتـــجــاري
لـلـمـحالت لـلـمـنـاطق خـارج شـركـة
كـار يــكـون (من الــسـاعــة الـثــامـنـة
صــبــاحــاً إلى الــســاعــة الــعــاشـرة
) بدون استـراحة ويـحتسب مسـاءاً

الفتا الى (ان مالكات مـركز صيانة
وجــبــايــة ســـيــد احــمـــد الــرفــاعي
اكمـلت ايضـا اجناز صـيانة اخلط
ـــغــذي الى مـــحـــطــة ( 33 ك.ف ) ا
سـيــد احـمــد الـرفــاعي اخلـارج من
ــيــمــونــة الــتــحــويــلــيـة مــحــطــة ا
اجلــديـــدة بــعـــد تــضـــرره بـــســبب
االحـمـال الـعـالـيـة واعـادته لـلـعـمل

بجهود استثنائية) . 
ويـــذكـــر بـــان اعــمـــال الـــصـــيـــانــة
االضطـرارية على اخلـطوط الثالث
اجنـزت بـاشـراف مـبـاشـر من قـبل
ــتــابــعـة ــركــزين  و مــســؤولي ا
مـــديـــر الـــفـــرع و وكــــيـــله بـــشـــكل

متواصل .
وحـدّدت وزارة الـكـهـربـاء الـسبت
حاجتها الفعـلية من الغاز لتشغيل
مـحطـات تـوليـد الـطاقـة في البالد
وأكدت أن اجلـانب اإليراني مـتفهم

حلاجة العراق.
تحـدث باسم الوزارة أحمد وقال ا
مــوسى فـي تــصـــريح إن (الــوزارة
مــتــواصــلـــة مع اجلــانب اإليــراني
لــرفـع إطالقـــات الـــغـــاز بــالـــشـــكل
الكـافي لـتـشـغـيل مـحـطـات الـطـاقة
في الـعــراق) الفـتـاً إلى أن (هـنـالك
زيـادة حــالـيــاً بـإطالقــات الـغـاز إذ
ــــدفـــــوع إلى 40  وصـل الــــغـــــاز ا

.( مليون متر مكعب يومياً
وأضــاف أن (الـــوزارة تـــبـــحث مع
اجلـــــانب اإليــــــراني زيـــــادة هـــــذه
اإلطالقـات تـدريـجـيـاً وأن اجلـانب
اإليـراني مـتـفـهـم حلـاجـة الـعراق)
مـتابـعاً (نـحتـاج حالـياً من 50 إلى
 55 مـلـيـون مـتــر مـكـعب من الـغـاز
اإليــراني ونـــأمل بــالـــوصــول إلى
هــذه الــكـمــيــة عــبــر الـتــواصل مع

اجلانب اإليراني).
وكــانت وزارة الــكــهــربــاء أعـلــنت

ــاضي (الــبــدء فـعــلــيـاً األربــعـاء ا
بــعـــمــلــيـــة تــســديـــد ديــون الــغــاز
اإليــراني فــيــمــا أكــدت أن حــاجــة
الـــعـــراق تـــصل إلى أكـــثـــر من 50

.( مليون متر مكعب يومياً
وتــفـــتــتح شـــركــة نـــفط الـــبــصــرة
مشروع الطـاقة الكهـروشمسية في
ـــشـــروع حـــقل الـــفـــيـــحـــاء هـــذا ا
وبـالـرغم من بـسـاطـته تـبـلغ طـاقته
2.5 مــيــغـــاواط / الــســاعــة إال انه
يــعــتـبــر خــطـوة كــبــيـرة مـن حـيث
نـوعـية تـولـيد الـطـاقة الـكـهربـائـية
حيث يولـد كطاقـة تراكميـة سنوية
ـــثل نــصف  3500مــيـــغــاوط مــا 

احتياجات احلقل من الطاقة.
شروع جدوى اقتصادية ويعد ذا ا
وفـنــيـة وبــيـئـيــة كـبـيــرة حـيث أنه
يــوفــر اســتـهالك  1مــلــيـون و 107
لترات من وقود زيت الغاز “الكاز”
فـي الـسـنـة بـقــيـمـة تـصل إلى 400
مــلــيــون ديــنــار عــراقي بــالــســعــر
ـــدعــوم و 800 مـــلــيـــون ديـــنــار ا

بالسعر السوقي.
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ـشــروع قـلل كــلـفــة فـاتــورة حـقل ا
الـفـيحـاء الـتي يـدفعـهـا السـتهالكه
ـقـدار 500 الـطـاقـة الـكــهـربـائـيـة 

ألف دوالر سنويا.
وتـتـعـلق اجلـدوى الـبـيـئـيـة أيـضـا
بـتــوفـيـر إطالق 2500 طن من غـاز
ثـاني أوكـسـيد الـكـاربـون في اجلو

وهي كمية غير قليلة.
ـنـشــآت غـيـر الـنـفـطــيـة كـالـسـكن ا
ومـكـاتـب الـعمـل واخملـيم تـسـتـفـيد
من الطـاقة النـظيفة اجملـانية خالل
الـنـهـار وان هـنـاك مـسـاع لـشـمـول
ـنــشـآت الـنـفــطـيـة بـتــلك الـطـاقـة ا
تـــمــهـــيـــدا لــلـــوصل إلى مـــرحـــلــة

االكتفاء الذاتي.

»ŸUL²ł: مالكات السكك خالل اجتماع

WOK¼_«  «b u*« qOGAð  ULOKFð —bBð ÈuMO½
 w  w  ≥≥ ◊uDš vKŽ W¹—«dD{ù« W½UOB « ‰ULŽ√ e−Mð ÊU O  ¡UÐdN

واضـــواء احلـــيـــاة الــــتي تـــغـــمـــر
االخرين في دول مـجاورة  يبـيتون
لـــــيــــلـــــهم عـــــلى وســـــادة  االمــــان
والتــزعـــجــهم كــوابـــيس تــرك تــلك
احلـواضـن االمـنــة الخــرين غــربـاء
يــسـتــمـتــعـتــون بـاحــالـة مــثل تـلك
الــبـيـوت  الوكـار من الـشـر بـعـد ان
كــانت اعــشـاشــا لالمل  واالنــفـاس

السعيدة ..
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في قصـة يوسف درس الهي يتجدد في كل زمان ومكان .. تظهرفيه قيمة القيادة
لك الـقرار وصفات الـقائد لكـي يكون قدوة لـلمجتـمع خاصة في االزمات و من 
وبـالـذات االقتـصاديـة ..وكـيف تغـلب (ع) عـلى السـنـوات العـجاف بـجـدارة عالـية

وانقذ البالد من مجاعة حقيقية .
ـيـة وشبح  ظـروف الـعـالم اليـوم ومـوجـة الـغالء والـتحـذيـر من ازمـات غـذائيـة عـا
اجملـاعـة الذي يـهدد دوال كـثـيرة في الـعـالم وبالـذات الفـقـيرة دفـعـتني الى الـعودة
الى قـصـة يوسف مـرة اخرى الـتي تـتجـلى فـيهـا صورة الـقـائد بـاسمى مـعـانيـها
هنـية ) .. (قـال إجعـلني على التي يـريدها الـله وتتـلخص في (االمـانة والـكفـاءة ا
همة كبيـرة النها تتعلق بحياة الناس خزائن االرض  إني حـفيظ عليم) .. فهذه ا
والـبالد .. تـتطـلب شـخـصـا يـتـمتـع بكـفـاء ة الـضـمـير ودرجـة عـالـيـة من الـنـزاهة
ـال الـعــام ومـا عـهـد الــيه من مـهـمـات .. واالمـانـة واحلـرص لــكي يـحـافظ عــلى ا
ا تـتطلبه مهمـته من كفاءة فنية وحسب التـعبير القـراني ( حفيظ ) .. و( عليم ) 

أو علمية أو مهنية.. 
باختصار ..

ـسـؤول لـكي يـتـبـوأ هذه ـهنـيـة ) في ا ال بـد ان جتـتـمع الكـفـاءتـان ( الـضـمـيـر وا
ـكـانـة التي عـبـر عـنـها الـقـران الـكر ( انك ـسـؤوليـة ويـسـتـحق أن يكـون في ا ا

اليوم لدينا مك ام ) ..
ـنصب في حتقيق يوسـف درس مهم في فن االدارة و االقتصـاد والقيادة ودور ا

الهدف خاصة في الظروف الصعبة واالزمات ..
 لم يقـل عن يوسف أنه سـليل حـسب ونسـب وتاريخ طـويل فهـو( ابن يعـقوب ابن
اسحـاق ابن ابراهـيم ) .. وهو ايضـا لم يغـتر بانـاقته وجـماله وشـكله الذي أوقع
امرأة العزيز في غرامه فقالت عنه ( ليس بشرا .. ) .. بل قال (حفيظ عليم ) ..
قصة يوسف .. درس خالد يعلمنا أن حل االزمة يكون على يد قائد أو اداري أو
مسؤول يـتمتع باالمانة والتدبير وعدم التبذير ويتحسب لالحتماالت السيئة و من
ــؤسـســة بـجــدارة وعـبــور االزمـات اهـل االخـتــصـاص لــكي يـتــمـكن من قــيـادة ا
بـسالم واتـخـاذ الـقـرارات الـصـائـبـة واسـتـثـمـار االمـوال والـثـروات في مـكـانـهـا

ا يعود على البالد والعباد باخلير والرخاء.. الصحيح واالستفادة منها 
قـصـة يـوسف درس الـهي لـلـبـشريـة أيـضـا في تـغـيـر االحـوال من حـال الى حال

(عام يغاث الناس فيه يعصرون )
ـستويات الوظيفية سؤول في مختلف ا قصة مـهمة ينبغي أن يقف امامهـا مليا ا
في العالـم .. ويستوعب مضـامينها ومـعانيها كل من يـتصدر مسؤولـية أو يستلم

منصبا في وقت االزمات ..
نـصب عند يوسف مسـؤولية وأمانة وليس لـلوجاهة والفائـدة الشخصية .. كم فا

يغنم وكم يكسب .....
ـؤسـسة والـبالد باسـم من يشـغله وان نـصب عـهد بـاجناز يـسـجل في تاريخ ا ا
ـنـصب لـيـكون تـكـون له رؤيـة واضحـة لـقـطـاعه يـعـمل عـلى حتـقيـقـهـا من خالل ا
ـثلهـا و يكون إضافـة نوعيـة خلدمة الـشعب والدولـة وليس شـخصا أو جـهة ما 

رحلة مهمة وليس فقط للتاريخ الشخصي ..  يزة  كذلك عالمة 
نـصب في االزمات والتحديات يكون مهمة وطنية قبل أن يكون درجة وظيفية أو ا

وقف مع . مكافأة شخصية 
نصب لهـدف وطني كبير وحتـقيق رؤية سياسيـة تخدم الوطن وليس  لقـد وجد ا
ـعــيــار االول في الهــداف ذاتــيــة .. ولن يــتــحــقق ذلك ان لـم تـكـن الــكـفــاءة هـي ا

االختيار للمنصب .. ويوسف مثال على ذلك ..
 } } } }
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في قصة فرعون درس اخر ..
لـو تـأمـلـنا فـي رد اللـه سبـحـانه وتـعـالى عـلى فـرعـون  الـطـاغـيـة الـذي لم يـعرف
الـرحـمـة عـنـدمـا قـال ( أنـا ربـكم االعـلى ) .. جتـد رحمـة الـله حـتى مـع العـاصي

تـجبر .. فـقد خاطب مـوسى وهارون ( إذهبـا الى فرعون ا
إنه طغى فقوال له قوال لينا لعله يتذكر أو يخشى ) ..

قال أحد الصاحل وهو يسمع هذه اآلية :
(يــارب إذا كـان هـذا عــطـفك بــفـرعـون الــذي قـال ( أنـا
ربكم االعـلى ) .. فكيف يـكون عطـفك بعبـد سجد وقال

( سبحان ربي االعلى ..) ..
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تبـدو ثيمـة  الرواية الـتي اصدرها
الــكـاتـب  احـمــد ابــراهـيم الــســعـد
حتت عــنـــوان ( احــمـــر افــضل من
ـرة كونـها مـيت ) غـير مـطـروقة بـا
تـســلط الـضــوء ازاء قـضـيــة بـاتت
تـشـكل واقـعـا رئــيـسـيـا  من ضـمن
يوميات  اجملتمع العراقي  السيما
ــهــجــورة الــتي وان الــبــيـــوتــات ا
اضـحت مــقـفــرة جـراء  تـركــهـا من
جــانب اصـحـابـهـا  بـسـبب ظـروف
التهـجير والـنزوح وبالـتالي تبدو
ن يوظفون تلك مطمعـا لكثيـرين 
ـمـارسـات غيـر شـرعـية الـبـيـوتات 
او يحيـطوها بـاطماعهم  لـيحولوا
مــجـرى تـلك الـبــيـوتـات الى جـانب
ـرة يخـالف تمـاما ما غيـر سلـيم با
كــانت تــمــثـله تــلك الــبــيــوتـات من
رمــوز لـاللــفــة واحلـــيــاة االســريــة
ـفعـمـة  بالـدفء..في عـتبـة النص ا
الــروائي  تــواجــهك تــلك الــعــبـارة
الـغـريـبـة الـتـي يـخـتـارهـا  الـسـعـد
لـتـرجـمـة نـصه الـروائي  فـيـعـنون
روايــته  بــاحــمــر افــضل من مــيت
والـتي تـطـالعك في سـيـاق الـرواية
بشـكل عبـارة يخـتارهـا احد سواق
الشـاحـنـات ليـضـعـهـا على خـلـفـية
شــاحـنــته  مــثــلـمــا هــو احلـال مع
تـعــابــيــر  ومـصــطــلــحـات غــريــبـة
يختـارها اغلب السـواق  ليبرزوها
عــلـى خــلـــفــيـــات تـــلك  الـــعــجالت
ويسـهمـون بشكل وبـاخر بـتخريب
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الكات الهنـدسية والفنية شرعت ا
والـتـشغـيـلـيـة الـتـابـعـة الى شـعـبة
ـنــطـقـة بـيـجي ـدنـيـة  الـهـنــدسـة ا
رحـلـة الثـالـثة من حـمـلة بـاجنـاز ا
تـأهـيل وادامـة قـطــاعـات مـحـطـات
قــطـــار(تــكــريت والـــريــاش) ضــمن
ـنـطـقـة الـشـرقـيـة لـتـأمـ مـحـيط ا
مـــرور قـــطـــارات الـــنـــفـط االســود
بـاالضـافة الى اجـراء عـملـيـة  جرد
قطاع ( بـيجي/ احلقالنيـة) لقياس
كميات الرمال على القطاع من قبل
عني لرفع كفاءة نطقـة وا مدير ا
باشرة بالعمل. اخلطوط لغرض ا
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وقال بيان تـلقته (الزمان) امس ان
(ذلك جـاء عــلى ضــوء تــوجـيــهـات
وزير االـنقل الـكابـ ناصـر حس
ـيدانـية ـتابـعة ا بـندر الـشبـلي وا
ستمرة من قـبل مدير عام السكك ا
االســـــتـــــاذ طـــــالـب جـــــواد كـــــاظم
احلـــســـيـــنـي بـــتـــاهـــيل خـــطـــوط
ـــنـــاطـق الـــشـــرقـــيـــة ومـــفــــاصل ا
والــشـــمــالــيــة لــتـــعــزيــز الــتــبــادل
الــتـجــاري والــســلــعي ونــقل مـادة
الــنـفط االســود من مـحــور مـصـفى
ـــوانـي الـــعـــراقـــيــة بـــيـــجي الى ا

الية). لتعظيم موارد الشركة ا
وتـرأس مـدير عـام الـشـركة الـعـامة
ــوانئ الـعــراق اجـتــمـاع الــلـجــنـة
عاون األمنـية الـبحـرية بـحضـور ا
الــفــنـي لــلــمــديــر الــعــام واعــضـاء
ـؤسـسـات الــلـجـنـة من الـدوائـر وا

ــديــر الــعــام احلـــكــومــيــة .وقــال ا
(تــتــولى الـلــجــنــة حتـقــيق الــتـزام
SO- ) ـتطـلبـات اتفـاقية الـعراق 
©ISPS ومـتـطـلـبـات مـدونـة ©LAS
ـوانئ البـد ان مــبـيـنـا ان (قـانـون ا
ياه اإلقليمية ومؤكداً يطبق في ا
ان مــوانئ الـعـراق سـتـعـمل قـريـبـا
ــنـصــة االلـكـتــرونـيـة عـلـى نـظـام ا
الـكـامـلـة)  .وتمت مـداخـلـة اعـضاء
الـلـجـنـة األمـنيـة الـبـحـريـة في عدة
مواضيع طرحت باالجـتماع ومنها
التـصويت باإلجـماع على انـضمام
مـديـر الهـيـئة الـبـحريـة العـلـيا الى

اللجنة األمنية البحرية.
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ـــتــولي الـــشــرعـي لــلــعـــتــبــة قــال ا
هـدي الكربالئي) احلسيـنية (عـبد ا
ــيــة الــســبــطـ ان مــشــروع اكــاد
ـصـاب بـالـتـوحد لعـالج األطفـال ا
واضــطــراب الـنــمــو يــعــد من اكــبـر
راكز في العراق . وقال الكربالئي ا
ـرتـكزات في كـلـمـة االفـتـتـاح . ان (ا
ـنـطـقـيـة الـتي الـشـرعـيـة واالسس ا
شاريع تدفع إدارة العـتبة لـتنفـيذ ا
ا الصحية والنفسيـة والتعليمية 
ـرجعـيـة الديـنـية في تعـكس رؤيـة ا
النجف ومـنهاجهـا في كيفـية رعاية
اجملتـمع وخـدمته مـضيـفـاً ان البـلد

يـحـتـاج الى عـلـمـيـة مـبـدأ الـتـعاون
والــــتــــضــــامن في أداء الــــوظــــائف
األساسية خلـدمة اجملتمع من خالل
توفرة لتقد اخلدمات االمكانات ا
الطبية والتعليمية والتربوية وهذا
ثـابر لتقد ما يحتـاج الى العمل ا
اخلدمات الصحية لكي نحافظ على

سالمة العقل والبدن العراقي) .
من جـــانــــبه قـــال مـــحــــافظ كـــربالء
نـصــيف اخلــطـابـي ان (الـعــمل بـ
قـدسة ومـؤسسـات الدولة العـتبـة ا
عمل تـكامـلي والعـمل بروح الـفريق
واطن وفي كل ا يخدم ا الواحد و
االجتاهـات الـتي تـقـوم عـلى أساس

العلـم والصحـة واإلنسـانيـة كما ان
هنـاك عمل بـاجتاه الـتنـميـة والقوه
االقـتـصـاديـة واالمن الـغـذائي الـذي
ـقـدسـة عـبـر تـسـاعـد به الـعـتـبـات ا

مشاريع زراعية وتنموية).
ـشـروع يـتـكـون من ثالث يـذكـر ان ا
بـــنــايـــات تـــضم قـــاعـــات لألطـــفــال
وأخـرى لإلدارة وثــالـثـة لــلـخـدمـات
بـــاإلضــــافـــة الى قـــاعــــات لـــلـــعالج
ـركز الفـيـزيـائي كـمـا يحـتـــــــــوي ا
عـــلى 37 صــــفـــاً جــــمـــاعــــيـــاً و33
صــــــــــــفـــــاً فـــــرديــــاً و 13 صـــــفــــاً
للمخـاطبة وبطاقـة استيعـابية تبلغ

اكثر من 300 طفل.
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ـتـراكمـة في اجملـتـمـعـات الـعربـيـة عـامـة ومـاخلـفـتـهـا من انـهـيارات في ظل االزمـات ا
اقـتصـادية جـراء احلروب وضعـف القيـادة وانعـدام القـدرة على ادارة الـبلـدان ناهيك
ـا حـذر مــنـهـا الـدين االسالمي عـن ارتـفـاع نـسـبـة اجلــهل بـدأت ظـاهـرة جـدلــيـة لـطـا
بـالـعـمـوم والـديـانـات االخـرى بــاخـتـراق الـبـيـوتـات بـشـتى اشـكـالـهـا والـوانـهـا وحـتى
العـراقيـة منـها عـبر موقـع (التيك تـوك) لم تلـحظ ابدا عـلى انهـا مشـروع منـظم للـكفر

بالذات االلهية.
ـتـمثل حيث يـعـمد مـوقع (الـتيك تـوك) الى نـشر مـفـاهيم الـتـعايش مع الـعـالم االخر ا
راهـق والشباب من ة وال تضـر ويتهافت ا باجلن بصـورة توهم االخرين انها مـسا
ــواقع بــصــورة جــنــونــيـة ويــبــدأ اصــحــاب مــا يـســمى الــذكــور واالنـاث عــلـى هـذه ا
بــالـصـفـحـات الــروحـانـيـة بــتـزويـد االخـرين طــرق الـتـعـامل مـع اجلن جلـذب احلـبـيب
والبحث عن االمـوال وغيرهـا عبر طالسم وكـلمات عـبرية وتـرديد اسمـاء ملوك اجلان
مكن ان يؤدي تـردديها في طقوس دون اي ادارك او فهم لطـبيعة االسمـاء التي من ا
ا تصل الى مراحل اجلنون والقتل وانتهاك طاف الى كوارث ور غير عادية بنهاية ا
احلـرمات.ويـعد انتـشار ظاهـرة الروحانـيات والتـوجه نحو شـرعنة الـتعايش مع اجلن
اسـونية التي تـهدف الى خلخـلة الدين والعـقيدة على حد شاريع ا واحدة من اكبـر ا
عتقدات االسالمية واالديان السماوية التي حذرت من التعامل سواء والقـضاء على ا
مع الـعالم االخـر وزرع الفـتنة ضـمن احلروب الـباردة الـتي تتـقنـها بـاالستـحواذ على
ستخدمة جلذب وسيقى ا تحدث وا كتملة وما ادهشني تقنية صوت ا العقول غـير ا
ـكن من االشـخاص وهـنـاك االالف من هـذه الصـفـحـات تغـزو صـفـحات اكبـر عـدد 
التواصل وبـاألخص موقع (التيك توك) ناهيك عـن نشر مقاطع فيديـوية فيها ايحاءات

غربية تدرك من خاللها ان هناك لعبة يجب على اجلميع التنبه منها.  
وبـحسب االدلـة ان اسـتـعانـة اإلنـسي بـاجلان ولـو كـان في أمر مـبـاح ولـست مع هذا
اصالً اذ ال يــوجــد اي مــبــرر في الــتــعــامل مع هــذه اخملــلـوقــات في ظـل وجـود الــله
سبحـانه وتعالى فإنها تـدخل في االستمتاع احملرم في قـوله تعالى :(وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ
نَا جَـمِـيـعًـا يَا مَـعْـشَـرَ الْـجِن قَـدِ اسْـتَـكْـثَـرْتُم منَ الْـإِنسِ ـ وَقَـالَ أَوْلِـيَـاؤُهُم منَ الْـإِنسِ رَبـَّ
لْتَ لَنَا ـ قَالَ النَّارُ مَـثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا اسْتَمْتَعَ بَـعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَـغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجـَّ

إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ـ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيم عَلِيم).
هــنــا نـــدعــو دور الــعــبــادة واجلــهــات الـــديــنــيــة واالمــنــيــة
ـتخـصصـة الى نشـر االرشادات الـثقـافيـة عبـر اجملالس ا
واخلطب واقـامة الندوات التوعوية لـلتعريف عن خطر هذه
ـرجوة الـظـاهرة عـلى اجملـتمع والـشارع وبـيـان االهداف ا
من انتشـار هذه الروحانيان ومن يقف خلفها فكلكم راعي

وكلكم مسؤول عن رعيته.
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كـثيرا مـا يدور الـنقاش حـول شروط تعـي رئيس جـامعـة فيتـركز حول ضـرورة توفر
اخلبرة وحول الوظائف التي شغلها سابقا. 

