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طــلــبــة نــصح خــبــيــر تــربــوي 
الـــــســـــادس االعـــــدادي الـــــذين
يـســتـعــدون الداء االمـتــحـانـات
الــــوزاريــــة وسـط قــــيـظ غــــيــــر
مــســـبــوق يــوم غـــد االربــعــاء 
بــفــهـم االســئــلــة قــبل االجــابــة
ـعـلـومات عـلـيـهـا واسـترجـاع ا
فـيما شدد خالل وقت االمتحان
عــــلى ضــــرورة االبــــتـــعــــاد عن
الــتـــوتــر واالربـــاك. وقــال عالء
اخلـزرجي لـ (الـزمان) امس انه
(مع اقـتراب مـوعد االمـتحـانات
الـوزاريـة الـتي تـنـطـلق يـوم غد
يــشـعــر الــكــثــيـر من االربــعــاء 
الــطــلــبــة بــإحــســاس الــضــغط
والتوتر وهذا يـؤثر سلباً على
أدائهم أثناء خوض االمتحان 

والبد ان يـكون الطـالب مسـتعد
الداء االخــتــبــار لالجــابــة عــلى
االســــئـــلــــة دون قــــلق او تـــردد
اء حيث ننصح باكثار شرب ا
كـونه يزيد قبل واثنـاء االجابة 
تـــركــيـــز الــدمــاغ واســـتــرجــاع
ــعــلــومــات وقت االمــتــحـان) ا
داعـيا الـطلـبة الى (قـراءة وفهم
االســئـــلـــة االمــتـــحــانـــيـــة قــبل
وحتــديـد ـبــاشــرة بـاالجــابـة  ا
تــــرك الـــســـؤال احملــــدد ضـــمن
ــســمــوح لــلــطــالب  اخلــيــار ا
فـضال عن عـدم مـسح االجـابات
واعـادة الـكتـابـة مـرة اخرى الن
ذلك يؤدي الى االربـاك والتـوتر
واالحسـاس بعـدم كفـاية الوقت
وكذلك احلـذر من تسلم الـدفتر
االمـتـحـاني دون احـتـوائه عـلى
اجــابـات الن جلـنـة الــتـصـحـيح

ــادة تـــعـــده راســـبــا فـي تــلـك ا
وهــذا يــعــنـي ضــيــاع فــرصــته
بــتــحــقــيق الــنــجـاح فـي الـدور
االول) مـــشــددا عــلى (ضــرورة
واالجابة قـرر  تقـسيم الـوقت ا
ـــفــهــومــة مع عـــلى االســئــلــة ا
مـــــــراعـــــــاة تـــــــرك وقـت كــــــاف
لـلـمــراجـعـة والـتــأكـد جـيـدا من
االسم قـبـل اخلـروج من الـقـاعـة

االمتحانية).
 فيـما افـحصت وزارة الـتربـية
عن خـــطـــتـــهـــا لالمـــتـــحـــانــات
الـوزارية بـالـتنـسـيق مع خمس
ــتــحــدث بــاسم وزارات.وقــال ا
الـــــوزارة حـــــيـــــدر فـــــاروق في
تــــــصـــــريـح امس ان (الـــــوزارة
عقـدت قبل عطـلة عـيد األضحى
اجتـماعـاً موسـعاً يضمَّ وزارات
ومـؤســسـات ســانـدة لــلـتــربـيـة

منها الـتعليم الـعالي والصحة
والـكهـربـاء والداخـلـية وجـهات
لــبـــحث خـــطــة أمــنـــيــة أخـــرى
االمـتـحـانـات الــعـامـة لـلـدراسـة
اإلعـداديـة) واشار الى (تـهـيـئة
جـــــــمــــــيـع االســـــــتـــــــعــــــدادات
اللوجـستية ألداء االمـتحانات)
داعيـاً الطلـبة إلى (االبـتعاد عن
ـظــلــلـة واحملــتــويـات ــواقع ا ا
ـزيـفـة الـتي حتـاول الـكـاذبـة وا
إربـاك اجملـتـمع والـطـلـبـة اثـناء
أداء االمـــتـــحـــان) مــبـــيـــنــا ان
(هــــــنـــــاك اســــــتـــــعــــــدادات في
اجلامعات العراقية ألن بعضها
سـيكـون مـراكز امـتـحانـية و
الــتـواصل مع وزارة الــكـهـربـاء
لـــضــمـــان عـــدم قـــطع الـــتـــيــار
الــــــكــــــهــــــربــــــائـي خالل مــــــدة
االمـــتـــحـــانـــات وعـــدم شـــمــول

ــراكــز االمــتـحــانــيــة بــجـدول ا
ـبرمج) مـؤكدا (تـأم الـقطع ا
ــراكــز االمــتــحـانــيــة من قــبل ا
الـقـوات األمـنيـة وهـنـاك مـفازر
صـحـيـة بالـقـرب منـهـا).وعـلقت
جلـنـة الـتـربـيـة الـنيـابـيـة عـلى
قــطع رفض وزارة االتـــصــاالت 
خـــــــدمـــــــة االنــــــــتـــــــرنـت خالل
امـتـحـانـات الـسـادس االعـدادي
الــــتـي ســــتـــنــــطــــلـق يــــوم غـــد
األربـعـاء.وقـالت عـضـو الـلـجـنة
جنوى حمـيد في تصريح امس
ان (الـلـجنـة حتـركت بـعد رفض
وعـــدم جتــاوب االتـــصــاالت مع
طلب الـتربيـة بشأن قـطع خدمة

االنترنت) 
مؤكدة ان (اللجنة ستعمل على
تطلبات اخلاصة بقطع اكمال ا
اخلــدمــة في الــســاعــات االولى
مـن انـــطـالق االمـــتــــحــــانـــات).
ورفـــضت االتـــصـــاالت في وقت
ســابق قــطع خــدمــة األنـتــرنت
خـالل امـــتـــحـــانـــات الـــســادس
اإلعــــدادي.وقــــال مــــديــــر عــــام
الـــعالقـــات واإلعالم بـــالـــوزارة
عـــــادل جــــــبـــــار األعـــــرجـي في
تــــــصـــــريـح امس إن (الـــــوزارة
بـــلّــغت خالل اجـــتــمـــاعــهــا مع
التـربـيـة بـعـدم مـوافـقـتـهـا على
قـــطع خـــدمـــة األنـــتـــرنت خالل
امتحانـات السادس اإلعدادي)
واضـاف ان (الــوزارة لن تـقـطع
ا في حـالـة خــدمـة األنـتـرنـت إلـَّ
واحـــدة وهـي ورود مـــوافــــقـــة
رئــــيـس الــــوزراء مــــصـــــطــــفى

الكاظمي).
 وكان مصـدر قد كشف عن عدم
االتـصـاالت حتى اآلن مـفـاحتـة 
بــقــطع خــدمــة االنــتــرنت خالل
امــــــتـــــحــــــانـــــات الـــــدور األول
ـــقـــرر لــــلـــســـادس االعــــدادي ا
انــطالقـهـا غــدا األربـعـاء. وذكـر
ـــــــصــــــدر انه (حــــــتـى اآلن لم ا
االتــصــاالت تــفـــاحت الــتــربــيــة 
بــشــأن قــطع خــدمــة االنــتــرنت
خـالل الـــــســـــاعـــــات األولى من
ـرحـلة االعـدادية) امـتحـانات ا
واشــــار الى انه (حـــال وصـــول
قـرار ومـوافـقـة مـجـلس الوزراء
ســـتــعـــمــد االتـــصــاالت بـــقــطع

اخلدمة النها جهة تنفيذية).

فال يـحق لـه بـعـد هذه الـشـعب 
األفكار الهدامة أن يقود العراق
بأي صـورة من الصور بل ذلك
خــراب ودمـار لـلــعـراق وأهـله)
واعــرب الـصـدر عن اســتـغـرابه
أن (تتوالى مثل هذه االتهامات
عـلـينـا نـحن آل الـصـدر من قبل
الــــهـــــدام ســــابــــقــــا ومـن قــــبل
اإلحــتـالل ومن قــبــلك أنت ومن
قـبل بـعض اجلهـات الـقضـائـية
لـــدولــة مـــجـــاورة بـــاخلـــيـــانــة
والـعــمـالــة والـفــسـاد فــلم هـذا
التوافق بيـنكم على أمر ال دليل
قـد عـلق ـالـكي  عـلـيه?). وكـان ا
عــلى مــضــمــون الــتــســريــبــات
ـنـســوبـة الــيه الـتي االخـيــرة ا
وصف فـيــهـا احلــشـد بــاجلـ

فـــيـــمـــا اكـــد ان كل عـــمـــلـــيــات
الــتـزيـيف والـفـبـركـات لن تـنـال

سـلحة من عالقته مع الـقوات ا
واحلـــشــد الـــشــعـــبي.وقــال في
تـغـريــدة عـلى مـوقـع تـويـتـر ان
(احلـشد وابـطالـه وقيـاداته امة
اجملاهـدين والـشهـداء واالحرار
واالمل الــكــبــيـر فــمــنــذ الــيـوم
االول لــــتــــشــــكــــيــــلـه كــــنت من
ـــســـانـــدين والـــداعـــمـــ له) ا
واضــــاف (وقــــفـــنــــا بــــوجه كل
احملـــــــــاوالت الــــــــــتـي كــــــــــانت
تستهدفه ولن تنال كل عمليات
التزييف والفبركات من عالقتي
ــســـلـــحــة بـــابـــنــاء قـــواتـــنـــا ا
واحلــشــد) وتــابع ان (كالهــمـا
حـــمــاة الـــوطن وصــمّـــام امــان
الـعــمـلــيـة الـســيـاســيـة). ونـفى
مـــكـــتـب رئـــيس ائـــتالف دولـــة
الـــــقـــــانــــون  فـي وقت ســـــابق
تسجيال صوتـيا نسب للمالكي
يــهــاجم فـيـه الـصــدر. وقـال في
بــيـــان (تــداولت بـــعض مــواقع
الـتواصل االجـتـماعي تـسـجيال
تــــزعـم أنه يــــعــــود صــــوتـــــيــــا
لــلـمــالــكي يـتــنــاول جـمــلـة من
واقف الـقـضايـا الـسـياسـيـة وا
الــتي تـتــقـاطع مع مــنـهج دولـة
الـــــقــــــانـــــون) واشــــــار الى ان
(تــداول وبث هــذا الـــتــســجــيل
يـــــأتي فـي وقت ومـــــنــــعـــــطف
حـساس جـدا تمـر فـيه العـملـية
الــسـيـاسـيـة والـواقع الـعـراقي
وهــذا يـعـطي مــؤشـرا واضـحـا
عـلى أن اإلعداد لـلـتسـجـيل كان

إعدادا مسبقا ومشبوها). 

وحتديد مشاريع القوان التي
تـــــنــــــاقـش ضــــــمن الــــــفــــــضل
الـتـشـريـعي الـثـاني) مـؤكدا ان
(الـكـتل السـيـاسـية اتـفـقت على
عــدد من الـقـوانــ الـتي سـتـتم
قـراءتهـا او التـصويت عـليـها)
وتــابع ان (االمــر الــثــاني الـذي
تــمـت مــنــاقــشــته هــو حتــديــد
مــوعـد اجلــلــســة وكــان اصـرار
االطار التنسـيقي على أن تكون
اجللسة االولى النتخاب رئيس
اجلـــــمـــــهـــــوريـــــة ولم نـــــقـــــبل
بتأجيلـها)  وتابع ان (اجللسة
االولى ستكون النـتخاب رئيس
اجلــمــهــوريــة وهــنـاك تــواقــيع

جاهزة لتحقيق ذلك). 

ـقبل لـبـحث ما تـوصَّـلت إليه ا
الـقـوى الـكـرديـة بـهـذا الـصدد)
مــؤكــدا ان (جــلــســات اجملــلس
للفصل التـشريعي الثاني تبدأ
ـــقــبل وبــواقع في األســبــوع ا
ثـــمـــانـي جـــلـــســـات شـــهـــريـــاً
وسيُعلن جدول أعمالها الحقاً).
وكشفت كتلة سند الوطنية عن
جـمع تـواقـيع نـيـابـيـة لـتـحـديد
مـوعـد جـلـســة انـتـخـاب رئـيس
اجلمـهورية.وقـال رئيس الكـتلة
أحـــمـــد األســدي فـي تــصـــريح
امس إن (االجتماع الذي عقدته
الــكــتل الــنــيــابــيــة مع رئــاسـة
ـان ركـز عــلى قـضــيـتـ الـبــر

االولى بـدء الـفـصل الـتـشـريعي
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عقد قرر رئيس مجلس النواب 
اجـتـمـاع ثـان مع رؤسـاء الـكتل
مــا تــوصــلت الــيه الــنــيــابــيــة 
الـقـوى الـكـرديـة بـشـأن اخـتـيار
رئـيس اجلمـهـورية. وقـال بـيان
تـــــلــــقـــــتـه (الــــزمـــــان) امس ان
(احلـلـبـوسي ونـائـبه شـاخـوان
عـبــد الـله عـقــدا اجـتــمـاعـا مع
رؤسـاء الـكتل الـنـيـابيـة لـبحث
تعـلقة بـأعمال واضـيع ا أهم ا
اجملـــلـس وعـــقــــد جـــلــــســـاته
وإكـــــمــــال االســــتـــــحــــقــــاقــــات
الدسـتوريـة وأولويـات مشاريع
الـــــقــــــوانـــــ خالل الــــــفـــــصل
الــتــشـريــعـي اجلــاري) واشـار
ـضي بـتـشـريع الى انه (تـقـرر ا
جــمـلـة من مـشـاريع الـقـوانـ 
ــــــواطــــــنــــــ الــــــتي تـــــــمسُّ ا
واحــــتـــــيــــاجــــاتـــــهم واجنــــاز
ا االستحقاقات الدستورية و
ـرحـلة يـنـسـجم مع متـطـلـبات ا
وحتــديـاتـهـا) واضـاف الـبـيـان
انـه (بـــنــــاءً عـــلـى طـــلـب نـــائب
ــــان والــــقــــوى رئــــيـس الــــبــــر
الــكــرديــة ومـن أجل أن تــكــون
هـــنــــاك مـــســــاحـــة مـن الـــوقت

لـلوصـول إلى تفـاهم بـينـها 
حتـديــد اجـتــمـاع ثــانٍ لـرؤسـاء
الـكـتل الـنـيـابـيـة يـوم اخلـميس
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ــــالـــيـــة امس اطــــلـــقت وزارة ا
تــــــمــــــويـل رواتـب مــــــوظــــــفي
ـــــــؤســـــــســـــــات الـــــــوزارات وا
احلــــكـــومـــيــــة  دفـــعــــة تـــمـــوز
فـي خــطــوة وصـــفــهــا اجلــاري
ـسـتـفـيـدون بـااليـجـابـيـة بـعد ا
تأخـر صرفها بـوقت مبـكرا منذ

اشهر. 
وذكــر بـــيــان لـــلــوزارة تـــلـــقــته
(الــــــزمـــــــان) امـس أن (دائــــــرة
احملــاســبــة بــاشــرت بـتــمــويل
رواتب الوزارات واجلهـات غير

ـــرتـــبـــطــة بـــوزارة لـــلـــشـــهــر ا
اجلـــــاري) داعـــــيـــــا  وحـــــدات
االنـفـاق التـابـعـة لـلوزارات الى
(مـــراجــعـــة دائــرة احملـــاســبــة
ـــــراجــــعــــة وحــــسـب جــــدول ا
عتمد لغرض البدء باجراءات ا
الــــتــــمـــويـل). وقــــرر مــــصـــرف
قبول كـفالة منـتسبي الرافـدين 
وزارتي الـدفاع والـداخلـية عـند
الـــتـــقـــد الى الـــســلـف .وقــال
ـكـتب االعالمي لـلـمـصرف في ا
بـيــان تـلـقـته (الـزمـان) امس إن
ـصرف يـقبل كـفالـة منتـسبي (ا
الوزارت جلميع انواع السلف

والــقـروض وحــسب الــضـوابط
والـــشــروط اخلـــاصـــة بــنـــظــام
الـكفـاالت) واشـار الى ان (منح
الــسـلف والـقـروض يـكـون عـبـر
ــــصــــرف في بــــغــــداد فــــروع ا
صرف قد واحملافظات). وكان ا
افـاد بــشـمــول فـئــة مـعـيــنـة من
ـتـقاعـدين بـسـلـفة  25مـلـيون ا
ديـــــنـــــار.وذكـــــر الـــــبـــــيـــــان ان
حددت 73 ـصرف  (تعـليـمات ا
عـــامــــا كـــحـــد اقـــصـى لـــعـــمـــر
نـحهم السلفة التي تقاعدين  ا
تـــبــدأ من  5ماليـ وحـتى 25

مليون دينار).
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ؤمن  ناسبة التي صادفت امس وشارك فيها االف ا eH ∫ مظليون يقفزون حامل رايتي العراق وعيد الغدير احتفاء با

الــشـعــبي بــاجلــ وحتــريـضه
على الـفتـنة واالقتـتال الـشيعي
الـــــــشــــــيـــــــعي وقـــــــيل إنـه في
تسريبات الحقة سيتعدى حتى
ـــراجع والـــله الـــعــالم) عـــلى ا
واضــاف (إنـي أبـــرأ أمــام الـــله
وأمام الـشعب من أي تعـد عليه
ومن أي اســـــتــــعـــــمــــال عـــــنف

ضــــده) 
وحـذر الـصـدر من (احملـتـمل أن
يــتــدخل طــرف ثــالث لــتــأجــيج
الفتنة وأنا بريء منها الى يوم
وأنـــــصــــــحـه بــــــإعالن الــــــديـن
اإلعـــتـــكــاف واعـــتـــزال الـــعــمل
الــــســــيــــاسي والــــلــــجــــوء الى
اإلســتـغــفـار أو تــسـلــيم نــفـسه
ومن يلوذ به من الـفاسدين الى
اجلهات القـضائية لعـلها تكون
ثابـة توبة له أمـام الله وأمام
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ـفـسـر الـقـديـر األسـتـاذ نظـام الـدين ـوت األسـتـاذ الـعـالم اجلـلـيل وا غـيب ا
عبداحلميد عن عمر يناهز  100سنة في مدينة برستل ببريطانيا.

الراحل خـدم سنـوات عدة في كـليـة الشـريعـة بجـامعـة بغـداد وفسـر القرآن
الكر  وأحد الدعاة البارزين بالعراق.