ـعـرفـة) مـكـتسـبـة فـي نـظام ظـهـرهـا الـعـراقي (بـالـرغـم من انـهـا جـزء من ا اخلـبـرة 
بيروقراطي روتـيني وتعني اشـغال وظائف ادارية (لـتطبيق قـوان وتعلـيمات تنـظيمية
عرفـة التجريـبية والتي واجـرائية) قد تـفتقـر الى التجربـة اما اخلبرة احلـقيقيـة فهي ا
هارات ودور للعقل ي بها ويتسع بها مجاله وتشمل ا هي النافـذة التي يتألق االكاد
ـنـاسب في مـكـان ـشـكالت. بـرأي ان وضع الـشـخص ا االسـتـطالعي وصـلـة بـحل ا
هارات رئـيس جامعـة سيتـطلب تنـفيذه أن يـتمـتع بشخـصية قـوية وجذابـة ومتزنـة و
االتـصال والتـواصل والتمـكن من احلديث بـلغة عـربيـة سليـمة وانكـليـزية طلـيقة وان
ية) وله سجل ؤسسات اخلارجـية (الوطنية والعا تكون له عالقـات جيدة باالجهزة وا
ـتـاز في كـل من الـبـحث الـعـلــمي والـتـدريس ويـؤمن بــضـرورة حتـقـيق االسـتـقالل
ية ي للـجامعـة عن الدولـة ويفـهم بعـمق محتـواه ويدافع عن احلـرية االكـاد االكـاد
ـناسـبة لإلشـكاالت التي ويـسعى الن تـكون اجلامـعة مـجاالً خـصبـا إليجاد احلـلول ا
يـة ويسـعى الى تطـبيق ـعايـير األكـاد ـنهـجيـة علـميـة ويهـتم با تعـترض اجملـتمع 

انظمـة ضمان اجلودة واالرتقاء بجودة التدريس والبحوث وبسمعة
ي وبيدوغوجي اجلامـعة وله مشروع تـطوير اداري واكـاد
ويلـتزم بقوة بأسس احلكم اجلـماعي الذي يجمع مصالح
الهيـئة التدريـسية والعـامل في اجلـامعة في عمـلية صنع

القرار. ابحثوا عن من يتمتع بهذه الصفات?

{ استاذ دكتور
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رقم (٢١) لسنة (٢٠١٣) استنادا الى قانون بيع وايجار اموال الدولة ا
بـينـة في ادناه والـعـائدة الى مـديريـة بلـدية تعـلن جلـنة الـبيع وااليـجار في مـديـرية بـلديـة العـمارة عن اجـراء مـزايدة عـلنـية لـتأجـيـر االمالك ا
زايـدة مراجـعة سـكرتـير الـلجـنة في مـقر بـلديـة العـمارة خالل فـترة (٣٠) ثالثـون يومـا تبدأ مـن اليوم الـعمـارة فعـلى الراغـب بـاالشتـراك في ا
التـالي لنـشر االعالن مـستـصـحبـا معه الـتأمـينـات القـانونـية الـبالـغة ان ال تـقل عن (١٠٠ %) لـكامل مـدة التـأجيـر وينـادى للـمزايـدة في السـاعة
زايدة دة اعاله من تـاريخ النـشر وعـلى قاعـة مديـرية بلـدية الـعمـارة واذا صادف يـوم ا الـعاشرة والـنصف صـباحـا في اليـوم التـالي النتهـاء ا
ترتبة على ذلك من نسبة (٢%) مع صاريف ا زايدة اجور النشر وكافة ا عطلة رسمية يكون موعدها اليوم الذي يليه ويتحـمل من ترسو عليه ا
صـادقة الكمال دنية وبـطاقة السـكن ويكون علـيه مراجعة مـديرية بلـدية العمـارة خالل فترة (١٠) عشـرة ايام من تاريخ ا جـلب هوية االحـوال ا

زايدة. اجراءات التعاقد االصولي وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية وال يجوز قطع الوصل في يوم ا

≤≥≥π¥ ∫œbF «

≤∞≤≤Ø∂Ø±¥ ∫a¹—U² «

 ÊöŽ≈

لك ورقمهت وقعنوع ا ساحةا مدة التأجيرا القيمة التقديرية احلالية
سنة واحدة٩/٨٤ م٢سوق حي احلس اجلديد ٣٨٨١/٥٢ حي احلسحانوت رقم ١٥٥ ١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار
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طالبة بالتعويض او اللجوء الى احملاكم اخملتصة. لك الى البلدية عند احلاجة اليه وخالل فترة التأجير او عند انتهاء العقد دون ا يسلم ا
زايدة وحسب - عـلى الراغبـ باالشتـراك جلب برائـة ذمة من الهـيئة العـامة للـضرائب / فرع مـيسان وبـخالفه ال يسمح لـه باالشتراك فـي ا

رقم م.ت ٣٢٧/٥ ق ٥ كتاب هيئة النزاهة/حتقيقات ميسان ا

سنة واحدة٩/٨٤ م٢سوق حي احلس اجلديد  ٣٨٨١/٥٢ حي احلسحانوت رقم  ٢٥٦ ١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار

سنة واحدة٩/٨٤ م٢سوق حي احلس اجلديد ٣٨٨١/٥٢ حي احلسحانوت رقم  ٣٦٠ ١٥٠٠٠٠٠ مليون وخمسمائة الف دينار

قبرة جزء من العقاركشك رقم ٤٤٦٤ حي احلس القد  سياج ا
سنة واحدة٩ م٣٨٨١/٥٢٢ حي احلس ٥٠٠٠٠٠ خمسمائة الف دينار

وحد القد ٤٢ نهر الكحالءحانوت رقم ٥٧ سنة واحدة٤٨ م٢الكراج ا ١٢٥٠٠٠٠ مليون ومئتان وخمسون الف دينار

وحد القد ٤٢ نهر الكحالءحانوت رقم  ١٥د٦ سنة واحدة١٢ م٢الكراج ا ١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار

وحد القد ٤٢ نهر الكحالءحانوت رقم  ١٥و٧ سنة واحدة٣٦ م٢الكراج ا ١٢٥٠٠٠٠ مليون ومئتان وخمسون الف دينار

وحد القد ٤٢ نهر الكحالءحانوت رقم  ٨٢٢ سنة واحدة١٢ م٢الكراج ا ١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار
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ـرقم (٢٠٢٢/٢٣٥٧) االعالن االول احلـاقـا" بـاعالن االســتـيـراديـة ا
ـنشورة في الصحف العائـدة لشركة غـاز الشمال (شـركة عامة) وا

دى). (الزمان و الصباح وا
تـــقــرر تـــمـــديــد تــــــــاريخ الــغـــلق الـــــى (٢٠٢٢/٧/٢٨) بــدال" من
ـؤتـمر في (٢٠٢٢/٧/٢١) بدال" من (٢٠٢٢/٧/٢٧) ويـكـون تاريخ ا

.(٢٠٢٢/٦/٢٥)
...لذا اقتضى التنويه...
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كنه ان يتخيلها... عادلة ومن  ال اعرف من صمم هذه ا
نع بالـقوة من الغـناء في (بـغداد السالم) بـعد يـوم من وصوله الـيها مطـرب مغـربي 
وسـيـقـيـ وال حـتى الـسـلـطات ـنع لـيس نـقابـة الـفـنـانـيـ وال احتـاد ا وصـاحب قـرار ا
ـا من اتـخـذ الـقـرار هم مـجمـوعـات مـتـشددة مـن عامـة الـشـعب  وبـالـفعل احلـكـومـية ا

حتركوا وتمكنوا من ايقاف احلفل بالقوة 
طـرب بعـد ايام ليـغني قـابل تفـتح #جدة الـسعـودية ابـواب مسـارحهـا امام نـفس ا وبـا

رفقة) لكة اخلوف) بال قلق او خوف. (الصورة ا ويرقص مع اليسا في (
ــسك الــعـصــا لـيــدعــو الـنــاس الى سـبــيل ربه النه من الــصـعـب عـلى رجل الــدين ان 
وعظة  احلسنة وسيلة للدعوة الى سبيله سيخالف امر الله الذي اوجب احلكمة وا

وال يطاع الله من حيث يعصى.
ــوجـة واعـلـن مـشـروع احلــمـلـة ــته في حـرب الــكـويت حــاول صـدام ركـوب ا بـعــد هـز
انيـة في محاولة السـقاط سالح الدين من خـصومه وقام بـاغالق النوادي واالماكن اال
شروبـات الكحولـية وفرض تـعاليم دينـية شكلـية مشـددة على اجملتمع التي تـقدم فيهـا ا

بشكل قسري وكانت النتائج كارثية.
في مـقدمـتهـا انـتشـار اخملدرات وتـضاعف عـملـيات بـيع اخلـمور في الـسر والـعلن كـما
برزت ظـاهـرة احـتـساء اخلـمـور في الـسـاحات الـعـامـة وعـلى ضفـاف دجـلـة في مـناطق

دينة.. مركز ا
تـشددة انـية كـانت الـسبـب االساسي في انـتـشار االفـكـار ا نـاهيـك عن ان احلمـلـة اال

وكانت البذرة لكل التنظيمات االرهابية التي ظهرت الحقا..
طرب ـملكة الـعربية الـسعودية الـتي فتحت الـباب الذي اغلـقته بغداد بـوجه هذا ا وفي ا
نـكر الى وقت قـريب يخـتزلـون الدين بـالعـصا عـروف والنـهي عن ا كان رجـال االمر بـا
ـارسة العـبادات بالـقوة ويحـرمونهم ويحـبسون عـلى الناس انـفاسهم يـرغمونـهم على 

ارسة مباهج احلياة بنفس الطريقة  من 
غرب والنتيجـة فقد انقسم شعبهم الـسعودي ب من ينفر الى اوروبـا ومصر ولبنان وا
ـغـاالة في الـتـعـلق ـارسـته في بالده لـيـصل االمـر مـعـهم الى ا ـمـارسـة مـا حـرم مـن 
ـغاالة في بـاهج احليـاتـية او الـتوجه الى افـغانـسان وغـيـرها لـبث سمـوم التـطرف وا بـا

الكراهية واحلقد واالرهاب ..
WK u³ « Ê«bI

الى ان انتـبه القادة الـسعـودي اليـوم للكـارثة التي صـنعهـا اسالفهم وها هم يـحاولون
تدارك االمر وصناعة شعب معتدل متوازن . 

نحن الـيوم نـريد االسـتفـادة من التـجـارب والنريـد اعادة حـماقـات زمن مضى لم يـجلب
لنا اال الويالت واجلوع والتشرد واالحباط ..

من الــواضح ان الـنــهج احلـنـبــلي اخـذ بــالـتــسـرب الى ســلـوكـيــات اجـتــمـاعـيــة يـحـاول
ارسه اتـبـاع احمـد بن حـنبل في اصحـابـها تـغـطيـتـها بـالديـن وهو الـتدين الـذي كـان 
امـون العبـاسي ح كانوا يـضربون اجلاريـات ويحاربون مـجالس الطرب بـغداد ايام ا
ــوعـظـة او ويــكـســرون اواني اخلـمــر بـاحلــجـارة والــعـصي مــتـخــلـ عـن  اسـتــخـدام ا
النصيـحة ..فهم يجـسدون النصف االول فقط من حـديث الرسول (ص) "من راى منكم
منكرا فليـغيره بيده" وهم يرون ان التغيير بيـده فقط حسب ما يعتقدون فال مكان للقلب

أمون العباسي خطورة االمر. او اللسان الى ان تدارك ا
مجـتمـعنـا الـيوم فـقد الـبوصـلة واخـذ ينـساق الـى مزاجـيات الـسوشـيل ميـديا ومـوجات

التحريض واعادة توجيه الرأي العالم الكترونيا ..
حيث القدرة على جتميع الناس 

وفي قضية سعـد اجملرد اجتمع التشدد الـديني بسطحية صـناع السوشي ميديا الذين
طرب  اول من حرض ضد هذا ا

وبالتالي كما يقول غوستاف لوبون في سيكولوجيا اجلماهير 
 "يـفـقـد الـفـرد السـيـطـرة والـتـحـكــــم في أفـعاله فـيـجـد نـفـسه مـضـطرا لـلـتـصـرف كـما

يتصرف اآلخرون دون وعي" 
هذا االمر ينطبق على 

ما حـدث في بـوابـة الـسـنـدبـاد النـد حـفل الـفـنـان سعـد اجملـرد الـذي لم اكن اعـرفه ولم
اسمع به اال خالل هذه االيام.. 

فـهـكذا سـلـوكـيات تـدفع عـامـة الشـبـاب الى الـعنـاد ومـضاعـفـة رد الـفعل وخـلق نـسـخة
علمانية لها موقف متطرف من الدين ورجاله كرد فعل الى هكذا سلوكيات ..

نـاهيك عن ان هذا الفـعل اضعف القوة النـاعمة العـراقية واضر كثـيرا بالسمـعة الدولية
ضيـاف وبقدرة احلكومـة على ضبط الشارع للعراق وسمـعة الشعب العـراقي الكر ا

وقدرة الدولة على استيعاب توجهات مختلفة في مجتمع متنوع ..
ـكن االعالم عن يـعـلن عن مـقـاطـعــة احلـفـلـة او تـنـظـيم وقـفـة احـتـجـاج اليـصـال كـان  
ـعارض لـها ..امـا عمـليـة منـعهـا قسـريا وبـالطـريقـة التي حـصلت هي وصـفة الصـوت ا
ـتـشـددين حـيـنـهـا تـرفع وتـضـاعف للـفـوضـى ..ورسالـة لـلـعـالم ان الـعـراق سـقـط بيـد ا
شركات التامـ وشركات النقل تكاليف السفر لـلعراق ويوضع البلد من قبل الشركات
كن الـتعامل معها هتم  فـي خانة الدول التي ال ستثمـرين والسياح والباحـث وا وا
بسـهـولة ..بـخالف مـا تسـعى الـسعـوديـة وتركـيـا ومصـر اليـه من جذب لـلـخارج بـشتى
طرب يحول اخلصم الى الطرق الناعمة..ان االسلوب القسري في معاجلة قضية هذا ا
ن منعناه واخرجناه ي لهذا نـحن نقدم هدية مجانيـة  ضحية في نظـر الراي العام العا

نتشرة في االحياء السكنية  الهي ودور اجملون ا بالقوة ..فاالولى بنا االنتباه الى ا
واالولى بنا محـاربة شبكات جتارة اخملدرات واالجتار بـالبشر  واالولى بنا االنتباه الى
انزالق االجـيـال اجلديـدة في فـضـاءات منـحـرفة عن االخالق والـدين.. واالولى ان تـقوم
نـقـابة الـفـنـانـ بـتـطـهـيـر الـفن الـعـراقي من الـدخالء والـشـوائب  واالولى بـنـا ان نـظـهر
غـاالة وان ندرس اي خـطـوة نقـوم بـها فـنحن انـفسـنا وعـقـولنـا من شـوائب التـطـرف وا
اليـوم نعـيش مع شـعوب االرض في قـريـة واحدة .. قـريـة من ناحـية الـتـرابط في الوعي
والبناء العـضوي للمعرفة والتواصل وازالة احلواجـز ب الشعوب  ..لكن البعض لدينا
عـنى احليـاة البـدائية في يـفهـمهـا بشكـل معكـوس ويريـد بالـدولة ان تـتحـول الى قريـة 

عصر ماقبل الصناعة.
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ـفتـاح السـحري اإلدارة األمـريكـيّة هي ا
لـلـتـوافق وطـبق رئـيسي يـحـتـوي طـاقة
غــذائــيــة في مــنــطــقـة تــعــتــبــر مــصـدر
ـي.  أقـول أنّ دالة أسـاسي لـلـنـفـط العـا
ـصــادر احلـبــوب والـغـذاء هي احلــالـة 
ـواجـهـة هـنــاك في أوكـرانـيـا ومـعـارك ا
مـنـذ أربعـة أشـهر ودالّـة احلـالة لـلـنفط
ــيّـة هي في اخلـلـيج كــمـصـدر طـاقـة عـا
ــنــطــقــة وهــاتــان تــمــثالن حتــديـات وا

العصر; الغذاء والطاقة.
وعــنــدمــا نـشــاهــد أزمــات في الـوالءات

الصادقة والتوافقات وتعرّض دول 
لـتهديدات ونـظرات إعتبـاريّة عليهم أن
ــواقف يـــتــذكــروا كـــرم الــعــراقـــيــ وا
التاريخية للعراق ويترحموا لشهدائه.

سطور اخلتام
نظراتي تبحث عنّي
ضاعت منذ سن

 فوق بقاع ونخيل وضفاف  منّي 
في عينيكِ نقشتُ مجرّات 

 وذهبتُ الى كون يعرف ماذا في فنّي
سافرتُ وعدتُ 

وأنا أحمل قيثاري
وحقيبة أسفاري

كـي أعزف صـوت جـواب وصـدى صوت
قرار 

في حلني
يسمع صحبي 
رغم بقايا وجعي
ومعاناتي وسكوتي

أنّي مازلتُ لعينيكِ أغنّي

{ پـروفسـور  فيـزياء الـپالزما- عـضو مـعهد
تحدة ملكة ا الفيزياء في ا

سـطح الـقـمر في 20 تـمـوز 1969 كـأول
حدث من هذا لنوع في التاريخ.

ـقـراطي وتـذكــرنـا زيـارة الـرئـيس  الـد
جوزيف  بايدن وهو الرئيس (46) 

ــاثل في شــهـر تـمــوز  سـابق بــحـدث 
أيــضـاً وهـو  إعالن الـرئـيس األمـريـكي
األسـبق  ريتـشارد نـيكـسون  عن زيارته
لـــلــصــ في  15تـــمـــوز  ?1971كـــأول
رئـــيس بــادر  بـــذلك كــمـــفــاجـــأة أثــنــاء
احلــرب الـــبــاردة. ومــنــذ ذلك الــتــاريخ
ـتـتــبع لـلـشــؤون أن يـحـلل يــسـتـطــيع ا
ــقــاربــات والــنــتــائج بــعـد إن ويــضع ا
أصـــبــــحت الـــصـــ أمــــة مـــذهـــلـــة في
الـتـنافس الـدولي وهي الـتي أجرت أول

إختبار نووي في العام 1964.
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هناك مثل صيني يقول
( الـرجل الذي يزيل جبالً يبدأ بحجارة
صــغـيـرة) وهــذا يـنـطــبق عـلى تــثـبـيت
مـواقف وسـيـاسات مـتـراكمـة عـلى مدى
.  وفي الــــســـيـــاســــة وتـــواصل ســــنـــ
الـتعـامل مع العـوامل وغيرهـا قد تـمتد
ـسارات وتتـشابك لكـنّها لن اخلـيوط وا
. تــنـقــطع ألنّ الـزمن يــبـقى عــامالً فـاعالً
ــا وبـــ هــذه وتــلك تـــظــهــر أذرع ور
أصـابع لـتنـتهـي في صورة مـثل حتريك
احلـجارة الصغـيرة حتت ظروف ضعف
األواصـــر  واإلنـــتـــمــاء لـألوطــان. فـــفي
مـنــطـقـتـنـا وبـعــد هـذه الـزيـارة وتـمـدد
ـنــاخـيّـة هل الــتـغــيـرات  في الـبــيـئــة ا
سـتـظـهـر مالمح أحـالف أو تغـيـرات في
الـبـيـئة اجلـيـوسيـاسـيّـة? سؤال يـتـبادر
داولة قال وفـي متناول ا عـلى سطور ا
والـتـحلـيل. وهـنا يـجب اعتـمـاد مقـاربة

وإحـتالل العـراق لدوافع مـفبركـة واهية
وتدمير بنيته التحتية    

ثم اجملـتمـعيّة كـما يتـحدث بهـا اجلميع
اآلن بضمنهم احملتل. 
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وشــهــر تــمــوز  في أمــيــركــا  أيــضــاً له
عـناوين لـدى الشـعب األمريـكي بدءاً من
اإلسـتــقالل عن اإلسـتـعـمـار الـبـريـطـاني
في 4 تــمــوز 1776 بــعــد حــرب أهــلــيـة
كن دامت لـفتـرة ليـست بالـقصـيرة.  و
أن نـــذكــر  ونـــذكّــر بـــالــعـــيــد الـــوطــني
الـفرنسي ونتائج اإلنتخابات هناك وما
حـدث وسيحدث في تـونس  ودستورها
اجلـمــهـوري اجلـديـد في تـمـوز  وربّـمـا
تــطـول الــقــائـمــة بـعــد نــبش صـفــحـات
الـتاريخ وخفاياها في بقاع وأ العالم
الــواسع. وقـد تـكــون اإلدارة األمـريـكـيّـة
ـفـاجآت لـلـعالم في مـتـعوّدة في إعالن ا
شــهــر تــمـوز فـي عـقــود ســابــقــة.  فـفي
مــقــاالت ســابــقــةمــنــشــورة في جــريــدة
تحدة الزمان كتبنا عن قيام الواليات ا
األمـريكـية بإجـراء أول إختبـار  لتفـجير
نـووي نـاجح فـي التـاريـخ في فـجـر يوم
16 تــــمـــوز 1945 والــــذي تاله الــــقـــاء
قـــنـــبـــلـــتـــ ذريـــتـــ عـــلى مـــديـــنـــتي
هــيـروشـيــمـا ونـاگـازاكـي الـيـابــانـيـتـ
والـلتان أجبرتا اليابان على اإلستسالم
ـية الـثـانيـة عام 1945 في احلـرب الـعا

في عهد الرئيس
األمــــريــــكي (33) هــــاري تــــرومــــان من
ـقـراطي. وكـتــبـنـا سـابـقـاً احلــزب  الـد
أيـضـاً عن قـيـام أمـيـركـا بـعـرض  صـور
مـتلـفزة  مـفاجـئة لـنزول وخـطوات رائد
الـفضاء األمريكي نيل آرمسترونگ على

يــعـود بـالــذاكـرة الى تـمــوز  من الـعـام
1990حــيـنــمـا غــادرت الـسـيــدة إبـريل
گالسـپي مـنـصـبهـا كـسـفيـرة لـلـواليات
ــتـحــدة األمــريـكــيّـة في بــغـداد  بــعـد ا
لـقـائهـا بالـقيـادة الـعراقـية بـتاريخ 25

تموز 1990.
لـقـد غـادرت بـغـداد سـيـدة سـفـيـرة  في
شـهـر تـمـوز  بعـهـد الـرئـيس األمـريكي
اجلــمـهـوري جـورج بــوش وإسـتـلـمت
مـهـامـها سـيـدة سـفـيرة أيـضـاً  وتـموز
عـــلى األبــواب بـــعــد مــرور  32 عـــامــاً
ـقــراطي.  إنّ الــعـالم بــعــهـد رئــيس د
ا حدث في تلك احلقبة من على بيّنة 
الـسـنـ ومـايـحـدث بـ شـهـري تـموز
من تـغـيّـرات في الـسـياسـة واإلقـتـصاد
ــنـاخ ومـا كــان مـخـفــيّـاً وظـهـر  أو وا
. ولــقــد غـادر مــاهــو مــايــزال مــخــفــيّــاً
ـنـطـقة رؤسـاء وقـادة وفُـرضت  عـلـى ا
تـغيـيرات بعـناوين مـختلـفة بـنتائـجها
. لـقـد كـانت ذروة هذه ـنـظـورة حـاليّـاً ا
األحـداث بالـنسبـة للـعراقيـ هو  غزو
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ــألــوفــة لـدى من األشــهــر الــقــريــبــة وا
الــعـراقـيـ هـو (تـمـوز ) بـدءاً من أصل
إســـمه الـــســـومــريّ الـــبـــابــلـيّ وطــقس
درجـات احلـرارة الـعالـيـة فـيه  ومروراً
ــوثّـــقــة عــبــر الـــتــاريخ في بـــأحــداثه ا
ـاضي خـمـسـيـنـات وسـتـيـنـات الـقـرن ا
ووصـــوالً الى زمـــنــنـــا احلــاضـــر  ومــا
ــرتــقـــبــة لــلــرئــيس حتــمـــله الــزيــارة ا
ــمـــلــكــة األمـــريــكي جـــو  بــايـــدن الى ا
الــعـربـيــة الـسـعـوديــة في تـمـوز 2022
الـقادم من مـفاجـآت وإنعـكاسـاتهـا على
نـطقـة بإعـتبـار العـراق أحد الـعـراق وا
ــــدعـــوّين حلــــضـــور اإلجـــتــــمـــاعـــات ا

نتظرة. ا
تـأتي  هـذه الـزيارة بـعـد تـسلّم الـسـيدة
)كسـفيرة ألـينا رومـانوڤسكي (66 عـاماً
تـحدة األمريـكيّة في جـديدة للـواليات ا
بـغـداد بعـدما كـانت سـفيـرة لـبلـدها في
الـكــويت لـغـايـة شـهـر  نـيـسـان من هـذا
الــعــام2022. ولــعـلّ مـثـل هــذا اخلــبـر

ايـجري في أوكرانـيا بـنتائج ـاثلـة  
مـعـقودة أو مـعقـدة ولـيس بالـضرورة
قاربة . هـذه ا سـارات حرباً أن تـكون ا
الـتي جـعـلـت الـعالـم يـخـتـبـر امـكـانات
مـــصـــادر الــغـــذاء والـــطـــاقــةومـــواقف
الـتــحـالـفـات الـسـيــاسـيـة والـتـحـدّيـات
ــســـتــويـــات الــركــود اإلقـــتــصـــاديــة 

ياه والتصحر . والتضخم وأزمة ا
لــــقــــد صــــادق اإلحتــــاد األورپي عــــلى
إتـفاقية التعـاون الستراتيجي مع دول
اخلــلــيج في  شــهـر حــزيــران احلـالي
وهـذا عامل سياسـي يضاف الى نشرة
ــنـطــقـة اخلــلـيج الــطـقـس الـســيـاسي 
والــشـــرق األوسط الــتي تــشــهــد بــعــد
ونديال خـمسة أشـهر إستضـافة قطـر 

كأس العالم لكرة القدم 2022.
ـتــغـيّــرات ذات الــعالقـة وإذا أخــذنــا ا
بــزيـارة الـرئـيس بـايـدن لــلـمـنـطـقـة في
تــمــوز إن حتــقـقت يــســتــوجب رؤيـة
ـنـطـقـة وأوكـرانـيـا مـايـجـري في دول ا
وفـلسـط احملتـلة بضـمنهـا العمـليات
ـسلّـحة وضـوء أحمـر  أو أخضـر  قد ا
يُعطى لنرى توجهات أو مواجهات في
مـــضـــايق وخـــلـــجـــان مـــائــيّـــة أو  في
مـناورات عـسكـرية مـشتـركة وعـملـيّات
جـويـة وبريّـة. وكمـقاربـة عـلمـية نـذكر
ـا يـسّمى وصف تـفـاعالت فـيـزيائـيـة 
بـــدالـــة احلـــالــة الـــتي جتـــمع وتـــضع
ــتـغــيـرات في مـعــادلـة حتــدد سـلـوك ا
ـدخالت  الـفـعّـالـة فـي سـاعـة احلدث. ا
ـنــطـقــة قــبل وبـعــد هـذه وســتـشــهــد ا
ـفـتـرضـة جـوالت مـفـاوضات الـزيـارة ا
بــ دول وإتــفــاقــيــات  وحتـرّكــات في
ـانــات ألنّ الـبــعض يــعـتــبـر أروقــة بــر
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ية. واصفات العا ا
راقب احملـايد الحـوال الطرق يالحظ ا
ـــدن الــــعـــراقــــيـــة والــــشـــوارع بــــ ا
تــخـســفــات خـطــيــرة وانـدثــار الجـزاء
ـا يثـيـر تـساؤالت كبـيـرة من الـطـرق 
مـلـحــة عن جـدوى وجـود وزارات ذات
مـيـزانـيــات ضـخـمـة ال تــهـتم بـالـطـرق
كـونهـا الـشـريـان الرئـيـسي لالقـتـصاد
ثال يتوجب على احمللي. على سبيل ا
اجلهـاز احلـكـومي اجـراء مـسح شامل
للطرق لتثبـيت اعمارها االفتراضية و
حتــديــد جـدولــة صــيــانــتــهــا و اعـادة
ناخ ا يـناسب متـطلبـات ا اكسائـها 
ـــتـــطـــرف بـــ مــــوســـمي الـــصـــيف ا
والــشـتــاء مع االخــذ بــنــظـر االعــتــبـار
ــركــبــات الــســالـكــة لــتــلك حــمــوالت ا

الطرق. 
حتــويـل اجلــهـــد احلــكـــومي بـــاجتــاه
الطرق سـيكون واجـهة جـديدة لتـوفير
فرص عـمل ومهـارات للـشباب الـعاطل
و يـــســاعـــد في حـــفظ ارواح ســـالــكي
الطـرق. من هـنا تـبـرز اهمـيـة دراسات
اجلـدوى لـرسم "خــارطـة عـمـل" بـعـيـدا
عن التـنظـيـرات االدارية الـفارغـة التي
تــصـــدعــنـــا بــهــا بـــ احلــ واالخــر
ـمـلّة.  ولـلـتدلـيل على البـيـروقراطـية ا

بـاعـمـال الـتـهـيـئـة والـتـحـضـيـر وذلك
ـوقع يـجـري فيه بـبنـاء مـخـتـبـر في ا
اخــتـــبــار نـــســبـــة اخلــلـط بــ مــادة
االســفـلت الــرابــطــة وحـجـم احلـصى
ومسـافات مـفاصل الـتمـدد والتـقلص
ــركـبـات لـتــلـبـيـة شـروط وحـمـوالت ا

ناخ القاري في العراق.  ا
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 اكـــــمـــــال الـــــعـــــمـل في نـــــهـــــايـــــة
1962وبـــقي هـــذا الــطـــريق بـــحـــالــة
تازة حتى عام 1980 بدون مشاكل
انـشـائـيـة تـذكر.  قـامـت احلكـومـة في
عـام 1979 بــتــعــبــيـد طــريـق مـوازي
ــلـفت لــلـنــظـر ان االخــيـر بـدأ ولـكن ا
بـاظـهـار عـيـوب انـشـائـيـة في اقل من
ـا يدعـو الـى التـسـاؤل عن سـنـتـ 
ـصـمـمـ او اتـقان مـسـتـوى كـفـاءة ا
ـــقــاولـــ لــلـــمـــشــروع او تـــنــفـــيــذ ا

الطرق العامة - احللقة االولى:
كل مشروع في البـنى التحتـية السناد
مـنـشآت الـتـطـويـر الـعـقـاري وجتـهـيز
الطاقـة يجب ان يعـتمد عـلى اخلبرات
ـا فيـها الـتجارب ـية  تـراكمة الـعا ا

ية. هنية والبحوث االكاد ا
قدمة البسـيطة اوردها للدخول هذه ا
في حـلـقــات مـتـوالـيـة تــركـز كل مـنـهـا
عـلى جـانب مـعـ من مـشاريـع البـنى

التحتية.
يـعـتبـر الـنـقل الـبـري عـمـاد االقـتـصاد
ــبــادالت الـــتــجـــاريــة بــ احملــلـي وا
احملـافـظات الـعـراقـيـة وتـمـتـاز الـطرق
ــرصــوفــة بـــاالســفــلت بــرداءتــهــا و ا
انعـدام برامج الـصـيانـة لهـا.  في عام
1960  احـــالـــة مــشـــروع تـــعـــبـــيــد
الـطـريق الـرابط بـ كـربالء والـنـجف
انـية. قـامت هذه الـشركة الى شركـة ا

ذلك اورد لكم هـذه النـقـاط على سـبيل
ثال ال احلصر: ا

الئــمـة لـطـرق ـواصـفـات ا - كـتـابــة ا
ية. العراق استنادا الى معايير عا

ــواد االنــشــائــيــة االولــيــة - تــامــ ا
الداخلة في هذه الصناعة.

ـكـنـنـة الضـروريـة لـتـطـبيق - تـام ا
واقع.   واصفات على ا ا

ـنـاســبـة العـمـال - تـدريب الــعـمـالــة ا
مقاوالت االنشاء والصيانة.

ساعدة في انشاء شركات رئيسية - ا
وثانوية للتنفيذ .

قاول مع تاميـنات مصرفية - ربط ا
طلوبة.  لتنفيذ اجلودة ا

- انشاء هـيئـة للـطرق مسـتقـلة اداريا
وماليا عن الـوزارت ومرتبطـة برئاسة

الوزراء حصرا. 
ــدونــة اعاله ان الــصــيــغــة االداريــة ا
تمثل ارادة مـركزية لـلجهـاز احلكومي
وهي مستخدمـة على نطاق واسع في
ــتـقـدمـة خالل ازمـنـة االقـتـصـاديـات ا
الـكــسـاد االقــتــصـادي.  ارجــو ان يـتم
قراءة هذه السطور اخملتصرة من قبل

اصحاب القرار. 
{ عن مجموعة واتساب
{ معماري استشاري
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أيــة حلــظـــة والــذي يــنــتــظــرُ اشــتــعــال
الـشرارة األولى الـتي ال تبدو بـعيدة في
مـدار األفق السيـاسي القائم حـاليًا. أمّا
مـــا يُــــشـــاع من اهـــتــــمـــام الـــزعـــامـــات
ـصـالح الـشـعب والـوطن الـســيـاسـيـة 
اليـ ـزريـة  وتـبــاكـيـهم عـلى احلـالـة ا
ستضـعف أصالً ليست سوى الـبشر ا
كـذبة كبـرى يتمّ تسـويقهـا وتداولها في
ســوق الـدعــايـة الــفـاســدة لـصــالح كـتلٍ
سـيــاسـيـة بـعـيــنـهـا بـرعـايــة مـنـافـــــقـة
رئــيـسـيـة من وعّـاض الـسالطـ وحتت
ــذهب الــتـي تــغــطّي ســـتــارة الــدّيـن وا

العورة. 
كـما لم يعد خافيًـا أيضًا بعد تعرّي أداء
مــؤسـسـات الـدولـة اخلـاضــعـة لـسـلـطـة
أحــزاب الــسـلــطــة مـا لــصــقت بــهـا من
وصــمــة ســلــبـيــة عــلى جــبــاه زعــامـات
مــغـــمــورة تــنــطق عـــسالً في ظــاهــرهــا
وتــنـضح شــهـدًا في شــكـلــهـا وتـرى في
قــدراتـهــا احملــتـالــة واخملـادعــة مـا رأته
ــنـفــوخـة قـبـل أن تـنــفـجـر الــضـفــدعـة ا
وتــخـسـر حـيــاتـهـا ألنـهــا أرادت تـقـلـيـد
الــبـقـرة "الـضــاحـكـة" صـاحــبـة احلـلـيب
األبـــيض وإبــراز ذاتــهــا لـــلــمأل قــبل أن
ــوت بـســبب عـدم تــقـيـيــمـهـا يــدركـهـا ا
لـضـعـفـهـا وإدراك حـدودهـا. وال نـتـمنى
أن يـكـون حـال العـراق والـعراقـيـ مثل
ـسـكيـنـة وال حال حـال هـذه الضـفـدعة ا

تكابرة.  البقرة ا
`Ðd « dO¹UF

نـعم في السياسة كلّ شيء جائز وقائم
ـسـتـحيل كـمـا يُـقال. ـكن. فـهي فنّ ا و
ـــواقف وتـــتــلــوّن ـــكن أن تــتـــبــدّل ا و
صـالح الـتي حتكـمـها الـرؤى بـحسـب ا
ووفـق معايير الربح واخلسارة لدى كلّ
. لــذا لـــيس عـــســيــرًا أن طـــرف مــعـــنيّ
ـتنـاقضـة شكـلًا تـتـوافق آراء األطراف ا
ولـيس جوهرًا في كلّ مـا يتعلّق بـقسمة
ـــهــام واقـــتـــطــاع الـــغـــرمــاء وتـــوزيع ا
احلـصـة من احلـلـوى بـحـسب الـدرجات
ــواصــفــات الــتي حــددتــهـا ــهــام وا وا
اجلـهـات الـراعـية لـلـعـمـلـية الـسـيـاسـية
ـــتــنـــفــذة من خـــارج احلــدود إذا مــا وا
اقــتـضت األحــوال وتـفـاقــمت اخلالفـات
غا تمامًا حول شكل وآليات توزيع ا
مـثـلمـا جـرى في احلـكومـات الـتوافـقـية
الـتـدميـريـة السـابـقة. ومـا يـجري الـيوم
مـن تالعب فـي األلــــفــــاظ في مــــســــألــــة
تــشـكـيل احلـكــومـة من كـونــهـا حـكـومـة
"أغـلبـية وطـنيـة" أو "توافـقيـة سيـاسية"
أو "تـشاركية مـوسعة" كلّهـا في النهاية
ــيــاه االســنــة تــصـبّ في ذات مــجــرى ا
الـتي يبتلعها النهران العظيمان اآليالن
إلـى الـزوال والــنـضــوب إذا بــقـيــا عـلى
حــالــهــمــا من اإلهــمـال والـالمـبــاالة في
غياب االستراتيجية الوطنية احلقيقية.
ـتـسلـطـة تـنـفـيـذيًا ـهمّ لـدى الـقـوى ا فـا
عــلى مـقــالـيــد الـسـلــطـة أن يــبـقى رسَنُ
قــيـــادة الــبالد بــأيــدي مَـن يــحــلــو لــهم
تـــســمــيـــتــهم بـــاألغــلـــبــيــة "الـــعــدديــة"
ــكـوّنـاتــيـة" ضـمـن الـبـيت الــشـيـعي و"ا
الــكــبـيــر حـتـى لـو كــان اإلجـمــاع عــلـيه
كوّن األكبر" و"الكتلة شـكليًا. فتسمية "ا

ثـروات الـبالد الـكـثـيـرة ولـيس تـنـمـية
الوطن وخدمة الشعب.

هـنـا يكـون من حق كلّ عـراقيّ حريص
أن يـــتــســاءل عـــمّــا أفــرزته مـــلــيــارات
الـدوالرات الـريـعـية طـيـلـة فـتـرة احلكم
مــنـذ الـسـقـوط ولــغـايـة الـيـوم من دون
إحـــداث تــقـــدّم في الـــوطن واجملـــتــمع
والـبـنى الـتـحـتـيـة واخلـدمـات ورفـاهـة
ّــا يــزل الـــشــعب. بل جلُّ مـــا حــصل و
يــحـصـل اسـتــغـفــالُ الــشـعب وســرقـة
ثـروات الوطن وتراجع في كلّ قطاعات
احلـــيـــاة بــــبـــنـــود قـــوانـــ وأحـــكـــام
ـستوى إدارة دولة وإجـراءات ال ترقى 
مـثل الـعـراق. ودلـيـلُـنـا في كـلّ هـذا ما
بـلغـته البالد ووصله الـشعب من تذيّل
قـائـمـة الـشـعـوب والـدول في كلّ شيء
ومـن مهانة واستجداء وظائف ونقص
خــدمــات وانــحــســار شــريــان احلــيــاة
ــيـــاه الــتـي أهــمـــلــتـــهــا ـــتــمـــثل بـــا ا
ــتـعــاقــبــة ولم يــتــعـدّى احلــكــومــات ا
تـصـدّيـهـا للـدولـتـ الـلـت تـتـحـكـمان
بـالـسـلّـة الـغـذائـيـة لـلـبالد تـصـريـحاتٍ
خـجـولـة تبـدرُ من هـنـا وهـناك من دون
أن تــبـــادر اجلــهــات الــبــروتــوكــولــيــة
كّن من والـسـلطـة العـليـا لـتفـعيل مـا 
ردعــهـمــا بـاســتـخــدام وسـائل وأدوات
اقـتـصـاديـة فـعّـالـة. والـسـبب واضح ال
يـقـبل الـلـغط وال التـأويل وهـو يـتـمثلُ
بــدور مـافـيــات أحـزاب الـسـلــطـة الـتي
ـنـافــذ احلـدوديـة ووسـائل تــتـحـكم بــا
االســـتــيـــراد من إجــازات وتـــراخــيص
خـــــاصـــــة أو تـــــلـك الـــــتي تـــــســـــتـــــلم
الــكــومـــيــســيــونــات عــبـــر مــكــاتــبــهــا
االقـتصادية التي تـدرّ عسالً ولبنًا على
مـدار الـساعـة.  إنّ ما يـهمّ الشـعب وما
يــرنـو إلـيه يــقـتـصــرُ آنـيًّـا عــلى تـأمـ
حـاجـته من الغـذاء والدواء واخلـدمات
اآلدمـية الـواردة في بنـود هذا الـقانون
حـصـرًا. أمّـا مـا زادَ عـلى هذا وذاك من
إنـفاق غير ضروري في أبوابٍ ال عالقة
لـها بهـذين البنـدين فلن يكـون للشعب
ـا بقيت ناصية فـيه رأي وال سلطة طا
احلكم بأيدي أحزاب السلطة وأدواتها
الـفاسـدة في معـظمهـا والتي تـتخاصم
وتــتـقـاطعُ تــارة وتـتـصــالحُ وتـتـوافقُ
تــارة أخــرى تــنـســحبُ مـن الـعــمــلــيـة
الـسيـاسيـة أو تهـدّد باالنـسحـاب منـها
طـــورًا وتــعــود أدراجــهـــا كــمــا كــانت
بــــهــــديٍ مـن الــــرحــــمـن أو ضــــغطٍ من
الـسلطان في نـهاية األمر. وكلّ هذا من
أجل ضــمـان حـصـصــهـا بل وزيـادتـهـا
وتـثـبـيت سـطـوتـهـا وإدامـة تـقـاسـمـهـا
ـكاسب فيما بيـنها. فهي إن اختلفت ا
لــيس عــلى شيء آخــر ســوى لـتــعــزيـز
ـال واجلـاه والـنـفـوذ واجلـهـر أدوات ا
أحـيـانًا زيـادةً في الوالء لـلـغيـر. فمـبدأُ
"هـــــذا لـك وهـــــذا لـي" كـــــان ســـــائـــــدًا
وســيـبـقى في احلــكـومـات الـتــوافـقـيـة
ــشــبــوهـة حلــ الــتــغـيــيــر اجلـذريّ ا
الــقـادم الـذي يـنـتـظــرُه اجلـمـيع بـفـارغ
الــصـبــر من أجل وضع حـدودٍ قــاطـعـة
لـسياسة النهب والسرقة واللصوصية
ـتـعـارف عـلـيـها بـاألدوات والـوسـائل ا
بــ أحـزاب الـســلـطـة ســواءً الـوالئـيـة
مــنـهـا لــلـجـارة الــشـرقـيــة أو مـزدوجـة

اجلنسية.
  لقد بدا واضحًا ايضًا أنه في الوقت
الــذي يــتــبـــاكى فــيه طــرفــا الــنــقــيض
الـــســـيـــاسي عـــلى حـــال أهل الـــعــراق
ـأســورين بـفـسـاد سـاسـتـهم من دون ا
اســتـثــنـاء والـســارحـ في مــجـاهـيل
ــة تـسـدّ الــبـحث عن لــقـمـة عــيشٍ كـر
رمـق أســــرهم وتــــنــــقـــذهـم من بــــراثن
ـهـيــمن عـلى واقع اجلــوع والـعـطـش ا
حـــال الــبـالد عــمـــومًــا نـــرى في األفق
ـعـطل تــواصل االنـســداد الـسـيــاسي ا
إلكـــمــال وعـــود زعـــامــات الـــســيـــاســة
بـــتــشـــكـــيل مــا تـــبـــقى من الـــســلـــطــة
تمـثلة بـرئاسة اجلـهورية الـتنـفيذيـة ا
ورئـــاســة الـــوزراء. ولم يـــعــد خـــافــيًــا
صالح الضيقـة الفئوية منها تـقاطع ا
ــذهـبـيـة واإلثـنــيـة وحـتى اخلـاصـة وا
الــتي تــقف حـجــرة عـثــرة أمـام إكــمـال
االســتـحــقـاق االنـتــخـابي وسـط تـفـاقم
ُـنذر بـاالنفـجار في الـغـضب الشـعبي ا

لـيس غريبًا أن يُـجمع ساسة البالد في
طاف عـلى الصـياغة الـنهـائية نـهايـة ا
لـقـانـون الـدعم الـطـار لألمن الـغـذائي
والـتـنـميـة وتـمريـره بـصـيغـته األخـيرة
ـــزكــمــة لـألنــوف بــعـــد أن ضــمنَ كلُّ ا
طـرفٍ حـصـته من الـغـنـيـمـة بـاسـتغالل
ـوازنــة. يـأتي كـلّ هـذا في ظلّ غــيــاب ا
االنـــــســــداد الــــســـــيــــاسـي واالنــــغالق
احلـــكـــومي وغـــيـــاب احلس الـــوطـــني
ـشـهـد الـسـياسي كـقـاعـدة لـلـحـكم في ا
اجن في 2003 الـقـائم مـنذ الـسـقـوط ا
واإلتــيــان بــشـلّــة غــريــبــة عن مــصـالح
الــوطن والــشــعب. فــمــا بــدر من زعــيم
الـكـتلـة الـفـائزة األكـبـر في االنتـخـابات
األخـيـرة من تقـد اسـتقـاالت جـماعـية
لـنـوابـهـا بـأمـرٍ من زعـيـمـهـا قـد زاد من
الـشقّ الـقـائم بـ الـطـرف الـشـيـعـي
اكنة ـتنافرين أولُهما يسعى لكسر ا ا
الـتـوافقـيـة الـتي قادت الـبالد والـشعب
إلـى الهـاوية وأحـالت دولة احلـضارات
والـثقافات والـكفاءات إلى مجـرّد ماكنة
تفريخ للموارد الريعية التي تقاسمتها
أطـراف الـسلـطة مـنذ االتـفاق عـلى هذه
الــصـيـغـة الـتــوافـقـيـة احملــاصـصـاتـيـة
ـشوار جديد قائم على ـقيتة والبدء  ا
حــكـومــة اغـلــبـيــة تـقــابـلــهـا مــعـارضـة
ــراقــبـــة األداء احلــكــومي حـــقــيــقــيـــة 
ــقـصّــرين بــحق الــوطن ومــحــاســبــة ا
والــشــعب. والــثــانــيــة تــســعـى إلبــقـاء
تـرع فسادًا ونـهبًا ـشهـد السيـاسي ا ا
وهــدرًا لـلـمـال الــعـام مـا شـاءت األقـدار
لـكونه أساسًا قائم على حماية مصالح
الــــدولــــة الــــتي تــــدعـم هــــذا الــــطـــرف
واجلــــهــــات الـــســــانــــدة له مـن خـــارج
األســوار. وقـــد بــات شــكل احلــكم هــذا
واضـحًا وغير قابلٍ للنقاش أو التأويل
بـحسب اجتهادات أو حتى بالتشويش
ــتـأسّــســة عـلـى حـكم عــلى حــقــيـقــته ا
ــــكـــوّنــــات ولــــيس بــــداعي احلـــرص ا
الــوطــني وخــدمــة الــشــعب كــمــا ادّعى
ويـــدّعي غـــالـــبــيـــة الـــســـاســة من دون
اســتــثــنـاء.  فــعــنــدمـا تــصــبح الــدولـة
أسـيرة بأيـادي زعامات تشـكّلُ الظاهرة
ـكــوّنـاتـيـة أسـاسًـا ومـعـيـارًا السـتالم ا
ــقــدرات الــدولـة الــســلــطــة والــعــبث 
وليس الوازع الوطني ومصالح الوطن
والـشـعب حـيـنئـذٍ نـقـرأ السالم عـلـيـها
مــــتـــحــــســـريـن ويـــائــــســـ مـن شـــكل
ـــقــراطــيــة الــتـي زرعــهــا الــراعي الــد
األرعـن في الـبالد وبـهــا أدام الـفـوضى