وهو الشقيق األكبر لعضو مجلس احلكم السابق محس عبداحلميد الذي
تشـكل بـعد الـتغـييـرات التي حـصلت في  2003 في الـعراق وكـذلك األم

نظام الدين عبداحلميد العالم السابق للحزب اإلسالمي العراقي. 
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طــالب رئـيس الـتــيـار الـصـدري
مـقـتدى الـصـدر  في رد مـتوقع
بـــعـــد تـــســـريـــبـــات صـــوتـــيـــة
تـــداولــتــهـــا مــواقع الـــتــواصل
االجـــتــمــاعـي نــســبـت لــرئــيس
ائــتالف دولــة الــقــانــون نــوري
ـتـحـالـفه معه الـقوى ا ـالـكي  ا
بـاطـفــاء الـفـتـنـة خــشـيـة تـدخل
طــرفـا ثـالـثـا. وقـال في تـغـريـدة
عـلى تـويــتـر تـابـتــهـا (الـزمـان)
امس انه (كـــمــا قــال الــشــهــيــد
إن في مـــوتي شـــفــوة الـــوالـــد 
وأنا وفرحة اإلسرائيل وأمريكا
أيـضا أقـول إن في قـتلي شـفوة
وفـــرحـــة إســـرائـــيل وأمـــريـــكــا
لـكن واإلرهـابــيـ والــفـاســدين
الــعــجـب كل الــعـــجب أن يــأتي
الـــتـــهــديـــد من حـــزب الـــدعــوة
احملـسوب عـلى آل الـصدر ومن
الكي ومن ما وصفه بكبيرهم ا
جـــهـــة تــدعـي طــلـــبـــهـــا لـــقــوة
ــذهـب) مــطــالـــبــا بـ (إطــفــاء ا
الـــفــتــنـــة من خالل إســـتــنــكــار
مـشـترك مـن قبل قـيـادات الـكتل
ـتـحــالـفـة مـعـه من جـهـة ومن ا
قــبل كــبــار عــشــيـرتـه من جــهـة
أخــــــــرى) واشـــــــار الـى انه (ال
يقتصر اإلستـنكار على إتهامي
بالـعمالـة إلسرائـيل أو إلتهامي
بــرغم أني بــقـــتل الــعــراقـــيــ 
ا حـقـنت كل دمـاء العـراقـيـ 
ـالـكي في صـدام سـابق فـيـهم ا
بل كـان هـو األمـر فـيه والنـاهي
األهـم هـو تـعــديه عـلـى الـقـوات
األمنية العراقية وإتهام احلشد

ألغــــراض وضـــــعــــتــــهــــا هــــذه
اجلــــمـــــاعــــات الــــتـي قــــطــــعت
الكابالت). ولقيت أم وثالثة من
أطــفـالـهـا مــصـرعـهم في حـريق
وسط مـحـافـظـة الـبـصـرة.وذكـر
مـصـدر ان (حـريـقـاً نـشب داخل
أسـفر وفـقـية  دار في مـنطـقـة ا
عـن مـــــصـــــرع االم وثالثـــــة من
في ما  انـقـاذ شاب أطـفالـهـا 
ـسـتــشـفى لــتـلـقي ونـقـلـه الى ا
الــــــعـالج) مــــــشــــــيــــــرا الى ان
(الـوفـيــات كـانت بـســبب حـالـة
حيث االخـتنـاق جـراء النـيـران 
 فـــتح حتــــقـــيق في احلـــادث
لـــتــحـــديــد انـــدالع احلــريق في
بـــاد االمـــر). كـــمـــا تـــمـــكـــنت
ـــدني من مـــديـــريـــة الـــدفـــاع ا
اخــمــاد حـريـق اكــشــاك جتـاوز
داخل سوق مـريدي. وقـال بيان
تـلــقـته (الـزمـان) امس ان (فـرق
االطــفـــاء تــمــكــنـت من إخــمــاد
حــــريـق انــــدلع داخـل عــــدد من

األكشاك).

ان لدى ترؤسه اجتماع رؤساء الكتل النيابية »ŸUL²ł∫ رئيس البر
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اسـتـهـدفت مـجـمـوعـة مـجـهـولة
مركبة مهندس يعمل في شركة
بالقرب دارس الصينية  تنفذ ا
ـوظــفي من مــنــزل مــســتــأجــر 
الــشــركــة فـي قــضــاء الــرفــاعي
حافـظة ذي قار. وقـال مصدر
امـــــني في تـــــصـــــريح امس ان
(عـبـوة نـاسـفـة مـحـلـيـة الـصنع
انفجرت على مركـبة للمهندس
ع .ع .ص  يــعـمـل في الـشــركـة
ـنفـذة للمـدارس الصـينـية في ا
قــضــاء الــرفــاعـي) واضـاف ان
(االنــــفـــــجـــــار خــــلَّـف اضــــراراً
كـانت ــركــبـة نــوع بــيك اب  بـا
مـركـونه امــام مـنـزل مُــسـتـأجـر
ــوظــفي الـــشــركــة) وتــابع ان
ــتـفـجـرات (قـوة من مـكــافـحـة ا
وصــلت الى وشـــرطــة ذي قـــار 
مــحل احلــادث لــلــتــعــرف عــلى
واتـــخــذت نـــوعــيـــة الـــعـــبـــوة 
اإلجـــراءات الالزمـــة اخلـــاصـــة
برفع العينة من محل احلادث 
ــتـــضــرر بــرفع فـــيــمــا طـــالب ا
الـشـكـوى ضـد شـخص لـوجـود
تـهـديـد مـسـبق). وافـاد مـصـدر
بــوفـاة مــهـنـدس  صــيـني ثـان 

اجلـــنــســيــة يــعـــمل في شــركــة
بـــتـــرونـــاس بـــحـــقل الـــغـــراف
النفـطي.وقال في تصريح امس
ان (مــهــنــدسـا صــيــنــيــا يـدعى
جول ليو ويبلغ من العمر 38
عــامـاً يـعـمل في شـركـة سـيـبـاك
الــتـابـعـة الى شـركـة بـتـرونـاس
الـنــفـطــيـة في قــضـاء الــرفـاعي
فارق احليـاة  حيث جرى نقل
ـعــرفـة اجلــثـة لــلـطب الــعــدلي 
اســـــبـــــاب الــــوفـــــاة واكـــــمــــال
اإلجــراءات الـقـانـونــيـة من قـبل
األجهزة األمـنية في احملـافظة).
على قطع كمـا اقدمـة مجـموعـة 
ــــشــــروع الــــوطــــني كــــابالت ا
لإلنــتــرنت بــالــقــرب من مــبــنى
القـائمـقامـية ودائـرة اخملابرات
في احملـافظـة.فيـمـا عدت شـركة
ـشـروع إيـرثــلـنك الـتـي تـنـفــذ ا
الــوطـــني لإلنــتـــرنت أن (هــذه
األعــمـــال تــهـــدف إلى اإلضــرار
بالبنية التحتية ومنع حصول
ـــســتــخـــدمــ عـــلى اخلــدمــة ا

مقـاربة لـليـوم السـابق في القـسم الشمـالي من البالد)
وتـابع ان (طـقس يوم غـد األربـعـاء سـيـكـون صـحواً في
نـطقـت الوسـطى والشـماليـة في ما سـيكـون الطقس ا
). ووضع مـركـز ــنـطـقـة اجلـنــوبـيـة صـحــواً وحـاراً في ا
منـطـقة احلـسـ في مـحافـظة بالستـر فـيلي االمـريـكي 
البـصـرة ثـالث مـنـطقـة في الـعـالم تـواجه اعـلى درجات
احلرارة.فـيـما سـجل قسـم الرصـد الزلـزالي في الـهيـئة
ــحـافــظـة هـزة ارضــيـة بــقـوة  4.6 في قـضــاء كالر 
الـسـلـيـمـانـية . وذكـر الـبـيـان ان (قـوة  بـقـوة بـلغت 4.6
درجـة وتـبـعـد تـســعـة كـيـلـومـتـرات جـنـوب شـرق قـضـاء
كالر) واشــار الـى انه ( الــشــعــور بــالــهــزة من قــبل