اخلالّقة إلى غير مسمّى. 
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مـن خالل قـــراءة مـــتـــأنـــيـــة في بـــنـــود
ّ تــمـريــرُه بــديالً عن الــقــانــون الــذي 
ــوازنـة بـحـسب مـراقــبـ ومـتـابـعـ ا
وســاسـة يـبــدو واضـحًــا مـا سـرى في
ـــظـــلـــمـــة من مـــنــاورات الـــدهـــالـــيــز ا
ـعـتـرض وتــوافـقـات أقــنـعت الـطــرف ا
عــلـيه مــنـذ حلـظــة اقـتـراحـه حـتى قـبل
الـتـوافق عـليه. وال يـبـدو خـافيًـا سـاعةَ
تـــمــريـــره حـــفــظُهُ حلـــقـــوق وحــصص
ومـغـا لكلّ طـرف من أطـراف العـملـية
الـسـيـاسـيـة تمـامًـا شـأنُه شـأن تـقاسم
ـناصب الـوزارية والدرجـات اخلاصة ا
ــهــمــة األخــرى في شــبه والــوظــائف ا
الالّدولـة القائمة مـنذ السقوط. وإالّ ما
ــفـاجئ والــتـوافق ســرُّ هـذا االنــقالب ا
عــلى تــمـريــره بــعـد رفــضه من جــهـات
قــضـائـيـة عـلــيـا رأت فـيه ســلـوكًـا غـيـر
مـشروع وغير قانـونيّ منذ اقتراحه من
حـكـومـة تصـريف األعـمال.  أمّـا ارتـكازُ
ـان لتـمـريره بـذريـعـة دعم شرائح الـبـر
مـظـلـومـة وتـخـفـيف حـدة الـفـقـر لـديـها
ــشـوّشـة نــتـيــجـة الـظــروف الـدولــيـة ا
ونــقص الـغـذاء والـطـاقـة كـمـا ورد في
الــديــبـاجــة واألهـداف فــمــا هي سـوى
فـــذلـــكـــات وذرائـع ســـريـــعـــة الـــعـــطب
ـا لن تـستـطيع ومـكـشوفـة النـوايـا طا
هـذه الشـكليـات واإلجراءات الـترقيـعية
نـظومة مـن معاجلـة أسس اخللـل في ا
تـهرّئـة أساسًـا. فسـنوات الـسيـاسيـة ا
احلـكم الـعـجاف مـنـذ الـسقـوط ولـغـاية
الـساعة أثـبتت فشل جمـيع احلكومات
ـتــعـاقـبـة في ردم الـهـوّة بـ الـشـعب ا
تـكـالـبـة عـلى نهب وأحـزاب الـسـلـطـة ا

وفي غـيـره فـالـقـصـد فـيه كـان الـتـركـيز
عـلى إيجاد حزمة استراتيـجية متكاملة
لــتــعــزيــز الـــنــقص الــقــائم في اخلــزين
االســتـراتــيـجي الــغـذائـي في الـبالد من
ــواد اجـل تالفي أزمـــة مــتـــوقــعـــة في ا
األســاسـيــة الـتـي تـضــمن قـوت الــنـاس
وتــمـنع عـنــهم مـتـاعب الــبـحث عـنه في
ـــزابل والـــطـــرقـــات والـــتـــقـــاطـــعــات. ا
فـالقانون ينبغي أن يضمن من جملة ما
يــتـضـمـنه جـمـيـع اخلـدمـات الـصـحـيـة
والــبــلــديـــة واحلــيــاتــيــة والــتــنــمــويــة
الــلـصــيـقـة بــحـيــاة الـشــعب إلى جـانب
الـغـذاء الرئـيـسي حصـرًا ولـيس غيـرها
في هــذه الــظــرف الــعــصــيب. فــالــغـذاء
بـــدون دواء وال خـــدمـــات وال تـــنـــمـــيـــة
لالحـتياجـات األساسيـة سيكـون ناقصًا
وقـاصرًا وال يلبيّ الطـموح. كما كان من
ــهم جــدّا الــتــنــــــــــبــيه لــعــدم انـزالق ا
ـذكــور إلى أبـواب مــشــرّعي الـقــانــون ا
إنـفـاق جـانـبـيـة بـدتْ وكـأنـهـا بـديالً عن
ـوازنـة الـعـامـة مـسـؤولـيـات إقــــــــرار ا
الــــتي تـــأخــــرت بـــســـبـب تـــقـــــــــــاعس
الــســاسـة والــتــقـاطــعــات بـ زعــامـات
ـافيـات واجلـهـات الـوالئـية الـسـلـطـة وا
الــتي تــتــصـرف خــارج ســلـطــة الــدولـة
ـصـالح اجلـهـات الـتي تـغـطي ضـمــانًـا 
عـــلـــيـــهـــا وتـــضـــمن بـــقـــاءهـــا وإدامـــة

تواجدها.
ـخـتــصـر الــكالم وبـحـسب رأي لــذا و
ــراقـــبــ الـــعــديـــد من اخملـــتــصـــ وا
قرب وسـاسة مسـتقلـ وغيرهم مـن ا
من أوسـاط احلـكومـة احلالـية بـأن هذا
الـقـانـون بـعـد إقـراره مـؤخـرًا وعدم ردّه
من قـبل احملـكمـة االحتاديـة الحقًـا وكما
هـو مـنـشـور سـيـكـون بـديالً لـلـمـوازنة
ولـــكنْ بـــأبــوابٍ لـــهــا مـــســـالك طــوار

ودهــالـيـز غــامـضــة يـتـرقــبـهــا الـشـعب.
بالغ التي سعت ومـهما يكن من أمرٍ فـا
إلـيها جهات تـصارعتْ لرصدها في هذا
ـشـبـوه تُـعـدّ كـبـيـرة في نـظر الـقـانـون ا

الكثيرين. 
كـما أنّ ابـوابَ صرفـها ال تخـلو ظـاهريًا
ولــيس ضــمـنــيًــا فـحــسب من شــبــهـات
فـساد في حالة تسليمـها التخصيصات
ـــشـــاريـع وجـــهـــات ــــرصـــودة لـــهــــا  ا
ـوازنـة. ووزارات تـتـضـمـنـهـا مـسـودة ا
واخلــــوف كلّ اخلــــوف مـن اســـتــــغالل
الية التي تلتزم جـهات متنفذة للوفرة ا
ــــتـرتبة من ـاليـة بتـوفيرهـا وا وزارة ا
ــوارد الـــريــعــيــة لــبــيـع الــنــفط لــســدّ ا
فــــراغـــــات في أبــــواب إنــــفــــاقٍ أخــــرى
ومــشـــاريع مـتـلـكـئــة أو مـتـوقـفـة كـانت
ـــوازنــة الـــســـــــــنـــويــة في حتـــدّدهــا ا

بنودها. 
وهـذا مـا يـفـتح الـطـريـق العـتـبـار مَـنـفذ
ــشــروع وقـــائــيًــا غــذائــيًــا في شــكــله ا
وظـاهره وسيـاسيًا ولصـوصيًا بـامتياز
فـي بــــاطــــــــــــنـه وثــــنــــايــــاه بـــــســــبب
تـــــــــــطـرقـه لـقــطـاعــات وابـواب صـرف
أخــــــــرى غـــيــــر مـــرتـــبـــطـــة بـــطـــوار
ــطــلــوب الــــــــــغـــذاء وقــوت الــشــعب ا
إيالءهـــا وحــدهــا األهــمــيــة الــقــصــوى

واحلصرية. 

الــوزارة عــدم حـرصــهـا الــوطــني عـلى
وضع اسـترايـجيـة ملـزمة لـتأمـ قوت
واد الـغـذائيـة األساسـية الـشـعب من ا
مـثل القمح واألرز والبقـوليات والسكر
ـكن أن يـدعم الــسـلّـة الــغـذائـيـة ومــا 

للمواطن. 
فــبـحـسب تـصـريح مــسـؤولـ رفـيـعي
ــســتــوى فــيـهــا ال يــوجــد مــا يـؤمّنُ ا
اخلــزين االسـتــراتـيــجي سـوى لــشـهـرٍ
واحـد وبــحـسب مـصـدر غـيـره لـثالثـة
أشــهـر. وحـتى لـو افــتـرضـنـا احلـرص
الـــنــاقـص لــتـــأمــ الـــقــوت الـــغــذائي
ألربـعـ مـلـيون مـواطن لـثالثـة أشـهر
فــهــذا غــيــر كــافٍ لــضــمــان اســتــمـرار
الـتـوريـد بسالسـة بـسـبب قلّـة الـعرض
ـي عـلى الــدولي وزيــادة الــطــلب الــعـا
ـنـتـجات الـغـذائـيـة عمـومًـا من جـهة ا
وتــراجع احملــصــول احملــلّي مـن جــهـة

أخرى. 
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مـا جرى تداولُه منـذ أسابيع في أروقة
مــجــلس الــوزراء وأخـيــرًا في مــجـلس
الــنـواب من مـحــاوالت إلنـقـاذ مـشـروع
قــانـون الـدعم الـطــار لألمن الـغـذائي
والـتنمية لغاية تمريره مؤخرًا من قبل
نـواب الشعب بالـطريقة الـفجّة لم يسرّ
ـــراقـــبـــ واخلـــبـــراء الـــكـــثــــيـــر من ا
ــتــابــعـ مــتــرافــقًـا مع واحملــلــلـ وا
األزمـة الـسيـاسيـة الـعسـيـرة التي تـمرّ
بــهــا الــبالد هــذه األيــام. فـبــالــرغم من
االعــتـراضـات الـشـديــدة والـعـديـدة من
عارض قـبل الطرف اإلطاري الشيعي ا
مــنـذ بـدء اقـتـراحـه ورفض الـعـديـد من
مـــفـــرداتـه الـــتي رأت فـــيـــهـــا أبـــوابًـــا
واضـحة أو بـديلة لـلفـساد إالّ أن شكل
س الـغـاية والـهدف االعـتـراضات لم 
من تـــمـــريـــر الـــقـــانـــون بــعـــد تـــوصل
قسوم من اجلـانب للتفـاهم بتقاسم ا
الـكـعكـة اجلديـدة احلاصـلة من الـوفرة
ـالـيـة لـلمـوارد الـريـعيـة من مـبـيـعات ا
الــنــفط. وكــان احلــريُّ بــهــذه الــكــتــلــة
وغــيــرهـــا أن يُــصــار لــتــفــعــيل احلسّ
الـوطني وزيادة احلـرص احلكومي في
هـذا الظرف الساخن لـلحفاظ على هذه
الـــوفـــرة وزجّــهـــا حــصـــرًا في تـــأمــ
مــفــردات الــسـلّــة الــغــذائـيــة وتــعــزيـز
الــرصـــيــد الــبــنــكي لـــلــبالد ولــصــالح
صـــنـــدوق األجــيـــال وعـــدم الــتـــطــرق
أســاسًــا إلى أبــوابٍ أخــرى لــيس لــهـا
عالقـة بـهـذه األزمـة الـغـذائـيـة الـدولـيـة
ـتـأخرة والـوطـنـيـة كـبديـلٍ للـمـوازنـة ا
. كـوّناتي بـسبب صراعـات األضداد ا
ذلـك أن رجــال الـــدولـــة احلـــقـــيـــقـــيــ
يُـحـسنـون كيـفيـة إدارة ملـفات الـشعب
ومـعـاجلـة احـتيـاجـات الـبالد وتـسريع
تـشغيل مـشاريعهـا التي تأخـرت كثيرًا
وازنة بسبب في انتظار إقرار قانون ا
ـدد إشــكـالــيــات اإلخـفــاق في إكـمــال ا
الـدستورية لـتشكيل احلكـومة. وعندما
طــرح مــراقــبــون وخـبــراء ومــهــتــمـون
مـسألة التركـيز على ضرورة إقرار هذا
الـقـانـون الـذي يـدّعي اجلـمـيع أهـمـيته
لــصـالح الــشـعب بــحـرصٍ مـنــافق فـيه

ـقــدسـات في األكــبـر" لــديـهم جتــري كـا
سـاسُ بها. كـن ا احلـكم واحليـاة وال 
وهــذا جـلُّ مــا يــرمــون إلــيه رغم ســوء
الـتقدير والقياس وغياب الرؤية وقصر
النظر وضعف جدواها وطنيًا جميعًا.
األمن الــغـذائي اســتـراتـيــجـيـة وطــنـيـة
مــلـزمـة فــرضت احلـرب الـروســيـة عـلى
جــارتـهـا أوكـرانــيـا والـتي تــبـدو أنـهـا
سـتطول كثيرًا بحسب مراقب فرضت
ذاتــهــا عــلى واقع األمن الــغـذائـي عـلى
عـــمــوم دول الــعـــالم. فــالـــبَــلـــدان مــعًــا
يـشكالن ما مجمـوعه ثلث توريد جتارة
ـيـة والسـيّمـا في الـشرق احلـبـوب الـعا
األوسط بـسـبب غـزارة اإلنـتـاج فـيـهـما
وخـصب اراضـيـهـمـا وحـسن إدارة هذا
ـــهمّ من الـــنـــاحـــيــة ـــلف الـــغـــذائي ا ا
االســتـــراتــيــجـــيــة. ونــظــرًا لـــلــتــراجع
الــــــواضح فـي إنـــــتـــــاج الــــــعـــــراق من
مـحصول الـقمح الوطني بـسبب تقلّص
ـزروعـة سـنـويًـا لألسـبـاب ـسـاحـات ا ا
الـتي بـات اجلمـيع يعـلـمهـا فقـد وقعت
البالد ضمن دائرة اخلطر التي يشكلها
األمـن الـــــغــــــذائي بــــــســــــبب فــــــقـــــدان
االســتـراتـيــجـيــة الـوطـنــيـة والــقـصـور
الــــواضح فـي تـــقــــديـــر اجلــــهـــات ذات
الــــعـالقــــة بــــتـــــأمــــ مــــفــــردات هــــذه
االسـتـراتـيجـيـة كـما يـفـرضـها واجـبُـها
الـوظـيفي وتـلزمـهـا األخالقيـات العـامة
لف هنية في إدارة هذا ا ـسؤولية ا وا
من دون جاهزية ما ينبغي اتخاذُه لسدّ
الـعـوز الـغذائي لـفـترة مـنـاسـبة تـفـاديًا
أليـة منـغصات أو احـتمـاالت إخفاق في
اإلنـتاج أو التوريد. فالوقاية ووسائلُها
ــصــائـب غــيــر مــوجــودة قـــبل وقــوع ا
أســـاسًــــا في ســـجــــلّـــات احلـــكـــومـــات
تـعاقـبة. فـالبالد الـعراقـية الالوطـنيـة ا
ـــصــائـب واألزمــات تـــنـــتــظـــر وقـــوع ا
لــتـتــحـرّك في ضــوئـهــا وتـطــرح حـلـوالً
ـدى تــرقــيـعــيـة ال جتــدي نــفـعًــا عــلى ا
الـبـعـيـد وفق رؤيـة ومـنـظـور واضـحـ
ألشــبـــاه رجــال الــدولــة الــغــائــبــ عن
مـعـانـاة الـسـاحة أسـاسًـا.لـقـد كـان على
وزارة الـــــتـــــجـــــارة أن يـــــكـــــون لـــــهـــــا
اسـتـراتـيـجـية واضـحـة بـالـتـنسـيق مع
ــــائــــيـــة ــــوارد ا وزارتـي الـــزراعــــة وا
ــعــنـيــتــ بـأدوات اإلنــتــاج وتـوفــيـر ا
اخلــزين وفق اسـتــراتـيـجــيـة مـشــتـركـة
لـتـأمـ الـسـلّـة الغـذائـيـة االحـتـيـاطـية
الســيّـمـا مـا يُـؤمّنُ اســاسـيـات مـفـردات
الــبـطـاقـة الــتـمـويــنـيـة الـتـي تُـعـدُّ قـوت
همّ وسندَه األساس في تأم الـشعب ا
وإدامـة حياته اليـومية البـائسة. ونحن
ال نــدّعي عـلى وزارة الـتـجـارة احلـالـيـة
وحــــجـــــهــــا هــــذا اإلهــــمـــــال في وضع
االسـتـراتيـجيـة اخلزنـية لـلبالد وتـأم

قوت الشعب. 
ـســألــة مـتالزمــة مـنــذ أول حـكــومـة فــا
تـشـكـلت بـعـد الـسـقـوط حـيث أصـبـحت
ــؤســسـة مـن الـبــؤر األســاســيـة هــذه ا
لــلــفـســاد في الــبالد بــإهـدار مــلــيـارات
الـدوالرات وسرقة قـوت الشعب من قبل
وزرائـها السابق ومافياتهم. ولكنّ كلّ
مــا يُـؤخــذ عــلى اإلدارة احلـالــيـة لــهـذه
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اخترت النازيون وزعـيمهم هتلر كونهم األسوأ دون سـواهم ب احلكومات عبر التاريخ لكن
هل تعلم حكـومتنا بأن فتـرة حكم النازيون كانت 12عاماً مـقسمة الى نصف كان األول من
اني? فـهل ستكـون هناك فـترة ونحـسبها العام 1933الى 1939زاهراً بالـنسبـة للشـعب األ
انـيا الـتي خرجت لـكم? ام حـتى النـازيون أفـضل مـنكم?مـهزوم يـقـود مهـزوم : قـاد هتـلـر ا
اني يـة األولى وهنـا يكـون لزامـاً ان استـذكر رأي الـفيـلسـوف األ مهـزومة بـعد احلـرب العـا
عاصـر انتسنسبيرغر (Enzensberger) والذي يطـرح سؤاالً مهماً جداً يقول فيه (ماذا ا
تطرف تغلب عـلى عزلته وانضم جملموعـة من اقرانه? ماذا سيحدث هـزوم ا سيحدث لو ان ا
لـو عثر على سقف يـأوي مهزوم من امـثاله يرحبون به ويـحتاجوه?) ويجـيب هو على نفسه
فـيقـول (ستـتعـاظم الطاقـة الكـامنـة الهـدامة وسـيتضـاعف تطـلعه لالنـتحـار وسيـزداد شعوره
بـالـعـظـمـة وأن شـعـوره بـأنه قـد أمـسى سـيـداً وبـيـده مـصـائـر الـنـاس سـيـحـرره من مـشـاعـر
ان بـعـد خـروجهم مـهـزوم من ـة والعـزلـة).كـان هذا بـالـضبط شـعـور هـتلـر ومـعه اال الهـز
. الـنصف ـية األولى وبـاألخص بـعد مـعـاهدة فـرساي الـتي اعـتبـروها مـذلـة جداً احلـرب الـعا
األول من حـكمه: اول شيء فـعـله هتـلـر كـان مهـلـة زمنـيـة طلـبـها من شـعـبه ووعدهم فـيـها ان
تزوجات من النساء انيا.ابتدأ هتلر عمله بتشجيع ا يقضي على البطالة وان يـنقذ اقتصاد ا
ا وفر فرص عمل للعاطل وفي الوقت نفسه نازل  العامالت على ترك العـمل والبقاء في ا
شجع هذا القرار رجـال االعمال على إعادة توظيف العمال كما وركزت حكومته على إعادة
بـنـاء اجليش وتـعـزيـز الـترسـانـة الـعـسكـريـة عن طـريق صـنـاعة الـسالح وقـد قـامت حـكـومته
ــانــيــة في تــصــنــيع بــتــشــجــيع قــرابــة 3 آالف شــركــة عــلى دعم ومــســاعــدة احلــكــومــة األ
نـاسب مـبـتـعدا عن ـكـان ا ـنـاسب في ا الـسالح.واهم قـرار اتـخذه هـتـلـر هو وضـع الرجل ا
ار شاخت قربـ فكان اختياره لرجل اقتصـادي من خارج حزبه هو الدكتور يا حلقته من ا
(hjalmar schacht). رفض شـاخـت الـطـرق الـكالســيـكـيـة مــثل االقـتـراض اخلـارجي او
ـزيد من العـملة واعتـمد نظام سـندات "ميـفو" وهي سندات حـكوميـة تمنح للـمواطن طباعة ا
قـابــلـة لـلـســداد عـلى خـمس ســنـوات وعـنـد حــلـول الـعـام 1939 بـلغ مـجـمــوع مـا اشـتـراه
قدار واطـنون من هذه الـسندات هو 12ملـيون مـارك.وهكذا فـإن معدل الـبطـالة انخـفض  ا
الثـلث بعد مرور سـنة واحدة عـلى حكم هتلـر وبعد سنـة ونص انخفض الى ثـلث وفي عام
ـان أنـفـسـهم عام 1939 1936كـان هـنـاك فقـط ملـيـون عـاطل عن الـعـمل واخـيـراً وجـد اال
بـأنـهم بـحـاجة الـى نصف مـلـيـون عـامل االمـر الـذي يـعـد حتوالً كـبـيـراً لـلـوضع االقـتـصادي
ئة مع تشديد انيا تقريبا25 با بشكل عام.  باجملـمل فإن معدل األجور للعامل ارتفعت في ا
ـنـعـهم من رفع ايـجـارات السـكن كـمـا وان الـوزير الكـ  حـكـومي في الـوقت نـفسه عـلى ا
ال الذي جنـته احلكومة من خالل الـسندات واربـاح الشركات لـتقليل شاخت قـام بتوظيـف ا
اء والكهرباء إضـافة الى تخفيض الضرائب بـدالً من رفعها. القائمة دفوعات احلكوميـة كا ا
تطول جداً كون ان حكـومة هتلر وبفضل الكفاءات التي تضمها وعلى رأسهم شاخت حققت
جنـاحــاً بـاهــرا في قـطـاع الــصـحـة والــتـعــلـيم والـســيـاحــة وبـاقي اخلـدمــات وفـوق كل شيء
ـان في حقبة الـنصف الثاني .ودخل بعدها األ يـاً انـية التي أصبـحت األولى عا الصـناعة األ
ـية الثـانيـة وطبـعاً يـأتي هنا دور اإلعالم من حكم هـتلـر والذي افـتتـحه بإشعـال احلرب الـعا
البـريطاني ومعه األمـريكي في تسـليط الضوء عـلى النصف الـثاني فقط دون ذكر مـا تميز به
الـنــصف األول من إجنـازات والـدلـيل عـلـى كالمي هـذا هـو أن اسم الـنــازيـة أصـبح مـقـتـرنـاً
ن يـقـودنا بـالـهـولوكـوست. أمـا حـكـامـنـا فـأقـول لـهم:اوالً : لـسـنـا مهـزومـ ولـسـنـا بـحـاجـة 
عقول ان ال ة ومن ثم نقفز بواقعـنا.ثانياً : هل من ا كمهزوم كي نتمـنى النجاح بعد الهـز
يكـون احـداً منـكم قد قـارن ب اداءكم وأداء أكـثر احلـكومـات دماراً لـبلـدانهـا?هل بحـثتم عن
ا اعـتـمـادكم اقـتصـر عـلى مـقـربـيكـم. هل دعمت شـاخت الـنـسـخة الـعـراقـيـة?اجلـواب ال وا
واطن بـالتمـويل? هل وفر الـعالج والغذاء? هل نـهضـتم بواقع الصـناعـة? كل األجوبة هي ا
.أمـا جنـاحكم ال بل حتى الـبـطاقـة الـتمـويـنيـة أصبـحت بـفـضلـكم من بـ ذكريـات الـعراقـي

الوحيد فهو عندما حولتم الشعب من متفائل بسقوط الصنم الى اكبر مهزوم في التاريخ.