نطقة). واطن في ا ا
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توقـعت الهيـئة العـامة لالنواء اجلـوية والرصـد الزلزالي
ان تالمس احلـرارة الــعــظـمى الــتـابــعـة لــوزارة الــنـقـل 
نصف درجـة الـغلـيان في ثـمـاني محـافظـات. وقالت في
بـيــان تـلــقـته (الــزمـان) امس ان (طــقس الـيــوم الـثالثـاء
ــنــطـــقــتــ الـــوســطى ســيـــكــون صــحـــواً وحــاراً فـي ا
ـنـطـقـة الـشـمـالـيـة واجلـنـوبـيـة بـيـنـمـا سـيـكــون طـقس ا
صحـواً أما درجات احلـرارة فستـرتفع قلـيالً عن اليوم
حــيث الـــســابق فـي االقــســام الـــوســطى واجلـــنــوبــيـــة 
ستـسجل ثـماني مـحافـظات نـصف درجة الـغلـيان وهي
كربالء وواسـط والنجف والقادسية وميسان والناصرية
ـثـنى والـبـصـرة في حـ سـتـكـون درجـات احلـرارة وا
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امـس ان (الــــــــوزيــــــــر نـــــــــاقـش مع
احلــــاضــــرين إتــــخــــاذ اإلجـــراءات
متلكات العامة وظف وا حلماية ا
وضـمـان إسـتـمـرار تـشـغـيل الـطـاقة
الكـهربـائـية) مـشدداً عـلى (ضرورة
اإلســـــراع وتـــــشــــــخـــــيـص اخلـــــلل
احلــــاصـل والــــعــــمل عــــلـى إعـــادة
وتــشـغــيل مـنــظـومــة الـكـهــربـاء في
الــــوزارة عن طــــريـق وضع خــــطط
سـريـعـة) ووجه اخلـبـاز (بـتـشـكـيل
ــثــلــ عـن الــدوائـر جلــنــة تــضم 
الـفـنـيــة واإلداريـة وقـسم الـصـيـانـة
ــذكـورتــ لــلــكـشف والــشــركـتــ ا
والــــتـــدقــــيق في طــــوابق الـــوزارة
ومــعـــرفـــة اإلســـتـــهالك احلـــقــيـــقي
ــنـظـومـة واألحـمــال الـزائـدة عـلى ا
عاجلتها). باشرة  الكهربائية وا
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 في ســـيــاق مــتــصـل نــاقش وكــيل
الـــــوزارة اإلداري مـــــكـي عـــــجـــــيـب
الـديــري مع وفــد صـيـني إمـكـانـيـة
شترك في عدد فتح آفاق التعـاون ا
من اجملـاالت الــصـنـاعــيــة في مـقـر
الوزارة وذكر الـبيان ان (اجلـانب
ـــــشـــــاريـع والـــــفــــرص بـــــحـــــثـــــا ا
ـتاحـة لـدى شـركات اإلسـتثـمـاريـة ا
ومعـامل الـوزارة) واوضح الـوكيل
وارد والثروات تلك ا ان (العراق 
الــطـــبـــيــعـــيـــة إلى جـــانب مـــوقــعه
اإلســـتــــراتــــيــــجي) الفــــتــــاً الى ان

(الــوزارة تـــتــوجه نــحــو الــتــعــاون
احلـــقـــيـــقي مـع الـــقـــطـــاع اخلــاص
احملـــــــلـي والـــــــعــــــــربـي واألوروبي
لــلـمــسـاهـمــة في بـنــاء الـصــنـاعـة)
وبــــ الــــدريـــري (رغــــبــــة الـــوزارة
بــالــعـمل مع الــشــركـات الــصــيـنــيـة
الرصـينـة لـتنـفيـذ مشـاريع حقـيقـية
ونـاجـحـة في اجملـاالت الـصـنـاعـيــة
كـــافــــة) من جــــانــــبه الــــوفــــد قـــدم
ــشــاريع الى الــوزارة الــعــروض وا
لـغرض دراسـتـهـا ثم الـتواصل مع
الـــشــركـــة وحتــقـــيق الــتـــعــاون في
ستقبل). الى ذلك حـققت الشركة ا
الـــــعــــامـــــة لـــــصــــنـــــاعـــــة األدويــــة
ـستـلـزمـات الـطبـيـة في سـامراء وا
إحدى شركـات الوزارة قـيمة كـبيرة
اضي بيعات لشهر حزيران ا من ا
بــلـغت أكــثـر من ثالثــة مـلــيـارات و
٣١٥ مليـون ديناراً وذكــر مديرعام
الشركة عبـد احلميـد عبـد الرحمـن
مـــحـــمـــود فـي تــصـــريح تـــابـــعــته
بـيعات شملت (الزمان) امس ان (ا
جتــهــيــز وزارة الـصــحــة والــسـوق
احملـلـيـة عـبر الـوكـالـة الـتـسـويـقـية
الـتـخصـصـيـة الـتي مـثلـتـهـا شـركة
الناقـوس ومكـتب اإلكلـيل الفضي)
واضاف ان (الشركة تـمتلك خبرات
عــلـمـيــة وطـاقـات إنــتـاجـيــة عـالـيـة
ـسـتحـضرات قادرة عـلى تـصنـيع ا
الـدوائيـة بـجـميـع أصنـافـهـا حسب
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{ بـغداد (أ ف ب) - عـاد النـفط وايراداته
لــيـــشــّكل مــوضـع خالف بــ احلــكــومــة
االحتـادية العراقـية وإقليم كردسـتان فيما
تـهدد هـذه التـوترات احلـاليـة النـاجمة عن
مــنـاوشـات سـيــاسـيـة المــتـنـاهــيـة تـهـّدد
ـسـتــثـمــرين األجـانب بــإضـعــاف رغـبــة ا
بـالـتـوجه إلـى الـعراق.ومـنـذ مـطـلـع الـعام
جتـّلى توّتـر العالقات بـ إقليم كـردستان
ـــتــمــتـع بــاحلـــكم الــذاتي وبـــغــداد في ا
ركزية الـقضاء.وتـرى أربيل أن احلكومـة ا
تـسعى إلى وضع يدها على ثروات االقليم
الـنفطيـة فيما تـطالب بغداد بـأن يكون لها
ـوارد الــنـفـطـيـة الـتي ـلـمـتـهـا في إدارة ا كـ
تـستخرج من كردستان.ويعّد العراق ثاني
أكـبـر الـدول الـنفـطـيـة في مـنظـمـة الـبـلدان
ــصـدرة لـلــنـفط (أوبك) وهــو يـصـّدر مـا ا
مـعّدله  3,3مـالي برميل من النفط اخلام
في الـيوم. أمـا كردسـتان فـتنـتج في اليوم
أكثر من  450ألـف برميل.ويتعذر فهم هذا
اخلـالف ب الطـرف من دون الـعودة إلى
األزمـة الـسـياسـيـة الـتي تشـلّ العـراق مـنذ
ـابــات الــتــشــريـعــيــة في تــشــرين االنــتــخـ
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ويـعـجز الـزعـمـاء السـيـاسيـون في اإلقـليم
كـما في بغداد عن االتفاق على اسم رئيس
جـديد لـلحكـومة ورئـيس للجـمهـورية.يرى
لّف الـباحث بالل وهاب من أنه "بالـنسبة 

رحب ـنتج الـهـام للـنـفط ا صـورة الـبلـد ا
بــاالسـتـثــمـارات األجـنـبــيـة".ويـريــد إقـلـيم
كـردسـتـان فـتح الـبـاب أمـام الـتـفاوض من
أجل أن يـحافظ على استـقالليته في مجال
ـاء شــركــتــ ـلـى إنــشـ الــنـــفط. ويــعــمل عـ
مـعـنـيتـ بـاستـكـشـاف النـفط وتـسـويقه
تـعمل بالشراكـة مع بغداد و عرض هذا
ـاديـة وفق ــقـتــرح عـلـى احلـكــومـة االحتـ ا
ـلـيــة في مــتــحــّدث بــاسم احلــكــومــة احملـ
ـلع ـاشـــــر مــــطـــ ـلــــيم بـــ أربــــيـل.لــــكن اإلقــــ
حــزيـران/يــونـيــو حتـرّكــ في الـقــضـاء
إحـداهـمـا يسـتـهـدف وزير الـنـفط الـعراقي
إحــسـان اســمـاعــيل الـذي تــتـهــمه أربـيل
ــحـاولـة "تـرهــيب" الـشـركـات األجــنـبـيـة
الــعـامـلــة في كـردسـتــان وفق بـيـان.ويـرى
بـالل وّهاب أن الـطـرفـ ال يـدركان إلى أي
مـدى "يـضــرّان بـالـسـمـعـة الـعـامـة لـقـطـاع
الـطاقة العـراقي".ويضيف أن "وضع حرمة
الـعـقـود محطّ تـسـاؤل ... يـضيف مـخـاطر
قـانـونــيـة عـلى مـخـاطـر أخـرى تـنـظـيـمـيـة
ومـتعـّلقة بـاحلوكمـة يعـاني منهـا العراق"
مــعـتـبـراً أن اخلالف بـ الــطـرفـ "يـنـّفـر
اسـتثـمارات أجـنبـية يحـتاج إلـيهـا العراق
ـلــنت ـار لــبــغــداد أعـ بــشــدّة".وفـي انــتــصـ
ـلــمــبــرجــيـه وبــيــكــرهــيــوز  شــركـــات شـ
وهـاليـبرتون بـأنها لـن تقدم "عـلى مشاريع
جـديـدة في إقـلـيم كـردسـتان امـتـثـاالً لـقرار
احملـكـمـة االحتـاديـة". وأضـافـت أنـها "اآلن
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الـنفط فإّن كل طرف من الطـرف يستخدم
اسـلوب اجلزرة والعصا وذلك يعتمد على
اجلـو السيـاسي السائـد".ويضيف "حـينما
كـان هـنـاك اتـفـاق سـياسـي لزمـت احملاكم
الــصـمت. والــعـكـس حـدث حــيـنــمـا بـدأت
اخلـالفــات".فـي شــبـــاط/فـــبـــرايـــر أمــرت
احملـكمـة االحتاديـة العـليـا في بغـداد إقليم
ــنــتج عـلى ـلــيم الـنــفط ا كــردســتـان بــتـسـ
ـركـزيــة مـانـحـًة أراضــيه إلى احلـكـومــة ا
بـغداد احلـقّ في مراجـعة الـعقـود النـفطـية
ـلـيم وإلـغـائـهـا.واعـتـبـرت احملـكـمـة مع اإلقـ
االحتادية أن قانوًنا أقر في كردستان العام
 2007لتنظيم قطاع النفط والغاز مخالف
للدستور.ومّذاك حتاول احلكومة العراقية
تـطبيق هذا الـقرار.وبناء عـلى دعوة مقّدمة
من وزارة الـنفط العراقية ألغت محكمة في
بـغداد مطـلع تموز/يولـيو أربعـة عقود ب
إقـليم كـردستان وشـركات كنـدية وأميـركية
وبـريـطـانـيـة ونـروجـيـة.ويـحـتـمل كـذلك أن
يـطال اإللغـاء ثالث شركات أجنـبية أخرى
ـأنــهـا الــتي يــتـوّقـع أن حتـسم الــقــرار بـشـ
احملـكـمة نـفسـهـا كمـا حّذر مـسـؤول كبـير
فـي قـطـاع الـنـفط في بـغـداد في حـديث مع
وكـالـة فرانس بـرس مـفّضًال عـدم الـكشف
عن هـويـته.يعـتبـر اخلـبيـر االقتـصادي في
الـكي من جـهتـه أنه "حيـنـما تـقوم يـسـار ا
بغداد بطرد الشركات النفطية األجنبية من
كـردستان العراق فإن ذلك ال يعطي العراق

ـاقــصـات ــنـ في طــور تــصــفــيــة وإغـالق ا
والـعـقـود الـقـائمـة".وتـشـهـد الـعالقـات ب
بـغداد وإقليم كـردستان الذي يـتمتع بحكم
ـًا ـّلــــبـــ ـام  ?1991تـــــقـــ ذاتـي مــــنــــذ الــــعـــ
مـسـتـمـرًا.وتـعـطي أربـيل إلى بـغـداد جزءًا
من إنـتاجـها الـنفطي لـتقـوم بتـسويقه. في

ـركــزيــة بـدفع ـابل تـقــوم احلــكـومــة ا ــقـ ا
ـوظـفـ احلـكـومـيـ في اإلقـليم. رواتب ا
ـأخـــــر تــــــلك لـــــكـن أربــــــيل تــــــنـــــدّد بــــــتــــ
ـات ــــدفـــوعــــات.واســـتــــهـــدفـت هـــجــــمــ ا
ـا أي جــهــة في ـاروخــيــة لم تـــتــبــّنــهــ صــ
األسـابـيع األخيـرة مواقع نـفطـية أو غـازية

فـي اإلقلـيم. ويـرى خبـراء في ذلك مـحـاولة
ـلـى احلـزب لــوضع مــزيــد من الــضــغط عـ
ـوقـراطي الـكـردسـتـاني الـذي يـتولّى الـد
الـسلطة في أربيل على اعتبار أن اخلالف
ـاً وثـيــقـًا في مــلفّ الــنـفط مــرتـبط ارتــبـاطـ

باألزمة السياسية.
ÊuOÝUOÝ ÂuBš

ـــــوقـــــراطي  ويـــــســـــعـى احلـــــزب الـــــد
ــتـحــالف مع رجل الـدين الــكـردســتـاني ا
ـلى مـــقــتــدى الـــصــدر إلى أن يــحـــصل عـ
مـنـصب رئـاسة اجلـمـهـورية الـذي يـتـوّلاه
ـادًة خــصـومه الــســيـاســيــون من حـزب عـ

االحتاد الوطني الكردستاني.
ـلــسل ـالـــكي أن "تـــســ ـ ـار ا ويـــشـــرح يــســ
األحـداث يظهر أن هذه األزمة بدأت حينما
وقـراطي الـكردسـتاني تـقـّرب احلزب الـد
ــواجــهــة اإلطـار ـار الــصـدري  من الــتــيـ
ـدعـوم من إيـران" في إشارة الـتـنـسـيـقي ا
إلى حتالف يجمع عدة أحزاب شيعية.لكن
"الـعــراق بـلـد قـائم عـلى الـتـسـويـات" وفق
ـالـكي.ومن أجـل إنـهاء اخلـالف الـنفـطي ا
الكي أن احلّل األمثل هو مـع أربيل يرى ا
"اتــفـاق سـيـاسـي" يـضـمن اعـتــمـاد بـغـداد
ـلّف ـًا" يــــنــــّظـم إدارة مـــ ـًا "مــــرنـــ ـانـــــونـــ قـــ
ـانـتــظـار الــنــفط.ويـضــيف اخلــبـيــر أنه "بـ
حتـــقـق ذلك ســـيـــبـــقى قـــرار احملـــكـــمـــة
ـثـابـة سـيف مـصـلت االحتـاديـة الـعـلـيـا 

بالنسبة لكردستان".
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ية) معرباً عن عن واصفات العا ا
أمله بزيادة التـعاقدات مع اجلهات
احلــكـــومـــيـــة والـــقـــطـــاع اخلــاص
لــتـزويــدهم بــالـكــمـيــات الـدوائــيـة
وحتــــقـــــيق هـــــدف الـــــشــــركـــــة في

الوصول إلى نقطة التعـادل).
WOÝbM¼  U ö

وكانت مالكـات فـرع توزيـع كهـرباء
الــنــجف قــد اســتـنــفــرت جــهــودهـا
ـناسـبـة حلـول عـيـد الغـديـر الذي
صـــادف أمس وذكــربـــيــان تــلـــقــته
(الزمـان) امس ان ( الـفـرع استـنـفر
مالكـاته الهـنـدسيـة والـفنـيـة منـها
شـعــبـة اإلنـارة بـأشــراف ومـتـابـعـة
مــديــر الـفــرع صــفــاء عـبــد الــزهـرة
اخلــــالــــدي واضــــاف ان (الــــعــــمل
تضـمن الصيـانة زتـهيئـة الشوارع
ـــؤديـــة إلى الـــصـــحن الـــعـــلــوي ا
ـديـنـة ــة وشـارع ا ـديــنـة الـقـد وا
ــصــلخ) وبـ ان بــإجتـاه شــارع ا
(الــفــرق عــمــلت عــلى صــيــانـة  60
تــركــيـب بـ مــرقــد مــيــثـم الــتــمـار
ومـســلم بن عـقـيل وشــارع الـسـكـة
من بداية شـارع الكورنـيش بإجتاه
بلـدية الـكـوفة والـبالغ عـددها .(64
في غـضـون ذلك دعـا رئـيس هـيـئـة
االســتــثـــمــار في الــنــجف ضــرغــام
كـيكـو الـشركـات السـويـدية لـلـعمل
واإلسـتـثمـار في مـحـافـظـة الـنجف
وقــالـت الــهــيــئــة في بــيــان تــلــقــته

(الـزمــان) امس ان (اإلجــتـمــاع ركـز
ـــشـــاريع عــــلى اســـتـــعـــرض اهـم ا
اإلسـتثـمـارية فـي احملافـظـة وكذلك
ـمنـوحة) اإلجازات اإلسـتثـمـارية ا
وبـحـسب الـبيـان فـإن (كـيـكـو ابدى
رغبـته بـجذب الـشركـات الـسويـدية
ــخــتــلف لــلــعــمل فـي احملــافـظــة 
الــقــطـاعــات اإلســتـثــمــاريـة مــنــهـا
الــصـنــاعـيــة والـزراعــيـة) وبـ ان
(الـهـيـئــة وضـعت  دراسـة مـفـصـلـة
إلنشـاء معـمل لتـدوير الـنفـايات في
احملـــافــظــة) واشــارالـى ان كــيــكــو
اعــرب عن اســتــعــداده إلســتــقــبــال
الــوفــد من اجـل اإلطالع عــلى واقع
اإلسـتـثـمارفي احملـافـظـة) مـتـعـهداً
ـدة خـمـسـة ايام عـلى بـضـيـافـتـهم 
الكـات نــفـقــة الـهــيــئـة. وتــواصل ا
الهـنـدسيـة والفـنـية في فـرع توزيع
كـــهــــربــــاء الــــنـــجـف اعـــمــــال رفع
الــــتـــــجــــاوزات عـــــلى الــــشـــــبــــكــــة
الــكـهــربـائــيـة ومــتـابــعـة األحــمـال
لـــلـــبـــنـــايـــات الـــتـــجـــاريـــة حـــسب
توجـيـهات مـديـر الفـرع صـفاء عـبد
الـزهــرة اخلـالــدي وبـحــسب بـيـان
تـلــقـته (الـزمــان) امس فـإن (الـفـرق
نفذت اعمال صيانة كهرباء القطاع
الـــشـــمـــالي بـــقـــطع  218ووجــهت
اإلنــــذارات الــــقـــــانــــونــــيـــــة بــــحق
ــشـــتــركــ الــذين ـــتــجــاوزين وا ا

بذمتهم مبالغ عالية). 
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بغداد

ـنـظومـة إدارة احلـكم وحـكـومات مـتـعـاقـبة كل  4سـنوات المح الـعامـة  ا
وبـسـبب تـخـلف الــسـيـاسـات الـعـامـة نـبـدأ من الـصـفــر
للـدولة مع اسـتراتـيجـيـات قطـاعيـة غيـر قابـلة لـلقـياس
غـيـاب تـكـامل وتـوزيع ـراجـعـة والـتـقـيـيم والــتـقـو وا
مع هــدر خــطــيــر لــلــزمن مع األمــوال حــسب األدوار

قانون تيتي...مثل...رجعتي.
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واشنطن