 œË«œ ‰ULł ÂUA¼

بغداد
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على األندية الـتي حتتاج للـمعايير
ـقـومات من مالعـب وتشـريـعات وا
قانونـية وإدارية وامـكانيـات مالية
مـتاحـة داعيـاً األنـدية من اآلن إلى
الـشـروع بـتـهــيـئـة نـفـسـهـا لـولـوج
.وأوضح عـــالم دوري احملــــتـــرفـــ
األوسي أن قـــرار تـــطـــبـــيق دوري

االنصـار في ان يقـدم الفريق االداء
رضي والنـتيجـة اجليدة في اهم ا

وسم . لقاءات ا
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ويـعول نـوروز عـلى عـاملي االرض
واجلــمـهــور في مــواصــلــة نــتـائج
رحـلة الثـانيـة بسجل االرض في ا
نـظـيف عـندمـا يـستـضـيف جـيرانه
ــوقع اربـــيل في مـــهــمـــة الــتــقـــدم 
الكهـرباء كما يـامل الضيف جتاوز
مـشــاكل الـذهــاب والـعـودة بــكـامل
النـقاط خلـطف موقع الـغر زاخو
ويـسـعى الـنـجـف الـعـودة لـلـتوازن
ـوسـم بـالــفـوز واخــتـزال نــتــائج ا
عـــلـى الــشـــرطـــة الـــذي يــريـــد رفع
رصـيــده وجــعـلـه الـرقم الــقــيـاسي
وكـلـمـا يـسـعـى الـيه نـفط الـبـصـرة
ـوسـم في مــكـانـه الـثــاني انــهــاء ا
عـشـر عـنـدما يـضـيف نـفط مـيـسان
الــطـامح لــتـحـقــيق نـتــيـجــة انـقـاذ
ـــوسم والــبــقــاء بـــعــدمــا تــراجع ا
لـلرابع عـشر وسـط مخـاوف كبـيرة

من نتائج مالحقيه.
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ـسـابـقـات في احتـاد أكـدت جلـنـة ا
الـكـرة الـعراقي جـهـوزيـتـها إلدارة
مــنـــافــســات دوري احملـــتــرفــ أو
الـعـام في حـال طـبق مـشـيرة إلى
أنـهـا تـمـتـلك اخلـبـرة إلدارة أي من
.وقــال عــضــو جلــنـة ــســابــقــتــ ا
ـــــســـــابــــقـــــات جنـم األوسي في ا
تـصـريح صحـفي اكـثـر الـعبء يقع

ـهـمـة الـذي يـدرك كـثـيـراصـعـوبـة ا
لــكــنه يــامـل بــانــتــفــاضــة جــديــدة
لـلـتشـكـيل الـذي حقـق التـفـوق على
ـاضي ووضـعه الـوسط االسـبـوع ا
ـــكـــان االفـــضل مـــنـــذ لـــدايـــة في ا
الـدوري والـتعـامل بـدقـة مع االمور
من أجل احلـفاظ عـلـيه حتـى نهـاية
وسم بشرط عـبور حاجز الزوراء ا
ركز الذي يـقربه كثـيرا من خـطف ا
الـثـاني الن الـلـقـاء األخـيـر سـيـكون
امـام الصـناعـة وقد يـكون حتـصيل
حـاصل الن الـثــاني سـيـجــد نـفـسه
امــام لـقــاء صــعب جــدا قـد يــفــقـده
البـقاء ويغادر الـبطولـة من النجف
ـني عـنـدمـا يـواجه الـوسط الـذي 
الـــنــفس في االبـــقــاء عـــلى فــرصــة
ـوقع الـثـاني الـذي الـصــراع عـلى ا
فرط به بـعدمـا تراجع بـشكل غريب
في الــفـتــرة االخــيـرة لــلــرابع عـقب
فــــقــــدان الــــتــــوازن داخـل وخـــارج
يدان لكن اجلوية اليريد التعويل ا
ـواجهـة بل عـلى جـهود عـلى تـلك ا
عــنــاصـره وتــاكــيــد قــدراتـهـم عـلى
تقد االداء وتقد لنتيجة الهدية
جلـمـهــورهم بـعـد تـعــويض نـكـسـة
الــكــاس في مــوسـم مـتــعب وال زال
يـــعـــاني بـــســـبب خـــســـارة ثـــمــان
مـبــاريـات وتـولي خــمـســة مـدربـ
عـلى قـيـادة الـفـريق الـذي يـكـون قد
استفـاد من االخطاء وليـقول كلمته
ـــرتــــبـــة لــــلـــوصــــول واخلــــروج 
الـــوصــافــة وهـــو مــا يــطـــمح إلــيه

بحـرمان جمـهوره وبـانتظـار تقد
قــوة االداء وحتــقــيق الــفــوز الــذي
ــدخل واحلـافـز خلـوض ســيـكـون ا
نـــصف نـــهـــائي الــكـــأس الـــثالثــاء
ــواجـــهــة الــكــرخ ــقــبل بـــثــقــة  ا
ـدواةجراح ـنافـسة عـلى الـلقب  وا
ــتـــأرجح خــصــوصــا في ــوسم ا ا
الدوري بـعد خـسارة ست مـباريات
والـتــعـثــر مع فــرق الـصف الــثـاني
الـنـتـائج الـتـي جعـلـتـه متـاخـرا في
الـدوري وابـقــاء عـيـنه عــلى الـلـقب
االخـر الــغـيــر مـضـمــون لالن الـذي
يـتطـلب اجتـياز خـطوتـ خطـرت
قد تـنقـلب أحدهـما ضده كـما تـعثر
قــبــلــهــا ونــزف 32 نــقــطــة من 16
تـعادل لـكن األمر هـنـا يتـعلق بـلقب
ـصـاحلة االنـصار واالهم الـكأس و
فـي ان يــــكـــون افــــضـل من مــــوسم

اجلوية.
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ــواجــهـة وســيــكـون اجلــويــة في ا
وسم مع العدو اللدود الثالثة في ا
مــطــالـبــا بـتــحـقــيق الــفـوز والــثـار
خلـســارة وفـقــدان لـقب الــكـأس مـا
ســيـزيـد ويـرفع من حـظـوظ الـبـقـاء
واحلصول عـلى الوصافة68بفارق
رور الحـق الـطـلـبـة وا نـقـطـة من ا
نـحو مـشاركـة خارجـية آسـيوية أو
عـربـيـة لـو تـمـكن من تـسـيـر االمور
كـــمــــا يـــجب فـي حتـــقـــيـق الـــفـــوز
واألطاحـة بالـزوراء التي قـد تعطي
الضـوء األخضر لـلتـعاقد مع جـثير
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ـنــافــسـة عــلى لـقب بــعـدمــا فـقــد ا
الــدوري ووصـافــته لم يـبــقى امـام
الزوراء 60 اال الـدفـاع عن مـوقـعه
هدد اخلامس في التـرتيب الـعام ا
بقـوة من الـنفط 58 ويبـتـعد ثالث
نقاط عن الـرابع الوسط الذي لديه
ــقـدوره مـهــمــتــ مــنــاســبــتــ 
احلصـول على كامل نـقاطهـما لكن
ما يريده الزوراء العمل ما بوسعه
لـعـرقـلـة جـهـود الـغـر الـتـقـلـيدي
ــركـز اجلـويــة في الـصــراع عـلى ا
الـثـاني عـنـدمــا يـلـتـقـيـان في ابـرز
مواجهات اليوم عند العاشرة ليال
فـي الـشــعب في حتــقـيق ولــو فـوز
مـعـنوي لـكنه سـيـمنـحه االفـضلـية
ــواجــهـات ــنــافس جــراء ا عــلى ا
رحلة باشرةبعدمـا انتهى لقاء ا ا
األولى بتعادلهما بهدف والتوجه
لـــــتــــجـــــديــــد الـــــفــــوز فـي اقل من
اسبوع بعدما أقصاه من بطولة
كأس الـعراق بـالفوز عـليه بـهدف

لواحد.
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كــمــا يــســـعى االبــيض حملــو اثــار
نـكــسـة الــشـرطــة بـدايــة االسـبـوع
ـة الـثـانـية احلـالي وجتـنب الـهـز
في اســبــوع فـي مــهــمــة الــتــحـدي
واهمية الظهور بشكل مختلف عن
اضية عندما يحمل امال اجلولة ا
جمهـوره الذي سيـتابع اللـقاء عبر
الـتلـفـزيون بـسبب عـقـوبة اجلـوية
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أكد األمـ العام الحتـاد الركبي
الـــعــراقـي مـــحـــمـــد حـــنــون أن
ـــنــتـــخب الـــوطـــني لـــلـــرجــال ا

ســيـــشـــارك في بـــطــولـــة آســـيــا
لسـباعـيات الركـبي التي سـتقام
في جاكارتا في السادس من آب
ـــقــبـل وتــســـتـــمـــر عــلـى مــدى ا

. وقال حنون في تصريح يوم
صـحـفـي أن مـنـتخـبـنـا الـوطـني
بدأ تدريـباته البدنـية استعداداً
لــلــبــطـــولــة  وســيـــتــواجــد من

نتخب سبعة محترف إضافة ا
الى سبعة العب محلي .

وأضاف حنون: إنـنا نتطلع إلى
ـنتخب الـوطني نتائج حتقيق ا
جــيــدة في أول مـــشــاركــة له في
بـــطــولـــة آســيـــا بــعـــد اعــتـــمــاد
االحتاد العـراقي للركـبي رسمياً
مـن قــــــبـل االحتـــــاديـن الــــــدولي

واآلسيوي.
ـؤمل وأوضح حــنـون أنـه من ا
ــــنــــتـــــخب الـــــوطــــني دخـــــول ا
مـعـسـكـراً تـدريـبـيـاً في ايران أو
فـي االمــارات قــبل الـــتــوجه الى
جاكـارتا لالشـتراك فـي البـطولة

اآلسيوية .
نتخب وعلى صعيد اخر كثف ا
الــــوطـــني لــــلـــنـــاشــــئـــ لـــكـــرة

Uł«—œ ∫ منتخب النساء للدراجات لندن

ـةِ عــلى حتــقــيقِ الــفـوز في والــعــز
ــنح ُــبــاراتــ مــؤكــداً إن الــفـوزَ  ا
ـواصـلـةِ ـعـنـويّـة  الالعـبـ الــقـوةَ ا
ـشـوار بنـجـاحٍ كـبـيرٍ وتـمـيـزٍ وعدم ا
التوقف وااللتزام بتطبيقِ الواجبات
ــبــاريـات .مــشــيــراً إلى إن فـوز في ا
مـــنــتـــخب الــصـــاالتِ عــلى شـــقــيــقه
اجلــزائــريّ يــعــطي الــدلــيلَ عــلى أن
الـــقـــادم أفـــضل كــمـــا أن مـــنـــتــخب
النـاشئـــــ في بدايـةِ مشواره وهي
إشــارة إلى أن بــاسـتــطـاعــته تــقـد

ُقبلة. بارياتِ ا األحسن في ا
واخـــتــــتمَ رئـــيس االحتـــاد عـــدنـــان
درجال حديثه قائالً على منتخباتنا
ُـــشــاركــةِ في الـــبــطــوالتِ كــافــة أن ا
ُـــســـتــويـــاتِ في يــقـــدمـــوا أفـــضلَ ا
ـبـاريـاتِ وينـتـزعـوا الـفـوزَ إلسـعادِ ا

. جمهورنا الكر
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فرحة
منتخب
الصاالت
بالتأهل
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مـعـاجلـتـها تـدريـجـيـاً وصوالً
طلوب مؤكداً أن للمستوى ا
األهم الــبــدء وبــالــتــأكــيـد أي
بــدايـة ســتــواجه صــعــوبـات
ولكـنهـا ستـضمـحل وتتالشى
بتـضافر جـهود اجلمـيع أندية

واحتاد وجماهير وإعالم.

بلند آزاد عمر تمهيداً النضمامهِ في
تدريـبـاتِ منـتـخب الشـباب دون 20
عــامــاً والـذي يــسـتــعــد لـلــمـشــاركـة
ببـطـولة كـأس العـرب في الـسعـودية

نهاية الشهر القادم.
وكان في استـقبـال الالعب احملترف
بصفوف فـريق غرافشاب الـهولندي
ــــديــــر اإلداري ــــطــــار بـــــغــــداد ا
لـلـمنـتـخب نـد كـر والـذي أكمل
االجراءات االدارية لالعب بـعد رحلة
جـويــة اسـتـمــرت لـسـاعــات طـويـلـة
بدأت مـن هولـنـدا صوب تـركـيا ومن

ثم الى العاصمة بغداد.
وعـــبـــر بـــلـــنـــد آزاد عـن ســـعـــادته
بــالــتــواجـد فـي بـغــداد واالنــضــمـام
لــتـدريـبــات مـنـتــخب الـشــبـاب الـذي
تــنـتـظــره مـشـاركــة مـرتــقـبـة تــتـمـثل
بـبطـولـة كـأس العـرب نـهـاية الـشـهر

ملكة العربية السعودية. قبل في ا ا
ــنــتــخب يـــذكــر أن اجلــهــاز الــفـــني 
الـــشــبــاب وجـه الــدعــوة إلـى أربــعــةِ
العــبـــ يــحــتــرفــون خــارج الــعــراق

لالنضمام لتشكيلته.
—«uA  ÕU²² «

باركَ وزيرُ الشَباب والرياضة رئيس
االتّحـاد الـعراقـيّ لكـرةِ الـقدم عـدنان
درجـال فـوزَ مـنـتـخب الـصاالت عـلى
نــظــيــره اجلــزائــريّ بــثالثــةِ أهــدافٍ
مقـابل هـدف ضـمن اجلـولةِ الـثانـية
لــبــطـولــةِ كــأس الـعــرب وكــذلك قـدّمَ
نتخبِ الناشئ بعد تغلبه التهاني 
عـلى نـظـيره الـيـمـنيّ بـهـدفـ مـقابل
هدفٍ في افـتتاحِ مِـشواره في بـطولةِ
غــرب آسـيــا.واتــصلَ رئــيسُ االحتـاد
ـنـتـخـبـ وهــنـأهـمـا عـلى بـوفــدي ا
األداءِ اجلـــــيــــدِ وروحــــيّــــةِ اإلصــــرارِ
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حــققَ مــنـــتــخــبـــنــا الــوطـــنيّ لــكــرةِ
الصاالت فـوزاً مستـحقاً عـلى نظيره
اجلـــزائــريّ بــثـالثــة أهــدافٍ مـــقــابل
هــدفــ ضــمن مــنــافــســاتِ اجلــولــةِ
الــثــانـيّــة من بــطــولـةِ كــأس الــعـرب
اجلاريـة فـعالـيـتهـا حالـيـاً في مديـنةِ
نـتخـبنا الدمـام السـعوديّة وسـجلَ 
الالعـبـون فـادي عالء وسـالم فـيـصل

وحيدر مجيد.
q¼Qð W UDÐ

نتخـبنا الوطني دير الفـنيّ  وقالَ ا
نــاظم الــشـريــعــة: إنه رغم صــعــوبـة
ـــــبــــــاراةِ إال أن الـــــهــــــدف حتـــــققَ ا
بـاحلـصـولِ عـلى بـطـاقـةِ الـتـأهل إلى

الدورِ ربع النهائي.
وأضافَ: وقعنا في مجموعةٍ صعبةٍ
لـــكن الـالعـــبــــ كـــانـــوا عــــلى قـــدرِ

سؤولـية بـتحقـيقِ نتائج طـيبةٍ في ا
هـذه الـبـطـولـة. مـشيـراً إلى: إنـه كان
قـــلـــقـــاً مـن ظـــهـــورِ اإلجــــهـــاد عـــلى
نتخب بعد أن خاضَ مباراةً قويةً ا
ـصــري مــبـيــنـاً إن ـنــتــخبِ ا أمــام ا
اإلصـــرار عــلى حتـــقــيقِ الـــفــوز هــو
نتخبِ السمةُ الـبارِزة في مواجهـةِ ا
اجلــزائــري الـذي يــضمُ فـي صـفــوفه

العب من فرنسا وبلجيكا.
ومـن جـــهـــتـه أكـــدَ عُـــضـــو االحتـــاد
الـعـراقيّ لـكـرةِ الـقـدم رئـيس الـوفـد
يـــحــيى زغــيـــر: إنه ســعــيـــد بــتــأهلِ
ــنــتــخب إلى الــدورِ ربع الــنــهــائي ا
ــنــتــخب قــدّمَ أداءً مــنــوهـــاً إلى إن ا
كــبــيــراً ويُــحــسب لــهــؤالء األبــطـال

حيث كان الفوزُ مستحقاً.
ومن جــهـــة اخــرى وصل إلى مــطــار
بـــغــداد الـــدولي الالعب احملـــتــرف
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احملترف يعود للـمكتب التنفيذي
ونـحن كلـجنـة مسـابقـات لديـنا من
ــسـابـقـة ـقـدرة إلدارة ا اخلــبـرة وا
بــحــلــتــهــا اجلــديــدة أو بــالــدوري
الــــعــــام.وشــــدد عــــلـى ضـــرورة أن
تــكـتــمل أركــان جتـربــة االحــتـراف
ــــــوسم األول وبــــــاإلمــــــكـــــان بــــــا
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الطاولـة تدريباته في مـعسكره
ــقـــام في مــديــنــة الــنــاصــريــة ا
استـعداداً لـلمشـاركة في بـطولة
ـقـرر إقـامـتـهـا في غــرب آسـيـا ا
الـــبـــحـــرين نـــهـــايـــة األســـبـــوع

احلالي.
 ôuDÐ ÀöŁ

ــنــتـخب الــوطـني وقـال مــديـر ا
عقيل جبار في تصريح صحفي
قام في عـسكر الـتدريـبي ا إن ا
ذي قـــــار بــــدأ مـــــنــــذ شـــــهــــرين
اســـتــــعــــداداً لــــثالث بــــطـــوالت
الـبــطــولـة االولى في الــبــحـرين
غـرب اسـيـا والـبـطولـة الـثـانـية
بــطــولــة غــرب اســـيــا لــلــفــئــات
الــعـمــريـة والــبـطــولـة الــثـالــثـة
بـطـولـة التـضـامن االسالمي في

تركـيا.وأضاف جبـار بالتـنسيق
مع احتـــاد الــلــعــبـــة أقــمت هــذا
ـعـسـكـر في مـديـنـة الـنـاصـرية ا
عــلى حــسـابـي اخلـاص حــرصـاً
مني خلـدمة الـرياضـة العـراقية
مـــوضــــحـــا أن عــــدد الالعــــبـــ
الــنـــاشــئـــ يــبـــلغ نـــصف عــدد
ـنـتـخبـات الـوطـنـية في العـبي ا

الناصرية.
ـنتخب في ذي  وأقيم معـسكر ا
قـار لــعـدة اسـبــاب مـنــهـا كـوني
نتـخب الوطني من هذه مدرب ا
ــديــنــة والـســبـب الـثــاني ثــقل ا
ــــنـــتـــخــــبـــات الـــوطــــنـــيـــة من ا
الـــنــاصــريـــة والــســبـب الــثــالث
وجودة درسـة التخـصصيـة ا ا

فيها.
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 تـسـتـضـيف مـحـافـظـة الـسـلـيـمـانـية
ــرحــلـــة الــثــانــيــة من مــنــافــســات ا
الـدوري الــعـراقي بــالـدراجـات لــفـئـة
ـقبل الـنسـاء في األول من الـشـهـر ا
شـاركة واسعة ولغاية الـثالث منه 
من انديـة الـفرات االوسط واجلـنوب
وإقــلــيم كــوردســتــان كــمــا ســتــكـون

مــشــاركـة لــفــئـة الــشــابـات فـي نـفس
ـــــرحـــــلـــــة مـن اجل الــــــتـــــجـــــانس ا
تقدمات واالحتكاك ماب الالعبات ا
والــشـابـات ويــشـرف عــلى الـبــطـولـة
ركزي للعبة.من جانب آخر االحتاد ا
ـنـتـخـب الـعـراقي بـالـدراجـات دخل ا
معسـكرا تدريبـيا في محـافظة دهوك
للـفترة من الـسادس عـشر من الـشهر

احلالـي ولغـايـة اخلامس من الـشـهر
ـقبـلة قـبل اسـتعـدادا للـبـطوالت ا ا
وبـطــولـة الــتـضــامن االسالمي الـتي

ستقام في تركيا.
V ²M*« V¹—bð

ــعــسـكــر أربــعـة ويــشــارك في هـذا ا
عـــشــــر العـــبــــا مـــا بــــ الـــشــــبـــاب
ـــتـــقـــدمـــ وهم الـالعــبـــ عـــلي وا
عـــبـــداخلـــضـــر طـــعـــ وعـــبـــدالـــله
عــــبـــــداخلــــضــــر طـــــعــــ واحــــمــــد
عــبـداخلــضـر طــعـ ومــهـدي حـازم
عبـد علي وأحـمد مـهنـد عبـد االمير
ومـحـمـد مـحــمـد عـلي حـمه ووهـبي
سـليـمـان عبـدالـله ونوزاد مـصـطفى
صـادق وسـربـست عــبـدالـله عـيـسى
وحسـ جلـيل داخل وطارق سـعيد
عـبدالـرحـمن واحـمد زهـيـر وعـباس
فرحان وحس ايهاب عبد اخلضر.
ـــنـــتـــخب ويـــشــــرف عـــلى تـــدريب ا
درب االيراني محمد رضا العراقي ا
رجــبـــلــو ويــســاعــده امــجــد اكــرم و
ــيــكـــانــيـــكي هــانـي عــقــيـل جــبــار ا

والدكتور معن غريب مشرفا فنيا.
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أعـلن االحتــاد الـعــراقي لـكــرة الـقـدم
العب خروج الوفد اخللـيجي الزائر 
البصرة بانطباع إيجابي خالل اليوم
األول مـن زيــــــارتـه فــــــيــــــمـــــــا وضع
مالحــظـتــ تــخص احلــاجــز األمـني
العب وامــاكن تـأشــيـرات احملـيط بــا

دخول اجلمهور اخلليجي الزائر.
وقـال بـيـان لـالحتـاد إن األمـ الـعـام
لالحتـاد الـعـراقي لـكـرةِ الـقـدم مـحـمد
فـرحـان اســتـقـبل في مــطـار الـبـصـرة
وفد احتاد كأس اخلليج العربيّ لكرةِ
الــقــدم الــذي يـــتــرأسه األمــ الــعــام
لالحتـاد جــاسم ســلـطــان الـرمــيـحي
وذلك لالطالع عــلى جـاهــزيّـةِ مــديـنـةِ
البـصـرة الستـضـافةِ بـطـولة خـلـيجي
25 وكان في استقبالِ الوفد نائب

مـحــافظ الـبـصــرة لـشـؤونِ الــريـاضـة
عـلي حـسـ وتــسـتـمـر زيـارة الـوفـد
لـغايـة الـثـالث والـعـشـرين من الـشـهر

احلالي.
وأضـاف الـبـيـان أن وفـد احتـاد كـأس
اخلليج العربيّ لـكرةِ القدم اطلع على

ـــديــنــة الــريــاضــيــة مــراحل اجنــاز ا
بالبـصرة استـعدادا الستـقبال بـطولة
خـلـيـجي  25 في الـســادس من شـهـر
قـبل.وتابع كانـون الثـاني من العـام ا
البيان أن الزيـارة اخلليجيـة التفقدية
الـتي سـتـكـون االخـيـرة لـلـبصـرة قـبل
استضافـة خليجي 25  فيمـا سيكون
يـوم 30 من الــشــهــر اجلــاري مــوعــد

حـسم الـقـرار الـنــهـائي شـهـد يـومـهـا
األول خــروج الــلــجـــنــة اخلــلــيــجــيــة
بــانــطـبــاع إيــجــابي الســيـمــا فــيــمـا
العب في األوقـات يـخص جـاهــزيـة ا
احملــــددة  مع وجــــود مـالحــــظــــتـــ
تــــخـص احلــــاجــــز األمــــنـي احملــــيط
العب وامــاكن تــأشــيــرات دخــول بــا

اجلمهور اخلليجي الزائر.