مفردة بـسيطة جدا واعـرابها وفقا لـقواعد اللغـة العربية فـعل أمر مبني على
سلم بأن كالم الوحي الذي نزل على النبي السكون . معلوم لدى جميع ا
فـردة الـبسـيـطـة ولم يسـتـخدم مـفـردة اسمع مـحـمد ( ص) قـد ابـتدأ بـهـذه ا
رسل من الـسمـاء تـعتـمد عـلى مبـدأ نقل بديال عـنهـا رغم ان فكـرة الـوحي ا

الكالم شفاها !! 
تـشـيـر تـقاريـر نـشـرت حـول إحـصـاءات أجـرتـهـا مـؤسـسـات مـسـتـقـلـة حول
ـنا الـعـربي مقـارنة مع الـعالم ـتداولـة في عا طـبـوعة وا تراجع عـدد الكـتب ا
الغـربي  وعلى الرغم من انتشـار النسخ االلكتـرونية للكـتب وتوفرها بشكل
مـجـاني لــلـقـاريء لــكن عـدد الـقــراء واالقـبـال عــلى قـراءة الـكــتب في تـراجع

مستمر !! 
قـابل جند ان الـتشجـيع على الـقراءة في مدارس االطـفال في امـيركا وفي ا
ـثـال هــو احـد اهم عـنــاصـر الـتـعــلـيم وذلك من خـالل تـكـلـيف عـلى سـبــيل ا
الطالب بـكتـابة تـقريـر مخـتصـر عن احد الـكتب في مـجال االدب او الـتاريخ
تنبي او غيـرها . بعد إتـمام عملـيات التـرميم والتحـديث التي طالت شـارع ا
ــاضي وارتـــدائه حُــلّــة جــديــدة جــعــلــته مــركــزا في بــغــداد أواخــر الــعــام ا
السـتـقـطـاب االف الـزوار يـوميـا وخـصـوصـا في أيـام اجلـمع صـار الـشارع
محطـة شبه ثابـتة للكـثير من مراسـلي الفضـائيات الذين يـقتنصـون قصصا
وتـقاريـر مـختـلـفة تـستـنـد مادتـهـا األساسـية ألحـاديث الـناس الـتي غـالبـا ما
تـنـحـصـر في طـرح هـمـوم ومعـانـاة وشـكـاوى حـول سـؤ اخلـدمـات والـبـطـالة

زمنة !!  والعازة والفقر ومثيالتها من هموم الشارع العراقي ا
أتفق بـأن دور اإلعالم واإلعالمـيـ مـهم جدا في تـسـلـيط الضـؤ عـلى هـموم
مـيز كونه النـاس  وكذلك فـأن دورهم في احلفاظ عـلى هويـة هذا الشـارع ا

عرفة  اليقل اهمية ..  مركزا لنشر الثقافة والفكر وا
إقــرأ  رســالــة ابــتــدأت مع بــدايــة اخلــلق ولــيس لــهــا ان
تـتــوقف عــنـد حــد .وهـذا مــقـتــرح او دعـوة الصــطـحـاب
ــتــنــبي بــ حــ واخـر ــدارس الى شــارع ا اطــفــال ا
لـتـشـجـيـعـهم عـلى الـقـراءة والـتـعـرف الى عـالم الـكـتاب

الذي يفتح أبواب الفكر بكلمة : إقرأ .
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أكَّدت دائرة التـحقيـقات في هيئـة النزاهة
ـة صـدور أمــري اسـتـقـداٍم بـحق االحتـاديَّ
ـراء وبـيـجي ـائـمـمــقـامي قـضــائي سـامـ قـ
ـة صالح الـدين. الــتـابــعــ الى ُمــحـافــظـ
واشارت الـدائرة في بـيـان تلـقته (الـزمان)
ـا عن أمـــر امـس في مـــعـــرض حـــديـــثـــهــ
االستـقدام األول إلى أنَّ (محـكمـة حتقيق
ـة بقـضايـا النـزاهة ـخـتصَّ ُ صالح الدين ا
أصدرت أمرًا باستقدام قائممقام سامراء;
لـقيـامه بـاستـغالل وظـيفـته وإقـدامه على
ـالك الــدائم ــفي ا اخـــتالس رواتب ُمـــوظَّ
ـابـعــ خالل عـام 2014 لــشـهــرين ُمــتـتـ
ـنـةً أنَّ ـر حقٍّ ُمـبـّي واالسـتـيالء عـلـيـهـا بـغـ
ادة 316 األمـر صدر بـنـاًء عـلى أحـكـام ا
ـانـــون الـــعــقـــوبـــات). وأضــافت إنَّ مـن قـ
(احملـكـمة أصـدرت أمـرًا ثـانـيًا بـاسـتـقدام
ـة ـًا في الـقـضـيَّ قـائــمـمـقـام بــيـجي سـابـقـ
ُخالفـة واجباته الوظيفيَّة عمدًا ُتعلقة  ا
من خـالل الــتالعـب الــذي رافق مـــشــروع
ـة الفـتـًة إلى أنَّ ـة بـيــجي الـسـيـاحـيَّ مـديـن
ـخـتـصَّة ُ مـحكـمـة حتـقيـق صالح الدين ا
بقـضايـا النـزاهة أصـدرت أمر االسـتقدام;
ـادَّة  331من قـانـون ـادًا ألحـكـام ا اسـتـنـ

العقوبات).
وكـانت الهـيـئـة قد أعـلـنت عن صـدور أمر
استـقـدامٍ بحق قـائمـمـقام قـضاء سـامراء;
لـقــيـامه بـالــتـوقـيع عــلى الـصك اخلـاص
شروع جتـهيز مـجمعـات ماءٍ في عموم
مُحافظة صالح الدين خالل عام .2014
وقـتــلت قـوة امـنــيـة مـشـتــركـة  داعـشـيـا
يرتـدي حزامًا نـاسفـًا بعـد مالحقته خالل
ـة في اطـراف بـغـداد. وقـال ـلـيـة نـوعـيـ عـمـ
بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس انه (بـعـمـلـيـة

نوعية استندت إلى معلومات استخبارية
دقيـقة تـمكـنت قوة مـشتـركة ضـمن قيادة
ـشـاة عـمـلـيــات بـغـداد ومن خالل لـواء ا
ـة وفـوج احلــشـد ـادسـ ـة الـسـ ـالـفــرقـ  59بـ
الشـعـبي  من قتل أحـد اإلرهـابيـ الذي
كان يرتـدي حزامًا نـاسفاً في مـنطقـة البو
حمد شهـاب في قضاء الطارمـية ببغداد)
واشار الى ان (العمـلية جـاءت بعد نصب
كـمـ مـحـكـم له وتـتـبع حلـركـتـة) وتـابع
الـبـيان ان (الـقـوات األمـنيـة مـسـتـمرة في
مالحقة اإلرهابي أينما كانوا للقصاص
ـارز ـنــــهـم). واطــــاحـت مــــفـــ الــــعـــــادل مـــ
االسـتــخـبـارات الـعـسـكــريـة بـداعـشـيـ
أثـنـ وآخـر مـتـهم بـقـضـايـا فـساد مـالي
أثناء محاولتـهم دخول كركوك قادم من

إحدى احملافظات.
ـلــقــتـه (الــزمــان) امس انه ـال بـــيــان تـ  وقـ
ـهـامـهـا فـي افـشـال اي مـخـطط (تـاكـيــدا 
ـة كـــركـــوك من قـــبل ـافـــظــ لـــدخـــول مــحــ
ـانــون ـارجــ عن الــقـ ـابـــيــ واخلـ االرهـ
وأسـتـنـاداً الى مـعـلومـات دقـيـقـة لـشـعـبة
ـنـة ـامـ ـة الــثـ اسـتــخــبــارات الــفــرقـة اآللــيـ
ـقر وبـالتـنـسـيق مع قـسم اسـتخـبـارات ا
ـشـتـركـة في كـركوك ـتـقـدم لـلـعمـلـيـات ا ا

ـشـاة اآللي ٣١  وبـالـتـعـاون مع لـواء ا
ـنـــ من إحــبـــاط دخـــول داعـــشـــيـــ اثـ
ادة اربعة طلوب للقضاء وفق احكام ا ا
إرهـاب وآخر مـتـهم بـقـضايـا فـسـاد مالي
ـاء ـنـ ـام اثـ ـال الـــعـ ـ تــســبــبت بـــهــدر في ا
ـادمـ من ـاولــتـهم دخــول كــركــوك قـ مــحـ
احـدى احملـافـظـات) ولـفت الى (تـسـلـمي
طـلوبـ الى جهـة الطـلب اصولـيا بـعد ا
ـالـهـم بـكــمــ في ســيـطــرة الــتـون اعــتــقـ

كوبري). 

(أ ف ب) - أكـد وزير اخلارجية { طهران 
اإليــــراني الــــســــابق كــــمـــال خــــرازي في
تــصـريـحــات صـحـافـيــة نـشـرت أمس أن
لـبالده "الـقـدرات الـفـنـيـة" لـصـنـاعـة قـنـبـلة
نـوويـة اال أنه كرر مـوقفـها الـرسمي بـعدم
وجـــود قــرار بــذلـك.وتــأتي تــصـــريــحــات
باحثات خـرازي في وقت يسود اجلمود ا
ـاء اتـفــاق عـام2015 شــأن الــهـادفــة إلحـيـ
بـرنامج طـهران النـووي والذي انـسحبت
ـتـحدة أحـاديا في .2018 مـنه الـواليات ا
وهـدف االتـفاق من وجـهة الـدول الـغربـية
لــضــمــان عــدم تــطــويــر طــهـران الــسالح
الــنــووي عـلــمـا بــأن طــهـران تــنــفي عـلى
ـأتي ـا الـى ذلك.وتـــــ الــــــدوام ســـــعــــــيــــــهــــ
الـتصريـحات عقب زيـارة اقليـمية لـلرئيس
األمـيركي جو بايـدن تخللـها توقيع اعالن
ـلـدان أمــني مـع اسـرائــيل يــؤكــد فــيه الــبـ
الـعـدّوان إليـران عـزمـهمـا عـلى مـنـعـها من
امــتالك سالح نـووي.وقــال خـرازي "لـيس
سـرا أن لـديــنـا الـقـدرات الـفـنـيـة لـصـنـاعـة
قـنبـلة نـووية (...) لـكن ال قرار لـدينـا بذلك"
وذلك فـي لقـاء مع قنـاة "اجلـزيرة" الـقطـرية
نـشرت مقتطفات منه على موقعها.ويرأس
خـرازي اجملـلس االسـتـراتيـجي لـلـعالقات
اخلـارجية وهـو هيئة اسـتشارية مـرتبطة
ــرشـــد األعــلى ـادة اإليـــرانــيـــة وا ـالــقـــيـ بــ
ـلــجــمـهــوريــة اإلسالمــيــة آيــة الـلـه عـلي لـ
ـلــمــة الـفــصل في ـامــنــئي صـاحـب الـكـ خـ
الـسياسـات العلـيا للـدولة.وأوضح خرازي
ـارجــيــة الـــذي شــغل مـــنــصـب وزيــر اخلــ
ـــي عــــــهـــــد الــــــرئــــــيس اإلصـالحي ــ ــ ــ ــ ــ ف
ــه ــ ــ ــي ((-1997 أنـ ــ ــ ــ ــ ـاتمـ ــ ـــد خــ ــ ــ مـحـمــ

ـا نــســبــة ـام فــقط رفــعـــنـ  2005"خـالل أيـ
تــخــصــيب الــيــورانـيــوم من  20الى 60
ـكن رفـعـهـا الى 90 ـئـة وبـبـسـاطــة  ـا بـ
ـئـة" وهي نـسـبـة الـتـخـصـيـب الـقـابـلة بـا
لالسـتخـدام العـسكـري.وأبرمـت إيران عام
 2015اتفاقا بشأن برنامجها النووي مع
ـتـحدة بـريـطـانـيا ست قـوى (الـواليـات ا
) أتاح رفع انيـا روسيا الـص فـرنسـا أ
عـقوبات كانت مفـروضة عليها لـقاء تقييد
أنشطتها وضمان طبيعتها السلمية.اال أن
مـفـاعـيـله بـاتت في حـكم الالغـيـة مـنـذ قرر
الـرئـيس األميـركي الـسابق دونـالـد ترامب
سـحب بالده مـنه في 2018 مـعـيـدا فرض
ـا دفع إيــران لــبــدء عــقـــوبــات قــاســيــة مــ
الـتـراجع تـدريـجـا عن غـالـبيـة الـتـزامـاتـها
ـاســـيــــة.وشـــمل ذلك رفع الـــنـــوويـــة األســ
ــى ــ ــ ــل اـل تــخــصــيب الـيــورانــيــوم لـيــصــ
ـئـة عـلمـا بـأن االتـفـاق حدد نـسـبة 60 بـا
ــئــة.وبــدأت إيــران ـا ســقــفـه عــنـد 3,67بـ
نـضـوية في االتـفـاق مبـاحـثات والـقـوى ا
ـــان 2021 فـي فـيـيـنـا إلحــيـائه في نـيـسـ
ـاركــة غــيــر مــبــاشــرة من الــواليــات ــشـ
ـاد ــــتــــحــــدة وبــــتــــســـــهــــيل من االحتـــ ا
األوروبي.وعلى رغم حتقيق تقدم كبير في
ـاحــثـات في آذار ـبـ ـّلــقت ا ــفــاوضـات عـ ا
ـاضي مع تـبّقي نـقاط تـباين بـ طهران ا
ــعـنــيـون من ردم وواشــنـطـن لم يـتــمـكن ا
الـهـوة بشـأنهـا بـعد.وأجـرى اجلانـبان في
أواخـر حـزيـران  مبـاحـثـات غيـر مـبـاشرة
ـاد فـي الـــدوحــــة بــــتــــســــهــــيل مـن االحتــ
األوروبـي انــــــــتـــــــهـت دون حتــــــــقــــــــيق
ـســؤولـ إيــرانـيـ أن اخــتـراق.وســبق 

اسـتندوا في نفي السعي للسالح النووي
الى فـتـوى خلـامـنـئـي نـشـر نـصـهـا لـلـمرة
األولى عام  2018فـي خضم التـوتر بشأن
ــلف الـنـووي واتــهـام بـعض الـدول في ا
ـتــحـدة واســرائـيل ـا الـواليــات ا مــقـدمــهـ

لطهران بالعمل على قنبلة ذرية.
ـنـشـورة على ـرشـد في فـتواه ا ويـعـتـبر ا
ـا مـــوقــعه االلـــكــتــروني وفـق تــرجــمـــتــهـ

الـرسـميـة الى العـربيـة اسـتخـدام أسلـحة
ـائـيـة الــدمـار الــشـامل الــنـوويـة والــكـيــمـيـ
والــبــيـولــوجـيــة "حــرامـا ونــرى الــسـعي
حلـماية أبـناء البشـر من هذا البالء الـكبير
ـا مـا ـا عـلى عــاتق اجلــمــيع".وغـالــبـ واجــبـ
ــسـؤولــون اإليـرانــيـون أن هـذه يــعـتــبـر ا
ـانـة لــسـلــمـيـة ـابـة ضـمـ ـثـ الــفـتــوى هي 

البرنامج النووي.
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ؤسسات في االغلب اطول و أبقى من إعمار الرئـاسة مؤسسة وتكون اعمار ا
ـؤسسـات هـذا في حال اخـتـيار الـتـعويل عـلى مـسار عـمل مـستـقر ال رؤسـاء ا
ــؤسـسـة بـبالدة ـجيء فـرد و ذهــاب آخـر وهـذا ال يـعــني ان تـصـاب ا يـتـأثــر 
اجلمـود فالسياسـية مجال حـيوي مواكب متـطور و هو امر نـسبي يزيد و يقل

بحسب الدور و القدرات و الطموح.
لن يبـقى العـراق بال رئيس جـمهـورية مع ان قسـما كـبيـرا من احلريـص على
حسم مـلف الرئـيس ال شغل لهم به اال لـيكلف رئـيس وزراء جديدا او سـابقا او
يــجـدد لــرئـيس الــوزراء احلـالي لــيس هـذا تــصـريــحـا مـنـي عن هـويــة الـرئـيس
احلزبـيـة ذلك ان العـراق احلالي ذا الـصـراع احلالي يـحـتمل وضـعه كل االمور
في التـفاوضات التي قد تؤدي لنتائج ابعد او اقرب من اغلب التصريحات التي
تـوهم اإلعالم غـالـبـا بـحـقـيــقـة االمـور وهـذا امـر يـؤسف له فـلـيس من احلـنـكـة
ـكان تـعـمد إيـهام اجلـمـهور بـخبـر مـتعـمـد فيه عـدم الدقـة فـذلك يفـقـد الثـقة و

يُصعب استردادها.
ـقـراطي في العـراق قـد كشف نـقاط يـبـدو جلـيا ان اخـتـبار اخـتـيار الـقـالب الد
ـعنى ادق فـحـتى اآلليـة الوحـيدة ضعف بـعضـها ذاتـي و بعـضهـا موضـوعي 
قراطيـة و هي االنتخاب لم تـسلم من عيب اخلرق التي جـرى استاللها من الـد
و االتــهــام بــالـــتالعب بــحــسب ادعــاءات خــصـــوم الــنــتــائج بل ان اإلكــراه في
ـقـراطـيـا من اصـله إلى اصل الـتـصـويت يـخـرج االنـتـخـاب من كـونه حـرا او د

آخر غايته التحجج بعنوان خللق مركز قانوني مشوه احملتوى.
يالحظ الشـعب العـراقي تـكرار سـينـاريوهـات السـنـوات السـابقـة مع كل موسم
ـدد الـدسـتـورية انـتـخـابـات مع فـارق في ازديـاد مـدد التـفـاوض الـتي تـتـجـاوز ا
يــرافق ذلـك حـمالت إعـالم مـوجه يــصــدر األزمــات بـغــيــة احلـفــاظ عــلى تــوريـد

مكاسب حتيطها الشبهات.
كــنت قـد كـتـبت قــبل و االن و صـرحت في اكـثـر مـن مـقـال و حـديث لإلعالم ان
االمور قـد استقرت لالن عـلى فهم لألمور يـصور الرضا احلـزبي معيارا مـطلقا
للرضـا الشعـبي و االستحـقاقات احلـقيقيـة بينـما االمور لـيست كذلك أبداً و ال
يـنـبـغي ان تكـون كـذلك ولـيس سـرا ان قوى بـذاتـهـا صـارت أقوى من الـسـلـطة
ا استمـر تخدامهما او الرسمـية و تعمل بدعـاية حرص مفتـعل على السلطـة طا
ا احست هي او احست السلطة بحاجة لتسوية تاكتيكية لإلبقاء على صيغة طا
الفـائدة التـي باتت جتنـيهـا قوى مـحسـوسة في الـشارع الـعراقي فـيمـا اصيبت
بـعض مـفـاصل السـلـطـة بعـدوى تـلك الـقوى فـصـارت اقرب لـعـمل قـوة ليس من