b∫ وفد خليجي 25 الزائر في البصرة Ë
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منتخب العراق
للركبي يستعد
للمشاركة في
بطولة دولية
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بي لـكأس العالم بجـهاز البورد. وقال األم بية العـراقية عن جتهيـز منتخب السـلة البارا اعلنت االمـانة العامة لـلجنة البـارا
تحـركة مبيـنا ان البورد من ضمن العام وكـالة أحمد الـعاني حتضيـرات جتهيز الـبورد اخلاص بكرة الـسلة على الـكراسي ا
االجهزة الـتي  استـيرادها حـديثا لـلمـنتخـبات الوطـنيـة العراقـية . وأضـاف ان منتـخب السلـة يسـتعد حـاليـا للمـشاركة في
بطولة كأس العـالم التي تُقام في االمارات العربية شهر تشرين الثاني القادم في مدينة دبي حتديدا وأوضح االم العام ان

نتخب  . همة عند استعدادات ا دور البورد في لعبة كرة السلة يعد من األمور ا
ـبية جـادة في دعم الفرق الـرياضية وأشـار العاني الى ان الـلجنـة البارا
ـشـاركـة في الـبـطـوالت بشـكل من جتـهيـزات و مـسـتـلـزمـات لـغـرض ا

طلوب. علمي صحيح للوصول إلى االجناز ا

 لـعلَّ قـلــةً مِن الـعِــراقـيـ مِـن جـيل مـؤيــد الـبـدري ّ(2022-1934) لم يـنــتمِ حلـزب أو
منظمة مِن الـيسار أو اليم عقيـدةً أو هوىً فمِن هذه القلة كان الـبدريّ. انتماء مبكراً
للريـاضة العبـًا ودارساً ومدرسـاً وحكمـاً ومعلقـاً ومقدمـاً لبرنـامجهـا التُّحـفة. لم يصمت

. العب بنبرة كأنه ينشد شعراً الرِّياضة في أسبوعلثالث عاماً كان يعلق في ا
يـول واالجتـاهات. كـانت الرّيـاضة لـباس أمـثاله ال ـجاله فـوق ا خدم الـبَدريّ الـعراق 
تـقبل انتـماءً آخرَ وفي السَّـاحات تظهـر القدرات. ومع أنَّ الـرِّياضةَ مجـال ال منتمٍ ليس
ينـية إسالميَّة أو عـلمانيَّـة لكنـها كانت وسطـاً خصباً قـدور أحد جعلـها يساريّـة أو 
لالستغالل عن طريقها تدخل اجلماعات احلزبيَّة والدِّينية إلى الشَّباب وعلى الرَّغم مِن
صـارعة حذر الـبدريّ مِـن االستـغالل إال أنَّه بل والشَّـعب العـراقي اُسـتغـفل بنـزاالت ا
ـا فيـهـا مِن حط للـريـاضة والـضِّـحك على الـنَّـاس ثم ساهم ـلـفقـة  (1972 -1970) ا

بفضحها(الزُّبيديّ دولة اإلذاعة).
لـم يـكن اإللــهـاء بـالــريـاضــةِ جـديــداً بـبـغــداد خـصــوصـاً. روي عن الــبـويــهـيـ (-334

تولدة في زمن مُعز الدَّولة: السَّعي(الرَّكض) 447هج): إنه مِن أعجب األشياء ا
صارعـة) وذلك أنَّ معز الدَّولة احتاج إلى السّعاة ليجعلهم فيوجاً بينه وب والصِّراع(ا
دة الـقريبـة وأعطى على سـافة الـبعيـدة في ا أخيه ركن الـدَّولة بالـرَّيّ فيـقطعـون تلك ا
جودة السَّعي الـرَّغائب فحرص أحداث بغداد وضعفاؤهم على ذلك حتى انهمكوا فيه

وأسلموا أوالدهم إليه.
كما »اشتهى معزّ الـدَّولة الصِّراع فكان يعمل بحضرته حلقة في ميدانه ويقيم شجرة
روزي وحتـتـها يابـسـة تنـصب في احلـال ويجـعل عـليـهـا الثِّـيـاب الدِّيـبـاج العـتّـابي وا
يدان فمن غلب أخذ الثِّياب والشَّجرة أكياس فيـها دراهم ... يؤذن للعامّة في دخول ا
والـدَّراهم دخـلـهـا األحـداث حـتَّى جـعل دوريــاً لـلـمـصـارعـة ومَن يـفـوز في الـتّـصـفـيـات
يصارع بحضـرة السُّلطان والفـائز يصبح بطالً يُغَـرق باجلوائز. لكنَّ كم من ع ذهبت

بلطمة وكم من رِجل اندقّت.
كـذلك أهتم أصحاب مـعز الدَّولـة بالسبـاحة  حتَّى أحـدثوا فيهـا الطَّرائف فـكان الشَّاب
يـســبح قــائـمــاً وعـلـى يـده كــانـون فــوقه حــطب يـشــتــعل حتت قـدرٍ الــتَّــنـوخيّ نــشـوار
احملـاضرة). حـصل مـثل ذلك بـالـضبط تـأثـراً بـنزاالت عـدنـان الـقـيسيّ بـ الـشَّـباب في
احلدائق والـسَّاحـات. لم يعـرف العـراق كُرة الـقَدم إال بـفضل الـبريـطانـي وكـان قانون
ـدرب والعب بـريـطـانـيـيَّن إلى أن تـمـكن الـعـراقـيـون الـكُـرة بـبـغـداد يـســمح بـاالحـتـفـاظ 

(البَغداديّ بغداد في العشرينيات) وتأسس احتادها العام 1948.
كـان لـلـرياضـة ضـحايـاهـا أيضـاً فـإذا أُعـدم الالعب بشـار رشـيد (1978) اغـتيل بـعد
بية 2003 العب الزَّوراء سعد عبد الواحد ومدرب فريق التَّنس واغتيل رئيس األو

أحمد احلجَّية وقتل احلكم الدُّولي لكرة اجلرس للمكفوف فادي يوحنا.
ـثل الـبـدريّ سالحه لم تـعـد هـذه األجـواء وال الـتي قـبــلـهـا في الـتِّـسـعـيـنــيـات مالءمـة 
ـتـجاوزين. إن الوحـيـد االبتـسـامـة على حـد قـول زمـيله إبـراهـيم الـزُّبيـديّ يـواجه بـها ا
بتسم واألنيق في مكتب بريد نسيتُ صوته معـلقاً ومقدماً لبرنامجه فال أنـسى الرَّجل ا
: حتتـاج مـساعـدة? بـعد أن الـباب الـشَّرقي (1970) وكنتُ حـديث الـعهـد بـبغـداد قـائالً

الحظني حائراً في ملء استمارة إرسال برقية. 
قـلت له: لم أرسل من قــبل بـرقـيـة أخـذ الـقــلم ورتـبـهـا لي وغـادر حـامـالً حـقـيـبـته الـتي
ساء شـاهدته من شاشة تلفزيون بغداد نسميهـا دبلوماسية.عند ا
ببرنـامجه الـرِّياضي عرفتُ أول مـرة إنَّه البـدري ولم ألتقه
ثـانـية إال  2012 وبـابـتـسـامته نـفـسـهـا استـقـبـلـني لكن
الظهر مـنه بدا منحنياً. إنه مؤيد البدري ليس في جبته

غير العِراق والرّياضة.
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الشاعـر والقاص الـعراقي تلـقى تهانـي االوساط الثـقافية
الخـتيـاره نـائبـاً لألمـ العـام في شـؤون الثـقـافة الـكـردية
في االحتاد الـعام لالدبـاء والـكتـاب في العـراق بعـد فوزه

في االنتخابات التي اجريت مؤخرا.
 rþU  VOJý

الـــكـــــاتب والـــنـــاقـــد الـــعـــراقــــي
صــــدر له ضـــمـن مـــنـــشــــــــورات
االحتـاد العـام لالدباء والـكتـــــاب
في الــــعـــــراق كــــتــــاب بــــعــــنـــوان
(قــــبـــــــل الـــــورقــــة االخــــيــــرة –

مقاالت ثقافية).
w¦ſd³ « s Š bL×

ؤسـسة الـسـفيـر اللـيبي في األردن صـدر له حـديثـا عن ا
الـعربـية لـلدراسـات والنـشر كـتاب بـعنـوان (شخـصيات).

يقع في  292صفحة من القطع الكبير .
nÝu¹ ‰UM

الـكاتـبـة الشـابة الـسوريـة من أصـحاب الـهمم احـتفت في
مـدرج قاعـة مبـنى مـحافـظة طـرطـوس بتـوقيـع نتـاج لـها
أولـهـمــا روايـة بـعــنـوان الـهـائــمـة والـثــاني ديـوان شـعـري

بعنوان دمع األزمان. 
wLOFM « œuL×  bOFÝ ÂU Š

ـاضي اجملمع الـعلمي ي الـعراقي ضـيفه االحد ا االكاد
الــعــراقي بـــالــتــعــاون مع بـــيت احلــكــمـــة في مــحــاضــرة

بعنوان(الدرس الصوتي واشكالية الرسم).

` U  bL×  dNE

الي واالقـتـصـادي جملـلس الـوزراء الـعراقي ـسـتـشـار ا ا
ضيـفه امس االربعـاء نادي رجال االعـمال الـثقـافي بندوة
حوارية بـعنـوان(مسـتقبل االقـتصـاد العـراقي) اقيمت في

نادي العلوية.
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مدير مـؤسسة الـقدس للثـقافة والتـراث في سوريا حتدث
ـؤسسـة بعـنوان في الـندوة الـتخـصـصيـة التـي اقامـتهـا ا

واجهة). عاصر.. طرق ا (الغزو الثقافي ا

wKŽ dHFł

ــركــز الــثـقــافي في اخملــرج الـعــراقي الــراحل يــعــرض ا
االحتـاد العـام لإلذاعـيـ والـتـلـفـزيـونـيـ صـبـاح السـبت
فـيـلـمه(اجلـابي) احـتـفـاء بـيـوم الـسـيـنـمـا الـعـراقـية تـعـقـبه

ناقشة واقع السينما العراقية  .  جلسة حوارية  
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الــذي هـرب مـنه مــظـفــر الـنـواب في
شــبـابه .وهي أول فـعــالـيـة ثــقـافـيـة

عراقية كبيرة تقام في السجن) .
ــهــرجــان اخلـمــيس 30 ويــفــتــتح ا

”U¹ 5ÝU¹ ≠ œ«bGÐ

أعـلنت دار بـابل للـثـقافـات والفـنون
واالعالم عن مـهـرجـان عراقـي عربي
كـبــيـر  احــتـفــاءً بـالــشـاعــر والـرمـز
الـوطـني الـكـبـيـر مـظـفـر النـواب في
ـشاركـة ادباء وفـنان اربعـينـيته 
عــراقــيـــ وعــربــاً لــلـــفــتــرة من ٣٠
حـــــــزيــــــــران اجلـــــــاري وحــــــــتى ٢
ـسؤول عن الدار ـقبل.وقال ا تموزا
ــهـــرجـــان يــضم عــلـي الــشـاله ان(ا
بـــرنـــامج ثـــقـــافـي حـــافل عـــرف من
ضـيوفه من خـارج الـعراق الـشـاعر
ـزغني نـصف ا الـتونـسي الـكبـيـر ا
والـلـبنـاني زاهي وهـبي والـفـنـانات
لتـزمات أميمـة خليل وفـايا يونان ا
بـدع إضافـة إلى عـدد  كبـيـر من ا
الـعـراقـيـ الـكـبـار.وان االحـتـفـالـية
الـتي سـتـفـتـتح في مـسـرح الـرشـيـد
بـبـغـداد وتـتـضـمن زيـارة لـقبـره في
الــنـجف االشــرف ونـدوة في مــعـهـد
العلمـ  ستختـتم في سجن احللة

تـموز اجلـاري عـلى مـسرح الـرشـيد
ـصحف الـشريف يـليه بتـرتيل من ا
الـــنـــشـــيـــد الـــوطـــنـي الـــعـــراقي.ثم
الـكـلـمـات الـرسـمـيـة وعـرض الـفيـلم

ارسـة الريـاضة قد جتنـب التفـكيـر بامـور سلـبيـة و
تساعد في تخفيف األمر.

qL(«

 تشـارك في الـعـديد من االنـشـطة وتـشـعـر بالـسـعادة
الكبيرة بسببها.

Ê«eO*«

ـقــبـلـة في ابــراز مـهـاراتك عـلــيك اسـتــغالل الـفـتــرة ا
وقدراتك رقم احلظ .9
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 استـغل هـذه الفـتـرة بالـتـرفيه عن نـفـسك قبل الـعودة
إلى العمل.

»dIF «

ــفـــاوضــات والــنــقــاشــات من اجل تــخــوض بــعض ا
التوصل الى اتفاق مهني.

¡«“u'«

مـهـام كــثـيــرة سـتـتــراكم عـلــيك انـتــبه لـصــحـتك.يـوم
السعد االربعاء.

”uI «

امـــامك فــرصـــة جــديـــدة من اجل اعــادة عـالقــتك مع
بعض االصدقاء القدامى.

ÊUÞd «

ـقبلة يوم انت بحاجـة لبعض من الراحـة في الفترة ا
السعد الثالثاء.

Íb'«

ــيـزة مـع الــشــريك وتــشــهــد الـكــثــيــر من عالقــتـك 
التطورات .رقم احلظ.2

bÝô«

تـوترك يـؤثـر كـثيـرا عـلى إجنـازك فى الـعمـل وعالقتك
باحمليط بك .

u b «

تـــقـــضي اغــلـب الــوقت فـي هــذه الـــفــتـــرة بــحـــضــور
مناسبات عائلية خاصة ومهمة.

¡«—cF «
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{ لـيـما (أ ف ب) - أزالت شـبـكة دور سـيـنـما في الـبـيرو تـنـبـيهـاً إلى "نـظريـة الـنوع
تحركة "اليـت يير" الذي يتخلـله مشهد قبلة االجتمـاعي" كانت أرفقته بفيـلم الرسوم ا
.وأثار الـتنـبيه الـذي قررت شـركة "سيـنيه بـالنيت" اخلمـيس إرفاقه مثـلية بـ امرأتـ
بـالـفيـلم لدى إطـالق عروضه في صـاالتهـا جـدلًا قـوياً فـي البـيرو. ورحـبت به جـمعـية
للـدفـاع عن األسـرة فـيـمـا شـجـبت نـاشـطـات نـسـويـات خـطـوة شـبـكـة دور الـسـيـنـما
ـوزعـة في ظل اجلـدل الذي .وقـررت الشـركـة ا واعـتـبـرن أنهـا تـنمّ عن عـداء لـلـمثـلـيـ
أثـــارته خــطــوتـــهــا ســحـب الــتــنـــبــيه ورأت في بـــيــان أصــدرتـه الــســبت أنـه لم يــكن
مناسباً.وبدأ اجلمعة عرض فيلم استديوهات "بيكسار" في عدد كبير من الدول بينها
ـتـحــدة.لـكـنه لم يـنل تـرخــيـصـاً بـعـرضه في نـحـو  12 دولـة أو كـيـانـاً في الـواليـات ا
سـلـمون غـالبـيـة سكـانهـا كمـالـيزيـا ولبـنان واألردن الـشرق األوسط وآسـيـا يشـكّل ا
ـملكة العـربية السعوديـة واألراضي الفلسطـينية.وتكـون أليشا وهي مديرة ومصر وا
الشـخصـية الرئـيسـية رائد الـفضاء
الــشـــجــاع بـــاز الــذي اشــتـــهــر في
سـلسلة "توي ستوري" متزوجة من
امــرأة.وتــظـهــر ألــيـشــا في مــشــهـد
سـريع وهي تـقـبل زوجـتـهـا. وكـانت
"بـــيـــكـــســــار" الـــتـــابـــعــــة لـــشـــركـــة
"ديــــــــــزني" اقــتــطــعت أصالً هــذا
ـشهد لـكن عدداً من العـامل في ا
الـشـركتـ انـتـقـدوا مـوقف "ديزني"
وأخـذوا عليها عدم الـتزامها الدفاع
. وأعـيـد إدراج ـثــلـيــ عن حـقــوق ا
ــشـــهــد في الـــفــيـــلم في نـــيــســان ا

الفائت.

الـــــتـــــســـــجـــــيــــلـي ( الـــــشـــــاعــــر ال
شـهـادات الدباء يـتـرجل)وتـقـد 
.وقـراءة وفــنــانــ عــرب وعــراقــيــ
ـوسـيــقى لـلـنـواب قــصـائـد بــرسم ا
اداء فـنـانـ ومـوسيـقـيـ عـراقـي
وعــرب.وفي صــبـاح اجلــمـعــة يـزور
ـتنـبي  ـهـرجـان شـارع ا ضـيـوف ا
فــيـــمــا يـــتم مــســـاء وعــلـى مــســرح
الرشـيد عـرض مشـهد من مـسرحـية
النواب ( الشاعر ليس استيراد).مع
 قراءات شعرية مهـداة للنواب لعدد
مـن الـشــعــراء الـعــراقــيـ والــعـرب
.بـعـدهــا يـتم تـقـد  قـصـائـد بـرسم
وسيقى.وفي صباح السبت االول ا
من تموز يـتم  االنطالق الى النجف
لــلـزيـارة ووضـع اكـلـيـل من الـزهـور
عـلى قــبـر الــراحل الـكــبـيــر.وتـعــقـد
ظـهـرا نــدوة مـظـفـر الـنـواب شـاعـراً
ـسـاء مــداخـلــتـان وقــصـائـد وفـي ا
تـعـقــد الـنـدوة اخلـتـامـيـة في سـجن
احللة وتتضمن شهادات وقصائد.
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منـذ عـام واحـد وفي يوم  18حـزيـران توفـيت
ـيعة عباس عمارة في أحد الشاعرة العراقية 
ـتـحدة عن عـمر نـاهز مسـتـشفـيات الـواليات ا
الـ 92عامـاً.وتفـاقم الوضع الـصحي لـلشـاعرة
دة شـهـر بعـد دخولـها فـي غيـبوبـة استـمرت
نـــحــــو أســـبـــوعــــ رقـــدت عـــلـى إثـــرهـــا في

ستشفى. ا
يعـة عباس عمـارة من األسماء الالمعة وتعد 
في الـشـعـر احلــديث بـالـعـراق وذاع صـيـتـهـا

مــنـذ بـدايـات الــعـقـد الــسـتـيــني من الـقـرن
ــيـعــة لــعــائــلـة ــاضي.ولــدت الــشــاعــرة  ا
صــابـئــيـة عــريـقـة ومــشـهــورة في مـنــطـقـة
ـات بــبــغــداد عـام  1929وفي عـام الــكــر
 1978هــاجــرت الـعــراق وعــاشت في دول
أوربـيـة عدة حـتى اسـتـقـر بـهـا احلال في
ـتحـدة األمريـكـية.  إضـافة إلى الواليـات ا
ـيـعة الـشـعـر الـفـصـيح والـشـعـبي كـانت 
مـهــتــمـة بــالــتـراث الــشــعــبي وفـولــكــلـور
ـيعة عباس 7 دواوين .للشاعرة  ندائيـ ا
هي: الـزاويــة اخلـالـيـة 1960عـودة الـربـيع
 1963أغاني عـشـتار  1969يسـمونه احلب
 1972لــو أنـــبــأني الــعــراف  1980الــبــعـــــد
األخـير  198عـراقـية .1990وتـتـمـيـز قـصـائد
عـمـارة ودواويـنــهـا بـحب الـطـبـيـعـة واحلـيـاة
ـــتــــوهـــجـــة والــــوقــــــــــوف مـع اجتـــاهـــات ا

احلــــــــريـــة والـــقــدرة عـــلى
تـــعـــمـــيق األلـــفـــة بــ
الـــــنــــــاس وشـــــجب
ــــــــــــــة اجلــــــــــــــر

والديكتاتورية.

بــعــنــوان دائــرة وجـذع  وقــالت ان
اللوحت كانتا من مقتنيات متحف
ــــصــــرى احلــــديـث وتــــمت الــــفـن ا
اعـارتـهمـا خالل سـبـعـينـيـات الـقرن
اضى  وتـابـعت ان قطـاع الفـنون ا
التشكيلية تسلم اللوحت من ورثة

وابـنـاء صـاحب شـركـة مـحـمـد عـبـد
ــالك لــلــمـقــاوالت  وقــررت عـرض ا
تحف الفن احلديث فى اللوحتـ 
قـتنياته . من جانبه اضافه جديدة 
قال رئيس قـطاع الفنـون التشكـيلية
انه( فــحص الــلـوحــتـ والــتـاكـد
انهمـا اصليتـان ) واشار ان (لوحة
ـقاس الريف لـلفـنان صالح طـاهر 
 100في  80سـم ولــــوحــــة دائــــرة
ـقاس وجـذع لـلفـنـان صـالح رضـا 
 150في  82سم ومنـفذين بـخامات
الـزيت عـلى اخلـشب وبـحـالـة جـيدة
) مــشـيــرا ان (الـبــيـان الــتـحــذيـرى
الذى نشره قطاع الفنون التشكيلية
جنح فى لفت االنظار الهمية تسليم
ـفـقـودة اخلـاصـة االعـمـال الـفـنـيـة ا

بالدولة الى وزارة الثقافة) .
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ــصــريـة اعــلـنـت وزيـرة الــثــقــافــة ا
ايناس عبد الدا استعادة لوحت
تشكيـليت نـادرت احدهمـا للفنان
الرائـد صالح طـاهر بـعنـوان الريف
واالخـــرى لــــلـــفـــنــــان صـــالح رضـــا
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مـثل االمريكي توم من جهته وصل ا
ـاضــيـة كــروزالى سـيــول اجلــمـعــة ا
بـرفقـة مـنتج فـيـلم توب غـان مـافريك
بــهــدف الـتــرويج لــلــفـيــلم الــذي بـدأ
عـــرضـه امس االربـــعـــاء في صـــاالت
ـمثل في السـيـنمـا في سـيول.وقـال ا
مؤتمر صحفي في العاصمة الكورية
انه ســعــد بــلــقـائـه مع الــذين جـاؤوا
لـــلـــتـــرحــيـب به.وهـــذه هي الـــزيــارة
الـرسـمـيـة الـعـاشـرة الـتي يـقـوم بـهـا
كــروز الـى كــوريــا اجلــنــوبــيــة فــهــو
زارهـا عـام  2018لـلــتـرويج لـفــيـلـمه
(مـهـمـة مــسـتـحـيـلـة). وتـدور احـداث
توب غـان مافـريك حول الـكابـ بيت
مـــافــريـك الــذي يـــقــوم بـــدوره كــروز
والـذي يـقـوم بــتـدريب مـجـمـوعـة من
ـهـمـة الــطـيـارين الــشـبـاب لــلـقـيــام 

{ لوس اجنـلوس  –وكاالت - تـطلق
ـيـة بـيـونـسـيه في 29 الـنـجـمـة الــعـا
تــمـــوز الـــقــادم ألـــبـــومــهـــا الـــســابع
(ريـنــاسـانـسي) وتــشـيـر مــعـلـومـات
ذكرهـا نادي مـعجـبي النـجمة إلى أن
االلـــبــوم ســـيـــكـــون مـــؤلـــفـــاً من 16
أغنية.وقامت قبل يوم بطرح اغنية
منفردة من االلبوم حتت عنوان(بريك
مــاي ســول) lتــصـــدرت عــلى اثــرهــا
وسـائل الـتـواصل االجـتـمـاعي.وآخـر
الـبـومـات بــيـونـسـيه كـان عـام 2016
وطــرحت آخــر اغــنــيــة مــنــفــردة عـام
 .2020من جــــهـــة ثــــانــــيــــة أثـــارت
بــيــونـســيه ضــجـة كــبـيــرة بــجـلــسـة
تـصــويـر جـديـدة لـهـا لــصـالح مـجـلـة
فوغ الـبريـطانـية تزامت مـع إعالنها

قبــل. عن طرح ألبومها ا

عــاجـلــة لـتــفـجــيـر مــصـنع
ســري في دولــة أجــنــبــيـة.
الـى ذلـك افــــــادت وســـــــائل
ـــيـــة ان الـــنـــجم إعالم عـــا
قرر ان ـي دريك من ا العا
ـقـبـلة يـطـرح في الـفـتـرة ا
كتـاب يـتـضـمن عددا من
الــقـــصــائـــد مــا شــكّل
مـــــفـــــاجــــــئـــــة بـــــ
اجلـمــهــور اذ كـان
ـــــتــــوقع ان من ا
يـطــرح اعـمـال
غــنــائــيــة
لكنه يبدو
انــــــه اراد
الــــقــــيــــام

بخطوة جديدة والفتة.

اسـتمر حضور ونشاط روميو يوسف في
ـثل ومـخـرج وفـني واداري الـفـرقـة بـ 
وفـي االنتـاج ايـضـا مـنـذ سـتـيـنـات الـقرن
ـــــــاضـي وكــــــانـت اشــــــهـــــــر ادواره في ا
الـتلفزيون هي شخصية صاحب البار في
تــمــثــيـلــة (عــبــود يـغــني) اعــداد الــكـاتب
واخملــرج عـبـدالـوهــاب الـدايـني... الى ان
حـل عــــــام ١٩٧٤ فـي آخــــــر عـــــــمل لـه في
مــســرحــيــة (اجلــومــة) الــتي مــنــعت رغم
جــهـوزيــتـهــا لـلـعــرض بـعــدهـا اســتـطـاع
احلــصـول عـلـى زمـالـة من دولــة رومـانـيـا
وقـد باع الكـثير من مقـتنيـات بيته وحتى
مـكـتـبـته ليـغـطي تـكـاليـف السـفـر لـدراسة
الـدكـتوراه في بـوخارست.. والـتقى هـناك
شـرفة عـلى دراستـه (ايلـيانا بـاالستـاذه ا
ـــســرح ريـــبـــرلــوجـــا) والــتي اشـــادت بــا
الـعراقي حيث شـاهدت مسـرحية (اخلان)
ـسرح الـصيفي ومـسرحـية گـلگامش في ا
فـي بـــابـل وكـــان من بــــ زمالءه : صالح
رسل الـقـصب عبـاس عـلي جعـفـر عبـد ا
الـزيدي.. وبـأشراف نفس االسـتاذه.. عمل
الــكـثـيـر واسس اذاعـة في كـنـدا.واشـتـغل
مــسـرحـا لـآلشـوريـن.. وهـو االن مـتـقـاعـد
يــعــيش في دعـة وسـالم مع عـائــلـتــة وقـد
اكتسب اجلنسيت الكندية والرومانية.
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ـيـة الـفـنون اسـتـمـرت الـدراسـة في اكـاد
الـى ان جـــاءت  8شــــبــــاط كــــانـت فــــتـــرة
عـصيـبة  الغـاء قسم الـسينـما وحتولت
ــســرح والــســبب عــدم تــوفــر الـى قــسم ا
االشـرطـة الـتي كـانت مـصـلـحـة الـسـيـنـما
ـسرح التي تزودهم بها والتي يرأسها وا
الـــراحل يــوسـف الــعــانـي.. وحل الــراحل
جـاسـم الـعبـودي عـمـيـدا بـدال عن الـراحل
خــالـد الــرحـال. وكــانت االجـواء مــتـوتـره
ـيـة الى مـبـنى جـديد جـدا ونـقـلت االكـاد
قــرب مـلــعب الـكــشـافــة.. وفي نـهــايه عـام
 1963تـــبـــدلت االجـــواء وحـــ اطــلق
ســراح الــراحل خــلـيل شــوقي من
الــــســــجن عــــمل مــــســـلــــسل
اجـتماعي اسمه (القفص
الــــــذهــــــبـي) وقــــــد ضم
مــجــمــوعــة جــيــده من
. خـــلـــيل الــــفـــنـــانــــ
شــــــــــوقي .. كـــــــــر
عـــــــواد.. فـــــــوزيـــــــة
عـــــــــارف.. ســـــــــامي
الــــــســـــراج.. كـــــاظم
الــــزيــــدي. رومــــيــــو
يــــــــــــــــــــوســف.. مــي
شــــوقي.. واخـــرون.
وقـــد اطـــلــقـــوا عــلى
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ـسرح ـسرح الـفـني) تـيمـنـا  انـفـسـهم (ا
مـوسـكو الـفني الـذي اسـسه ابو الـتمـثيل
(ســتــانــسالفــســكي) وقــد قــدمــوا اعــمـاال
كـثيرة.... تخرج روميو يوسف عام ١٩٦٤
ية تمنح دبلوم عالي وهي وكـانت االكاد
الـــــدوره االولـى.. ولـــــكن جـــــاء قـــــرار من
احلـكـومـة بأنـهم البـد ان يـدخلـوا اخلـدمة
الـعسـكرية في مـدرسة الـضباط االحـتياط
ولــكن الـفـرقـة الـقـومــيـة كـانت تـبـحث عن
ـثـلـ وقـد اشـترك فـي مسـرحـيـة تـاجر
الـــبــنــدقــيه اخــراج الـــراحل ســامي عــبــد
احلـميد. وكـان على روميو ان يـطيل شعر
ا يتطـلبة الدور وله اجـازة رسمية رأسـه 
فـي ذلك غــــيــــر ان هــــذا احلـــدث
تــزامن مـع دخـولـه اجلـيش
ــــا اثــــار اســــتــــيــــاء
ـدرب الـذي الــضـابط ا
كــان يـردد بــعـصــبـيـة
مــــاســــكـــآ بــــشــــعـــره
(اشـــــوكت تــــخــــلص
ــسـرحــيـة). وكـانت ا
مـــديــريــة الــتــوجــيــة
ــــعــــنــــوي في وزارة ا
الــــــدفـــــاع تــــــقـــــدم في
االذاعـــة بــرنـــامج (ركن
ـسـلـحـة) وقـد الــقـوات ا
انـتدبـت هذه الوجـبة من
الــــفـــنــــانـــ لــــلـــعــــمل في
الـبرنامج وقد استغلوا
بـــنــايــة مــتــروكــة
خـــــــــــــــــــلـف
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الــعـسـكـري امـام الــضـبـاط واجلـنـود لـكن
احـد الـضـبـاط الـكـبـار اوقف الـعـمـل وقال
ـسـرحـيـة خـنـساوي) (اگـول. راح تـبـقـى ا
وقــدمــوا اول تــمـثــيــلـيــة ســهـرة اســمــهـا
(الـغـائب).. بعـدهـا تسـرحت هـذه الوجـبة
مـن اجلــيش اال الــفــنـان راسـم اجلــمـيــلي
الــذي طـلب الـتــمـديـد وبــقى حـتى اصـبح

برتبة رائد..
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ـية الـفنون كـانت الـدورة االولى في اكاد
تـــتــألـف من عــمـــانــوئـــيل رســـام /بــســام
الــوردي/عــادل داوود/ مـهــدي الـصــفـار/
امـل ضـيـاء الــدين/رومـيــو يـوسف/راسم
اجلـمـيـلـي/قـحـطـان مـحـمـد احـمـد/فاروق
اوهـــــــان/ جنـــــــيـب عـــــــربـــــــو/ضـــــــيــــــاء
الـــبــيــاتي/تــخــرجت عــام 1964..تــوظف
ـتـحدة رومـيـو يـوسف في بـرنامج اال ا
لـلتنمـية لكن عيـنة غير بـعيده عن الوسط
سرح الفني لذلك الـفني وباالخص فرقة ا
قـدم اسـتـقـالـته والتـحق بـزمالئه بـالـفـرقة
وكـانت اجلـمـعـيـة الـبغـداديـة الـكـائـنة في
ثـقف الـصلـيخ التي اسـسهـا نخبـة من ا
وابرزهم جبرا ابراهيم جبرا وسامي عبد
سرحية احلـميد نشطه باستقبال الفرق ا
وقـدمت مسرحية (مدرسـة القشبة) تاليف

االذاعـة و اسـسوا اذاعـة مـستـقـلة وبـهـمة
ونـشاط كانـوا يكتبـون ويخرجـون وفعلوا
ــا اخـــذت الــغــيـــره في اذاعــة كـل شيء 
بغداد تفعل فعلها.. لكنها الحيل لها حيث
ان الـقرار من جـهات علـيا بتـأسيس اذاعة
تنوعه سلحة وقدموا البرامج ا الـقوات ا
كـذلك الـتمـثـليـات حـيث استـقطـبت جـميع
ــوهــوبــ من بــيــنــهـم اخملـرج اجلــنــود ا
الـتلـفزيـوني الراحـل علي االنـصاري الذي
جـلب بيده كاسـيت مهم جدا والذي احدث
ـطــرب صـاحب قــفـزة نــوعـيه في تــاريخ ا
الـكـاسـيت.. وتـوسل ان يبـث بدال عن وقت
بث اغاني ام كلثوم.. هذا الكاسيت ألغنية
(الـهدل) لـياس خضـر.. وحال االنـتهاء من
بــثـهـا لم تــتـوقف االتـصــاالت من اجلـنـود
ـسـتمـعـ بأعـادتـها وانـتـشرت كـالـنار وا
فـي الــــهــــشــــيم في الــــبــــيــــوت و احملالت
ـــفـــارقــات ـــقـــاهي.. ومـن ا واالســـواق وا
االخــرى كـان رومـيـو يـوسـف مـذيـعـا عـلى
الـهـواء ومـن بـ االخـبـار اذاع خـبـر وفاة
ـشهـورة (عفـيفـة اسكـندر) تـب ـطـربة ا ا
انـه خـبـر كـاذب وقــد اتـصـلت حــاال قـائـلـة
(لــيش عــيــني مــوتــوني) اعــتـذروا مــنــهـا
وعــمـلـوا لـهـا لـقـاءا خــاصـا.. كـمـا عـمـلـوا
ــســرح مـــســرحــيــة تــمــثــيل صــامت في ا

رتــــــشـــــارد شـــــريـــــدن واخــــــراج ســـــامي
عــبــداحلـمــيــد ومـســرحـيــة (الــبـســتـوگه)
اخـراج سـامـي عـبـداحلـمـيـد ومـسـرحـيات
اخـرى وبعد عودة الـراحل يوسف العاني
مـن اخلـارج عــام ١٩٦٧ اتــفق مع الــراحل
ابـــراهــيم جـالل والــراحل خــلـــيل شــوقي
لــدمـج الـفــرقــتــ واصــبـحــتــا حتت اسم
ــسـرح الــفـني احلــديث) وقـدمـوا (فــرقـة ا
مـسـرحـيـة (صـوره جـديـده) ثـم مـسـرحـية
فتاح)عام ١٩٦٨وقد القت جناح منقطع (ا
ـمرات الـنـظـيـر.. وقـد افتـرش اجلـمـهـور ا
كــان يـنــظـر بـشــغف. وصـوال الى خــشـبـة
سرح البرشتي. ـسرح وقدمت بطريقة ا ا
وهـنا استـأجر مسـرح بغداد من رجل كان
ـسرح اسـمـة طارق الـغزالي شـغـوفا في ا
سرح حـاولت الـفرقـة مرارا ان تـشتـري ا
اال ان ســعـره كـان غــالـيـا.. قــدمت الـفـرقـة
مـسرحية تموز يقرع الناقوس وقد ضمت
ــسـرح ــثال لــذلك قــدمـت في ا اربــعــون 
الـقـومـي..واسـتـمـرت الـعـروض الـنـاجـحة
الـى ان جاءت مسرحية الـنخلة واجليران
الــتي ضـربت رقــمـا قــيـاسـيــا في حـضـور
ــسـرح اجلــمــهــور وعــرضت ايــضــا فـي ا
سـرح الدوار كذلك الـقومي نـظرا لـتوفـر ا

سرح االوسع  وديكور كاظم حيدر. ا
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أقـرب نقطة من
الــــعــــاصــــمــــة
اســــــتــــــطــــــاع
اجلـــــــــــــــــــيـش
الـــــــــــــــــروسـي
الـــــــــوصــــــــول

إليها.
ــمــثل وتـــوجه ا
لـلرئـيس بـالقول
“أشعر أنّ فهم
حـقـيقـة مـا يدور
فـي أوكـرانيـا من
دون زيـارتـهـا أمر
صعب ?”مـضيفاً
“كنت في إيرب
هــذا الــصــبـاح
(...) وحـــــــــجم
الـــدمـــار الــذي
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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

في احلسـابات االستراتيجية ال يزال العـنصر البشري مُهيمناً
وضاغـطاً ولم تـستطـع التكـنولـوجيـا فائـقة الـتقـدم للـجيوش أن
ــفـاصل تـزيــحه عن مــوقـعه بــالـرغم من تــقـلــيـصـه في بـعض ا
واجملـاالت الى درجات قـصـوى وأكـبر دلـيل هي حـرب أمـريـكا
في احـتالل الـعـراق الـعـام 2003 إذ جتـاوز عـدد األمـريـكـي
الذين قـاتلـوا عبـر التـدفقـات الـعسـكريـة أكثـر من ملـيون جـندي
ومـتــعــاقـد ومــدني في خالل تــسع ســنـوات. وهــا نـحـن نـشــهـد
روسيـا أيـضاً كـيف تـعـاني في زج فـرق قواتـهـا الـعسـكـرية في
حـربـهـا في شرق أوكـرانـيـا بـالرغـم من التـكـنـولـوجيـا احلـربـية
الروسـية ال يُستهـان بتقدمهـا ودورها األساس في القصف عن

بعد.
الـعالقـات الـتي تـربط الـسـعـودية الـبـلـد الـرئـيـسي في مـواجـهة
الـتــحـدي األكـبــر في مـنـطــقـة اخلـلــيج مع مـصــر لن تـقف عن
االستـثمـارات االقتـصاديـة والطـاقة ولـكن مركـز هذه الـعالقات
مـرتـبط بـاخلـزّان الـبـشـري الكـبـيـر الـذي ال تـزال تـمـلـكه مـصر
لـيكـون مـكمالً لـعـناصـر تـكنـولـوجيـة ومـادية مـتـفوقـة تـتمـتع بـها
ـلـمح تــكـون رؤيـته خـارج مـضـمـار الـريــاض. من ال يـرى هـذا ا

لتهبة. نطقة ا عادالت االستراتيجية في ا ا
السيـما بعد أن حتـولت اإلمكانات الـبشرية في الـعراق وسوريا
ـعـادلـة العـربـية اجلـاريـة ووجـدنا ذلك ـنـاوئة من ا الى اجلهـة ا
ـلـيـشـيـات لـلـقـتـال في الـيـمن ضـد الـسـعـوديـة أو بـإرسـالـيـات ا

القتال بشكل عام في سوريا.
ـصري ما أعـلنه الرئيس يرتـبط بالعـنصر البـشري العـسكري ا
الـسـيـسـي من تـعـهـد واضح لـلـتـدخل في أي وقت عـنـد تـعـرض
أمن الـبـحـر األحـمـر لـلـخـطـر وهـذا الـبـحـر في اجملـال احلـيـوي

للمصالح السعودية قبل سواها.
اجلــغـرافــيـا بـاتـت عـبـئــاً كـبــيـراً عــلى الـدول في تــأمـ حــمـايـة
حدودهـا ح تـكون شاسـعة ومـتنـوعة الـطبـيعـة كمـا انها عبء
من ناحـية الوقـوع في مناطق أزمـات االخرين وليـس بالضرورة

على اتصال مع مشاكل تخص دولة بعينها.
فتوح ب السعوديـة والقوى اإلقليمية الكبيرة  عنـوان التعاون ا
وقع االسـتراتيجي هـو االقتصاد واالسـتثمار لكن من وذات ا
تبـادلة ال يكون هنـاك معنى لألموال صـالح العسكـرية ا دون ا

. واالقتصاد والشركات والطاقة أيضاً
ـرة لـزيارة ـدى القـريب هـذه ا هـنـاك أثـر مـباشـر ومـنـظـور في ا
ولي الـعــهـد الـســعـودي األمــيـر مـحــمـد بن ســلـمــان الى مـصـر
وتـركــيــا واألردن ولــعلّ الــصـورة تــكــتــمل مع مــجيء الــرئـيس

قبل. األمريكي جو بايدن الى الرياض في منتصف تموز ا

?في رواية “احلياة جميلة يا صاحبي ”للشاعر التركي ناظم
.. آه لـو حـكـمت تـقـرأ في سـطـرهـا األخـيـر: لـقـد بـلـغتُ الـسـتـ

أستطيع أن أعيش خمس سنوات أخرى!. 
.. ?لكن األديب األميركي إرنست همينغواي انتحر في الست
? ألنه قال كل شيء ولم يعد اذا انـتحر هميـنغواي في السـت و
لديه من جديد يقول. ال عادت الرواية تغريه وال الشهرة تغويه.
?ونحن ما أن يبلغ الواحد منّا الست من العمر حتى يبدأ

بـالـتـذكّـر.. إنـه يـتـحـسَّـر بـالــنـدامـة عـلى أيّـامـه اخلـوالي. يـتـغـنَّى
بــأحالمـــهــا الــتي ضــاعت في ســـحــاب ويــبــكي عــلى زمــانــهــا

اجلميل.. ولم يكن ذلك الزمن جميالً وال كانت أيامنا جميلة. 
?وشاعرنا القد يقول:  

?إنَّ الثـمانــيـــــنَ  وبُـلِّغْـتَـهــا 
?قد أحوَجَتْ سَمعي إلى ترجمانِ

عنى أنه بلغ الثمان من عمره فأثقلت سمعه وخطاه ?
ــا ضـعـفت عــيـنـاه وتــعـطَّـلت كــلـيـتـاه وبــات مـسـتــقـبـله في ور
مـاضــيه. ولـكــنه جتــاوزهـا ويــتـطــلع بــكل أمل أن يــعـيش الــعـام

. التسع
درّس وكان ?لكنني عندما التقيت العالمة عبد الكر بيارة ا

عمـره مائة عـام. لم أجد ثقالً في سمـعه وال شرخاً في ذاكرته.

بل وجدته مـنـشغـالً بالـتـوبة في آخـر أيّـامه وبآخـرته عن دنـياه.
وتبادلنا بالنظرات ما لم تستطع أن تبوح به األلسن.

?وفي عامه احلادي والثمان التقيت مفكرنا الدكتور مصطفى
مــحــمــود وكــان في انــتــظــار كــتــابه “تــأمالت في دنــيــا الــله.”
مـصـطـفى أصدر  89كـتابـاً بـالـتمـام. كـلـها تـدافع عن اإلسالم.
لـكـنه عـندمـا بـلغ اخلـامسـة والـثـمانـ من عـمـره واعتـزل الـناس
شـتــمـوه بــالـبــاطل وقـالــوا إنه أحلـد. تــأمَّـلــوا هـؤالء الــنـاس ال
يرحـمـون أحـداً. احلقـيـقـة فـإن اجلحـيم هم الـنـاس أو اآلخرون

هم اجلحيم كما قال سارتر.
?وعَجَبي أن يضيق شاعرنا زهير بن أبي سلمى بتكاليف

احلــيــاة وأهـوالــهــا بـعــد أن أمــضى ثـمــانــ حـوالً عــاشــهـا في
اجلاهلية طوالً وعرضاً وهو القائل:
?سئمتُ تكاليفَ احليـاة وَمَنْ يَعشْ

?ثــمـانـيـــنَ حـوالً ال أبـاً لك يـسـأمِ 
اذا يسأم “شيخ الشيَّاب ”وفي عصره لم ?غريبة? نعم!. وإال 
لل?!. وأمَّا يكن هـنالك سبـب واحد يدعوه لـكل هذا السـأم أو ا
الصـحراء فواسـعة والدنيـا فسيـحة وأمَّا الـسماء فـرحيبة. ولم
تكن لـديه هـموم زمـانـنا. ال صـيـدليـات وال مـهدّئـات لألعـصاب
زمنة وال إنترنت وال نشرات أخبار أثقل وال أدوية لـألمراض ا

من الهمّ على القلب!.
ا في ?وهناك من يقول إن احلياة تبدأ في األربع ر

. واألديب اإلسباني سيرفانتس كتب “دون كيشوت” اخلـمس
وهــو فـي اخلـمــســيــنــات من عــمــره. واإلنــكــلـيــزي داروين كــتب
نقذ . واإلمام الغزالي كتب “ا “أصل البشر ”في اخلمس

مـن الـضالل ”تــاركــاً هــوى لـيــلـى مــعــتـزالً سُــعــدى وكــان في
اخلـمــسـيــنـات هــو اآلخـر. وعــبـد الــرحـمن بــدوي كـتب “ســيـرة

حياتي ”في الثمان وكان أسوأ كتبه على اإلطالق!.
?وعندما سُئل الفيلسوف برتراند راسل: كيف بلغت التسع

من الـعـمـر? قـال: لم أتـوقف في الـبـحث عن الـسـعـادة.. أين هي
الـسـعـادة?!.احلـزن لديـنـا مـقـيم والـفـرح عابـر. وأحـسن الـنـابـغة

الذبياني في قوله: 
ـرءُ يأملُ أَن يَعيـشَ ?ا
?وطولُ عيـشٍ قد يَضُرُّه
?تَفنـى بَشاشَتُـهُ وَيبقـى
?بعدَ حُلوِ العيـشِ مُـرُّه!.

: موالنا ?سألتُ رجالً في التسع
كـيف بـلـغت هـذا الـعـمـر? قـال: بـراحـة
الـبـال. ال عــليَّ بــالـدنـيــا إن شـرَّقتْ أو
. ولـكن كـيف? نـعم. كـيف?. وأيةُ غـرَّبتْ

حياةٍ هذه احلياة?
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بــولــيـنــيك فـي بـدايــة احــتــفـال
أقيم في دار أوبرا دبي.

وصــرح لــوكـالــة فــرانـس بـرس
“انها حلظة تاريخية لدبي
ـديـنة ولـدلـيل مـيشالن ”كـون ا
اخلليجية الثرية أولى محطات

الدليل في الشرق األوسط.
ودخل تـسـعـة وسـتـون مـطـعـمـاً
ــرمــوقــة تــقــدّم فـي الــقــائــمــة ا
أكوالت مجموعة متنوعة من ا
من اإليـطالـية إلـى اليـابانـية
والـعربـية والـفـرنسـية
والـــــهــــــنــــــديـــــة
وغــــيــــرهـــا.

تواضعـة على حد سواء في وا
الدليل الفرنسي الشهير.

وتفقد مفتـشو الدليل على مدى
ـطــاعم األكـثـر أنـاقـة أشـهـر  “ا
وفـخـامـة الـتي يــديـرهـا طـهـاة
ـــيًـــا  كـــمـــا مـــشـــهـــورون عـــا
احلـانـات الصـغـيرة الـبـسيـطة
التي يديـرها سكان مـحليون?”
حـــســــبـــمـــا قـــال مــــديـــر دلـــيل
“ميشالن ”غويندال
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اجلنسية وزيادة اخلصوبة.
وتُــقــدَّم الـ”إيــجــيــاو ”عـــلى شــكل
ـكــسـرات كـفـاحت مــشـروب أو مع ا
لـلـشـهيـة وبـيـنمـا كـانت تُـخصص
ـــاضي لألبــــاطـــرة يـــتـــزايـــد فـي ا
الـطـلب عـلـيـهـا حـالـيـا مـن الـطـبـقة
.وجلـأت هذه الـوسـطى فـي الـصـ
الـدولة الـتي شهـدت أعداد احلـمير
ـقـدار الـنـصف فـيــهـا انـخـفـاضـاً 
تــقـريـبـاً خالل الــسـنـوات األخـيـرة
إلى إفـريـقـيا لـتـسـد حاجـة الـسوق
لـديهـا. اما في افريـقيـا فيسـتخدم
جـلـد احلمـيـر بـشكل أسـاسي لـنقل
ـيـاه وال ــنـتـجـات الــزراعـيـة أو ا ا
يـتـمـتع بـأي قـيـمـة جتـاريـة.وكانت
دول افـريقـية عدة من بـينـها كيـنيا
حـظـرت ذبح احلـمـيـر مـشـيرة إلى
زيــــادة سُــــجــــلت فـي الــــســــرقـــات
ـرتـبـطـة بـهـذه احلـيـوانـات خالل ا

السنوات األخيرة.
ويـقول جيـسي كريستـيليس وهو
مــربي حــمــيــر في مــاغـالــيــســبـرغ

الـواقـعـة على بـعـد أكثـر من سـاعة
مـن جوهـانـسبـرغ وصـاحب احدى
مــزرعـتـ إلنــتـاج حـلـيـب احلـمـيـر
مــوجــودتـ في جــنــوب افـريــقــيـا
“اضـطـررنـا التـخاذ تـدابـيـر تـهدف
إلـى حمـاية ”احلـمـيـر من عمـلـيات
تـهريبها كتجـهير هذه احليوانات
بــأســاور كــهــربــائــيــة ومــنــبــهــات
ورقـائق الكترونية لـتتبع مسارها.

رقائق الكترونية 
 وتـصـدّر جـنـوب افـريـقـيـا رسـمـيـاً
 10500مـن جلـود احلـمـير سـنـوياً
. لــكنّ إلـى هــونغ كـــونغ والـــصـــ
ُـصـدرة إلى الــكـمـيـات الـفـعــلـيـة ا
هــذين الـبـلــدين هي بال شك أعـلى
بــكـثـيـر في ظـل وجـود سـوق غـيـر
شرعية. وكانت السلطات صادرت
عام  2015نحو  3000من اجللود
اشـتـبه في أنـهـا كانت مـخـصـصة
لـعمـليـات تهـريب وقُدرت قـيمـتها
اإلجــمــالــيــة بــأكــثــر من  300ألف
دوالر. وصــادرت الـســلـطــات مـنـذ

{ دبي (أ ف ب)   –أصــــبـــحت
دبي الــثـالثــاء أول مــديـــنــة في
الــشــرق األوسط تــضم مــطـاعم
مـدرجـة في الئـحة “مـيشالن?”
بـــــــعــــــــد دخـــــــول  69من
مــطـــاعــمـــهـــا الــفـــاخــرة

بـدايــة الـسـنـة احلـالـيـة شـحـنـتـ
غير شرعيت محملت باجللود.
نـطقة وتـشيـر دائرة الزراعـة في ا
النائية الواقعة شمال غرب البالد
واألكــثـر تـضـرراً من تـهـريب جـلـد
احلـمـير لـوكـالة فـرانس برس إلى
انـها “تـفتح حتقـيقاً في كل حادث
يُـبلغ عنه .”وكـانت جنوب أفريقيا
ـكـافـحـة ـاثـلــة  أطــلـقت جتـارب 
شروع لوحيد القرن الـصيد غير ا
ـهدد بـاالنقـراض إذ تكـافح هذه ا
الـظاهرة مستخدمـةً تقنيات عالية
مــنـهـا أجـهــزة اسـتـشـعــار رقـمـيـة
وكــامـيــرات حـراريــة.لـكنّ حــمـايـة
احلــمـيــر الـتي تُــذبح بـشــكل غـيـر
قـــانـــوني في ظـــروف تــنـــدد بـــهــا
ــنــظــمــات غـيــر احلــكــومــيـة لم ا
تــسـجـــل نــتـائــــــــج إيـجــابــــــيـة
بــعـد. ويـوضح كــريـسـتــيـلـيس أن
هـذه احلـيـوانات “غـالـبـاً مـا تـكون
في مــــنــــاطق ريــــفــــيــــة تـــفــــتــــقـــد

للتكنولوجيا”
ـــربي كـــذلك أنّ أســـعـــار .والحـظ ا
احلـــمــيــر شــهـــدت في الــســنــوات
ـاضـيـة ارتـفـاعـاً كـبـيراً اخلـمس ا

وبــعــدمــا كـانت تــســجل نــحـو 29
دوالراً لـلـحـمـار الـواحـد أصـبـحت
تــبــلغ نــحـو  127دوالراً. ويــرى أن
رب يـتنافـسون علـيها الـتجـار وا

ُنظمة. زادات ا خالل ا
ويـعـتـبـر مـربو احلـمـيـر أن ارتـفاع
أســــعــــارهــــا يــــشـــكـل إلى جــــانب
انـخـفاض أعـدادهـا عامالً إضـافـياً
يـهدد القطاع الناشئ إلنتاج حليب
عاجلة أمراض ُستخدم  احلـمير ا
جـلـدية.ويـقول كـريـستـيلـيس الذي
ـلك قطيعاً مؤلفاً من  116حماراً
يـخـضـعهـا حلـمايـة مـشددة “كـانت
عـمـليـة الـعثـور عـلى احلمـيـر سهـلة
ـاضي ”أمــا الــيـوم “فــلم نــعـد فـي ا
مــتـأكّـدين من اســتـطـاعــتـنـا تــلـبـيـة

الطلب ”عليها.

وكـان سـتيـلر زار قـبل لـقائه زيـلـينـسكي
مــنـطــقـة إيــربـ الــواقـعــة في ضـواحي
كـيـيف والـتي شـهـدت معـارك عـنـيـفة في
نطقة كذلك بـداية احلرب. وتشكل هـذه ا

نراه  عبر محطات التلفزة وفي مواقع
الـتـواصل مخـتلف عن احلـجم الفـعلي
هم عـندما نـطلع علـيه من قرب ومن ا
ُسجلـة وتتحدث أن تـشعر باألضـرار ا

طاعم وحصل تـسعة من هـذه ا
على جنمة واحدة  فيما حصل
. اثــنــان آخــران عــلى جنــمــتــ
وحتـــدد “مــــيــــشالن ”جنــــمــــة
واحـــدة بـــأنـــهــا “طـــبخ عـــالي
اجلـودة  يسـتـحق االلتـفاف?”
تاز  وجنمتـان تعني “طبخ 
يــســتـــحق الــزيــارة ?”وتــمــثل
الــنــجـــوم الــثالثــة “مـــطــبــخًــا
اسـتــثـنـائـيًــا  يـسـتــحق رحـلـة
ــــــؤسس خـــــاصـــــة .”وقـــــال ا
والــــشـــــريـك في مـــــطـــــعم “ذي
ارتـــيــزان ”الـــذي دخل الـــدلــيل
فــراس فــواز “اعـــتــقـــد ان هــذا

ـــــأكـــــوالت.وقــــال الـــــرئـــــيس ا
الــتـنــفـيــذي لـدائــرة الـســيـاحـة
والــتـسـويق الــتـجـاري في دبي
عــصــام كــاظم لــوكــالـة فــرانس
بــــــــرس “إنــــــــهــــــــا حلــــــــظـــــــة
فخر.”وأضاف أن وصـول دليل
ـثــابـة مـيــشالن إلى مــديـنــته 
تـقـديــر لـلـجـنـســيـات اخملـتـلـفـة
التي “تضع خـبرتهـاوخلفـيتها
وثقافتها في كل لقمة طعام .”

ا (الدليل) يغير قواعد اللعبة 
انـنــا أصـبـحــنـا عـلى مــسـتـوى
دولـي مـا يـدفـعـنــا لـبـذل كل مـا
نـــســـتـــطـــيــــعه لـــتـــقـــد شيء
مــــغــــايـــر .” إنــــشــــاء دلــــيل
ميـشالن في عام  1900من قبل
األخـــــــــــويـن أنـــــــــــدريـه وإدوار
مــيــشالن  وهــو مـرجـع حملـبي

الطعام في كل أنحاء العالم.
مع أكـثـر من  7,2مالي سائح
ـاضـي تـضم االمـارات الــعـام ا
التي تسـكنهـا غالبـية كبرى من
ـــطــاعـم الــتي األجــانب آالف ا
تــقـدم مــجــمـوعــة مـتــنــوعـة من

اجلـــنــوبي من الـــكــرة األرضــيــة وال
سـيما في والية ريو غراندي دو سول
أو في بـاتـاغـونيـا األرجـنـتيـنـيـة لكن
كــــــانـت عــــــلـى نــــــطـــــــاق أصــــــغــــــر
بـــكــثــيـــر.واكــتُــشـــفت غــابـــة بــارانــا
ــتـحـجـرة في نـهـايـة عـام  2018من ا
طــــريـق الــــصــــدفــــة خالل دراســــات
جيولوجية سبقت تخطيط طريق إلى

مصنع.

 290مليون سنة تمثل أشكال حياة
بدائية جداً في تاريخ األرض.”

ت وأوضـحت أن هـذه الـغـابـة التي 
ــديــنـة ــوقـع احلـالـي  بــالــقــرب من ا
أورتـيـغـيـرا “تُـظــهـر كـيـفـيـة انـتـشـار
ـكان الـنـباتـات األولى وتـوَزِعُهـا في ا
وطـبيعة تفاعالتها ”مع أشكال أخرى
مـن احلــــيــــاة. وســــبـق أن سُــــجــــلت
ـاثلـة نادرة في الـنصف اكـتشـافات 

{ أورتـيـغـيـرا (الـبرازيل) (أ ف ب) –
عـثـر عـلـمـاء على مـتـحـجـرات أشـجار
فـي غـابــة بـواليــة بــارانـا في جــنـوب
الــبـرازيل يــعـود تــاريـخــهـا إلى 290
مــــلــــيـــون ســــنــــة أي قــــبل ظــــهـــور
الــــديـــنــــاصـــورات ووصــــفـــوا هـــذا
اضي” االكـتشاف بأنه “نـافذة على ا

لدراسة تطور النباتات.
ــة طــبــقــات األرض في وشــرحـت عــا
جـــامـــعـــة بـــارانـــا تــامـي مـــوتــ أن
ــتــحــجـرة اكــتــشــاف هــذه الـغــابــة ا
ـكونة من  164شـجرة لـيكـوفيـتيس ا
(مـن دون ثــمــار وال أزهــار وال بــذور)
مـن صـــنف ســـبق أن انـــقـــرض هـــو
“األهم في النصف اجلنوبي من
الـــكــرة االرضــيــة ”مـن حــيث كــمــيــة
ـة احلــفظ ونـوعــيـته. وأضـافت الــعـا
الـتـي أجـرت أبـحـاثـهـا بـالـشـراكـة مع
جــامــعــة ريــو غــرانــدي دو ســول في
جـنوب البـرازيل وجامعـة كاليـفورنيا
ــتــحــدة أن فـي ديــفس بــالـــواليــات ا
“هذه النباتات التي يقدر عمرها بـ
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وتـبع اكتشـافها إطالق دراسـة طويلة
األمــــد نُـــــشــــرت نـــــتــــائــــجـــــهــــا في
Pa- شـباط/فـبرايـر الفـائت في مـجلة
laeogeography Palaeoclima-
 tology? Palaeoecologyالعلمية
الـتي تصدرهـا مجموعة “إلـسيفيير”
الـــهـــولـــنـــديـــة  وأوردتـــهـــا أخـــيــراً
الـصحافة البرازيلية.وأوضحت تامي
مــوتــ أن الـعــامل الــذي أتــاح حـفظ
الـغـابة عـلى هـذا النـحـو االستـثـنائي
يـــتــمــثل فـي كــون األشــجــار “دفـــنت

عندما كانت ال تزال
عــلى قـيـد احلـيـاة
ثـم غـــــطــــــتــــــهـــــا
الــــــــــــــــــــرواســب
تـــدريـــجـــيــاً.”ثم
“بقيت الغابة
عــــلى حـــالـــهـــا
تـقريباً ”بعدما
غــمــرهــا نــهـر

متجمد.

ــتــحـدة قــوله ــول من الــواليــات ا
إنــهـا “أكــبـر ســمــكـة مــيـاه عــذبـة 
تـوثــيـقـهـا في الـعـالم كـله ”ورصـدهـا
ــــــشــــــروع “خـالل  20عــــــامــــــاً من ا

األبحاث.”
ـذهل وأضـاف أن “هــذا االكـتــشـاف ا
ـبـذولـة لـفـهم األلـغاز يـبـرر اجلـهـود ا
الـتي حتيط بسمك الراي العمالق في

{ بـــــنــــوم بــــنه (أ ف ب)  –تـــــمــــكّن
كـمبـودي من اصطـياد سـمكة راي من
نــهـر مــيـكــونغ تـزن  300كــيـلــوغـرام
وتُـعـتـبـر  تـالـياً بـحـسب عـلـمـاء أكـبر

ســمـكــة مـيــاه عـذبــة عـلى اإلطالق 
اصطيادها حتى اليوم. 

وأعـيـد إطالق سـراح الـسـمـكـة األنثى
الـتي يـبـلغ طـولـهـا أربـعـة أمـتـار بـعد
ـراقـبـة زرع جــهـاز إلـكـتـروني فــيـهـا 
حتــركـاتـهـا وســلـوكـهــا وقـد سـمـيت
بورامي أي “الـبدر ”بـلغة اخلـمير –

بسبب شكلها.
وأوضـح الـعــلــمــاء أن وزن الـســمــكـة
الــتي  اصــطــيــادهــا في مــقــاطــعـة
ســتـونغ تــريـنغ في شــمـال كـمــبـوديـا
يــفــوق ضــعف وزن غــوريال األراضي

توسط.  نخفضة من احلجم ا ا
ونـقل بيان الـثالثاء عن زيب هوغان 
وهــــــو مــــــديــــــر “وونــــــدرز أوف ذي
ميكونغ ?”وهـو مشروع حماية للنهر

ياه العذبة ا
ويــصــنف هـذه األســمــاك من األنـواع
احملــمــيـة نــظــراً إلى كــونـهــا مــهـددة
بــالـصـيـد اجلــائـر والـتــلـوث وفـقـدان
ــــوائل.وحــــطــــمت بــــورامي الــــرقم ا
الــقـيـاسي الــذي كـان لـسـمــكـة سـلـور
عـمالقـة يبـلغ وزنـها  293كـيـلوغـراماً
 اصـطـيـادهـا من الـنـهـر عام 2005

في موقع يقع في شمال تايالند.
ـتـد 4350 ويـعــتـبـر مـيـكـونغ الـذي 
كــيــلــومــتــراً أحــد أطــول األنـهــار في
آسـيا ويتميز بـتنوع بيولوجي مائي
هـــو األكــبـــر في الـــعــالم بـــعــد نـــهــر
األمـازون إذ يـضم أكـثـر من ألف نوع

من األسماك.
وتـسـتـوطن مـيـاه هـذا الـنـهـر عـيـنات
عـمالقة كالـقرموط الـعمالق أو البربل
كن أن يصل ارتفاعه الـعمالق الذي 
إلـى ثالثــــة أمـــــتــــار ووزنه إلى 300

كيلوغرام.
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{ بروكسل (أ ف ب)  –أعـلنت الـسـلطـات اجلـمركـية
الـبلـجـيـكـيـةامس أنهـا ضـبـطت األسـبـوع الـفالت في

مـينـاء أنـتـويرب  900كـيلـوغـرام من الكـوكـاي
مـــخــبـــأة داخل شــحـــنــة من حـــبــوب الـــكــاكــاو
مصـدرهـا كـولـومـبيـا.وكـانت اخملـدرات مـخـبأة
داخل أكيـاس خيش مطـابقة لتـلك التي حتوي
.واوضـــحت ـــصـــرح عـــنه رســـمـــيــاً ـــنـــتج ا ا
الـســلـطــات اجلـمــركـيــة في بــيـان أنّ عــمـلــيـة
الضـبط ُنفذت في  16حزيران/يـونيو وقُدرت
ـصادرة بنحو  45مليون يورو. واد ا قيمة ا
ويُعـتـبر مـيـناء أنـتـويرب الـبـوابة الـرئـيسـية
الـتي يــدخل مـنـهــا الـكـوكــايـ إلى األسـواق
األوروبية نتيجة لـلرابط التجاري التاريخي
الذي يجمعه بأميركا الالتينية ووارداتها من
الـفــاكــهــة. وعــادةً مــا تُــخــبــأ اخملـدرات الــتي
تُـشــحَن من كـولــومـبــيـا والــبـرازيل واإلكـوادور
ـوز أو األنـاناس وبـنمـا في شـحـنـات مـحمـلـة بـا
ـهربون في ابتكار طـرق جديدة يتفادون ويستمر ا
من خاللهـا عمـليات الـتفتـيش . وصادرت السـلطات
الـبلـجيـكـية سـنة  2021ما مـجـموعه  89,5طنّاً من
الكوكاي في ميناء أنتويرب في رقم قياسي جديد
يـعــكس ازديــادا بــنـســبـة  %36مــقــارنـة مع 2020
.(%5,5وقالت ناطـقة باسم اجلمـارك لوكالة فرانس
صادرة بـرس االثنـ إنّ الكمـية اإلجـمالـية لـلمـواد ا
بــلـغت فـي نـهــايـة شــهـر أيــار/مـايــو نـحـو  24طـنـاً.

على قرون وحيد القرن.
وتــشــيـر دراســة حــديــثـة أعــدّتــهـا
جــامــعــة جـنــوب أفــريــقــيـا إلى أنّ
أعـداد احلمير في البالد انخفضت
بـــــنـــــســــبـــــة تـــــفــــوق  %30خالل
الـــســنــوات الـــعــشـــرين األخــيــرة
فـبعدما كانت جنـوب أفريقيا تضم
 210ألـف حــــمــــار ســــنــــة ?1996
شــهـــدت أعــداد هــذه احلــيــوانــات
انـخفاضاً لتصل إلى  146ألفاً عام
 .2019وفـيـما تـشهـد دول افـريقـية
أخـرى من بـينـهـا كيـنيـا وبـوركيـنا
اثالً تـتـخوف فـاسـو انـخفـاضـاً 
ـــدافـــعـــة عن حـــقـــوق اجلـــهــــات ا
احلـــيــــوانـــات من انـــقـــراض هـــذا
الــنـــوع في افــريــقــيــا في غــضــون

سنوات قليلة.
ويـعود سبب االنـخفاض في أعداد
احلــمـيـر إلى الـطـلب الــكـبـيـر عـلى
مـــادة تــطـــلق عـــلـــيــهـــا تـــســمـــيــة
“إيــــجــــيــــاو ”تُــــســــتـــــخــــلص من
ـوجـود في جـلـد هـذه اجلــيالتـ ا
ـجـرّد غلـيه. وتـشكل احلـيـوانات 
الـص السوق االسـتهالكية األبرز
ـادة إذ حتــتـاج إلى أكــثـر لــهــذه ا
مـن عـشــرة ماليـ حــمــار سـنــويـاً
لــتـلــبـيــة الـطـلـب في سـوقــهـا هـذه
الي الدوالرات ـقدرة قيمـتها  ا
ـــــنـــــظـــــمــــة عـــــلى مـــــا تـــــوضح ا
الــبــريــطــانــيــة حلــمــايــة احلــمــيـر
“دونــكي ســانــكــشـواري .”ويــصل
ســعـــر الــكــيــلــوغــرام الــواحــد من
الـ”إيــجـيـاو ”فـي آسـيـا إلـى نـحـو
 360دوالراً. ورغــم أن هــــــــــــــــــــــذه
ـعـتـقـدات لم تُـثـبـت عـلـمـياً إال أن ا
الـطب التقليدي الـصيني يعتبر أنّ
الـ”إيـــــجـــــيــــاو ”تـــــمـــــثل عـالجــــاً
“ســحـريـاً ”وتــتـمــتع بـخــصـائص
ـنسـوبة إلى قرون مـشابـهة لـتلك ا
وحـيد الـقرن ومن أبرزهـا حتس
الــــــدورة الــــــدمـــــويــــــة وإبــــــطـــــاء
الــشــيــخــوخــة وحتــفــيــز الــرغــبــة

{ مـاغـاليـسبـرغ (جـنوب أفـريقـيا)
(أ ف ب):  تــخـضع احلــمـيــر الـتي
تــشـــهــد انــخــفــاضــاً في أعــدادهــا
ــشـروع نــتــيــجـة صــيــدهــا غـيــر ا
حلـماية مـشددة في جنوب أفـريقيا
من عـملـيات تـهريـبها
إلـى الــــــصـــــ إذ
تـسـود معـتـقدات
بــــأنّ جلـــلـــدهـــا
فــوائــد طــبــيــة
إلـى درجـــــة أنه
أصـبح مـرغـوباً
بــكــثــرة تــعـادل
حــــجم الــــطـــلب

{ كـــيـــيف (أوكــرانـــيــا) (أ ف ب)  –أعـــرب
ــمــثـل األمــيــركي بن ســـتــيــلــر لــلــرئــيس ا
ــيـر زيـلـيــنـسـكي خالل األوكــراني فـولـود
لـقــائه إيـاه االثـنـ في كـيـيف عن تـقـديـره
اجلـــهــد الــذي يــبـــذله مــنـــذ غــزو الــقــوات
الـروسـية أوكـرانـيا في  24شـبـاط/فبـراير.
ــتـحـدة وقــال سـتـيــلـر وهـو ســفـيـر األ ا
لـلـنـوايـا احلـسـنـة خالل لـقـائه زيـلـيـنـسـكي
ـنـاسـبة ـارس مـهنـة الـتـمثـيل  الـذي كـان 
ي لـالجـئ “إنـه لـشـرف عـظـيم الـيـوم الـعـا
لـي… أنت بـطلي ?”عـلى مـا أظـهـرت لـقـطات
نـشرتها الرئـاسة األوكرانية.وأضـاف ستيلر
الـبالغ  56سـنة “مـا قمـتم به والطريـقة التي
اسـتـنفـر بهـا الشـعب األوكـراني ومخـتلف
بــلــدان الـعــالم تــشــكّل مـصــدر إلــهـام ?”في
إشــارة إلى إطالالت زيـلــيـنـســكي الـكــثـيـرة
الــتي طــالب خاللــهــا الـعــالم بــتــقـد دعم

لبالده.  

عـنهـا مع الناس.”وشـكر زيـليـنسكي
ـمـثل األمـيـركي عـلى بـاالنـكـلـيـزيـة ا
ـا زيــارته وأكّـد أنّ تـذكـيـر الـعـالم 
” يـحدث في أوكـرانيا “أمـر مهم جداً
لـه .وأضاف الرئـيس األوكراني “من
الـضـروري لـنا ألّـا يـنسى الـنـاس ما
يـــحــصل. إنّ الـــتــحـــدث عن احلــرب
يــومـيــاً لـيس مـثــيـراً لالهــتـمـام (…)

لكنه مهم جداً بالنسبة إلينا.
وتــطــرق الــرجالن بــطــريــقــة وهــمـا
شـترك يـضـحكـان إلى اهتـمامـهمـا ا
ـعروف بـالـكـوميـديـا.وقـال سـتيـلـر ا
ــشــاركـته فـي أفالم كـومــيــديـة من
أمـــثــال “نـــايت أت ذي مـــيــوزيــوم”
و”مـيت ذي بـارنتس ?”لـزيلـينـسكي
“تخلّيتَ عن مسيرة مهنية بارزة
كــمــمـثل ?”لــيــردّ الــرئـيس “لــيـست

بأهمية مسيرتك .
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{ لـــوس اجنــــلـــوس  –وكـــاالت - شـــارك
ـتــابـعـ ي جـوني ديـب ا الـنــجم الـعــا
منشور جديد عبـر صفحته اخلاصة في
مـوقع الـتـواصل اإلجـتمـاعـي.و حذر فـيه

متابعيه من حسابات وهمية تتواصل مع محبيه
على أنهم هو أو أشخاص يعملون معه.

وأكد ديب الـذي يـبلغ من الـعـمر  59عامـا أنه ليس
لـديه أيـة حـسـابـات خـاصـة أو جـانـبيـة عـلـى أية
مـــنـــصـــات تـــواصل اجـــتـــمـــاعي وهـــذه هي
الـصـفـحــة الـوحـيـدة الــتي يـديـرهــا بـنـفـسه
ويــتـــشـــارك مع فـــريــقه فـي الــتـــواصل مع
اجملـهـور.وشــجع اجلـمـهــور عـلى تـوخي
احلذر حـتى يـتـمـكن فـريقـه من حل هذه

شكلة. ا
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