الرسمية في شيء بل هي فئوية االداء على حساب موارد الدولة.
ان تــصـديـر مـحـتـوى حـزبـيــا لـلـشـارع عـبـر اخـبـار و عــنـاوين لـقـيـاديـ هم في
احلـقيـقة مـتطـوعون لـلـكالم مثل هـذا التـصديـر ال يعـكس واقعـا صحـيا سـلمـيا
ـآالت االمـور الـتي تخـتـصر لـلعـمل الـسـياسي الـعـراقي.لـينـتـبه الـشركـاء جـيدا 
وازنة وهـذا االختصار وضع العـراق بثالثيـة رئيس اجلمهـورية و احلكـومة و ا
سيكـون دقيقا لو ان القوى الفعلية ال تتقاسمها قوى أعمق في الدولة من الدولة
سـار السياسي احلـالي او ما وصل اليه حـاليا هو مـحصلة الـتصوير نفسـها.ا
اإلنـشـائي و الـتـسـطـيـر اجملـانب لـلـدقـة و احلـقـيـقـة الـتي ازدحـمت بـهـا ذاكـرة و
تطـلعات العراقيـ قبل و بعد تبـدل نظام تموز١٩٦٨ و هي ذاكـرة ابعد ما تكون
.ان التعويل على نعمة النسيان الشعبي قد اضي تـحقق خالل العقدين ا عن ا
ال تــعـني اال عــدم اإلخالص.انــنــا اذ نـكــتب و نــصـرح و نــعــمل فــلـيــقــيـنــنـا ان
صارحـة افضل و ان اخلـبرة اليجـود كتمـها او انفـاقها بـغير مـكانهـا فكيف ا
سـار السـيـاسي يجب ان تـنـبض فيه حـيـاة الدسـتور و ان كانت مع الـشـعب?.ا
نـاط بهم مـحـددات القـوان و غـايـة اللـوائح الـتنـظيـمـية وان يـكون األشـخـاص ا
تنفـيذه خالق في تـفعيل افضل وسـائل تطبـيقها سـعيا وراء نهـضة موجودة و
تكـون في الواقع ال في خـيال مزاجـي ناجت اعتـماده ضـياع مسـار اغلب الـفئات
سار السياسي الداخـلي الراهن الذي وفر مساحة تدخل مسار اجملتـمعية.ان ا
سـيـاسي خارجـي اثمـر من مـتبـلـد األجواء ثـمـارا تنـذر بـحريـق يشـعـله الذين لم
يخـلقوا مرجعيـة وطنية و الذين دفعوا في الـواقع مقدرات البالد نحو أحالف ال
وهـومون فأن نـقاط ضـعفهم تقيـم لهم وزنا فـبمـقياس الـقوى الـذي يتبـاهى به ا
عـروفة جتعلـهم أيد عامـلة رخيصـة و هم احرار بتوجـههم على ان ال يـسحبوا ا

معهم بلدا بأكمله.
اننـا في كردستـان ال نزال نعـول على شراكـة ال تتأثر
اال بدعـاية العـمل الذي يـستحق االحـترام و يسـتحقه

شعبنا بكل هوياته.
كتب السياسي { سكرتير ا
قراطي الكردستاني. للحزب الد
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عادن منهل بحث وزير الصناعة وا
 عــزيــز اخلــبـاز مـع  وكـيـل الـوزارة
ــســتــشـار لــشــؤون الــتــخــطــيـط وا
ــدراء الـعـامــ لـدوائـر الـعــلـمي وا

اليـة وشركتي الفنـية واإلداريـة وا
الصناعات الكهربائية واإللكترونية
ـسؤولـ في والـزوراء وعـدد من ا
الشركتـ اعمـال جتديــد وصيانـة
نـظومـة الـكهربــاء في مقر شاملــة 
الوزارة وقـال بيـان تلـقته (الـزمان)
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أعـــلـــنت وزارة الـــزراعــة عـن اعــادة
الـعــمل بـالـروزنـامــة الـزراعـيـة.وذكـر
الــنــاطق الــرســمـي لــلــوزارة حــمــيـد
النايف في بيان امس أنه (بناء على
ما عـرضه وزير الزراعـة محـمد كر
اخلـــفـــاجـي عـــلى مـــجـــلس الـــوزراء
بـــجــلــســته اخلــامـــســة والــعــشــرين
ـنـعقـدة في 2 تـموز اجلـاري ومن وا
ـــنــتج احملـــلي تــمت اجل حـــمــايــة ا
اعـادة الـعـمل بـالـروزنـامـة الـزراعـيـة

من خالل تــخـويل وزيــر الـزراعـة في
عملية فتح ومـنع االستيراد استناداً
ــنـــتج احملـــلي الـى وفــرة وشـــحـــة ا
استثـناء من قرارات مـجلس الوزراء

ذات العالقة). 
وأضــاف أن (هـــذا الــقــرار هــو الجل
نتج الزراعي احمللي بشقيه حماية ا
النباتي واحلـيواني) مشيرا الى ان
نتج احمللي (الوزارة هدفها حماية ا
ــســتـهــلك من من جــانب وحــمــايـة ا
جانب أخر). وأوضح أن (هذا القرار

ـــزارعـــ جــــاء لـــدعم الـــفـالحـــ وا
ومــنــتــجي الــدواجن بــغـيــة حــمــايـة
ـنتج احملـلي وزيـادة انـتـاجه فضال ا

عن استقرار اسعاره).
 U öÞ« …œU¹“

وابدى مبعوث الرئيس التركي رجب
طــــيـب اردوغــــان اســـتــــعــــداد بالده
ـائـيـة في األيـام لـزيـادة اإلطالقـات ا
ـقبـلة وبـحث الوزيـرمهدي القـليـلة ا
بعوث لشؤون رشيد احلمداني مع ا
ـــيـــاه فـــيـــســيـل أوروغــلـــو وضع ا

ــائـــيــة لـــنــهـــري دجــلــة الـــواردات ا
والفـرات الـداخلـة وذكر بـيـان تلـقته
(الـزمـان) امس ان (احلـمدانـي طالب
بـإعــادة الـنـظـر فـي خـطـة اإلطالقـات
ــنـطـقـة ـا يــؤمن حـاجـة ا ـائــيـة  ا
ـائـية) من لتـجـاوز ظروف الـشـحة ا
جـانــبه أوروغـلـو اكــد ان (اسـتـعـداد
ـؤسـسـة بالده لـلـتــعـاون بــاإليـعـاز 
ــيــاه والــســدود الــتــركــيــة لــزيـادة ا
ائـيـة في األيام الـقـادمة االطالقـات ا
ـتـوفـر) واشار الى حسـب اخلزين ا

كــتــاب مـــوســوعي جــديــد يــضــاف الى
االجنـازات الـفـكـريــة لالسـتـاذ الـدكـتـور
جـــاسم حـــلــو الـــبـــوحــمـــد اجلـــزائــري

وسوي. ا
ـؤلف في كـتـابه عـرضـا شـامال  يـقــدم ا
عــمــيـقــا لــظــاهـرة اجــتــمــاعـيــة مــهــمـة
تـسـتحق الـدراسـة والتـأمُّل والـتأطـير 
وقــد ســلط الــضــوء عــلى الــعـالقــة بـ
العشـيرة والشـريعة والقـانون  وأبعاد
هـذه الـعالقة وانـعـكاسـاتـها عـلى الـفرد

واجملتمع والدولة.
ولـعل أهـم مـزايـا هـذا الـكـتـاب الـرص
تـــــتــــمـــــثل فـي تــــأصـــــيل الـــــظــــواهــــر
والــســلـوكــيـات والــعــادات والـتــقـالــيـد
ها ـفهـوم العشـيرة  وتقـد رتـبطة  ا
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ـــقـــبـــلـــة  الى االجـــيـــال احلـــالـــيـــة وا
لالســتـفــادة من دروس االبـاء واالجـداد
الذين كـانت حياتـهم كلهـا تدور في فلك
الــعـــشـــيـــرة ونــفـــوذهـــا وســـلــطـــتـــهــا

وتقاليدها.
ÍdzUAŽ ÂUE½

ـفـكر ؤلف ا األشـكـاليـة الـتي يـثيـرهـا ا
فـي هـذا الــكــتـاب تــتــجــسـد في تــأثــيـر
الـتــغـيـرات الـســيـاسـيـة واالجــتـمـاعـيـة
واالقـتـصـاديـة في الـنـظـام الـعـشـائري 
وتـطـور اجملـتـمع مـن سـلـطـة الـعـشـيـرة
الى ســــلــــطـــة الــــدولــــة  ضـــمـن اطـــار
الــــشـــريـــعـــة االسالمــــيـــة والـــقـــوانـــ
والدساتـير الوضعـية احلديثـة. فيطرح
ــثل ســـؤاالً مــهــمـــاً في هــذا الـــصــدد 

مـحـور الـكـتـاب وهـو : مـا نـوع الـعـالقة
ــفـتـرضــة بـ الــعـشـيــرة والـشــريـعـة ا

والدولة والقانون ? .
يـــتـــضـــمن الـــكـــتـــاب صـــورة شـــامـــلــة
وتفـاصيل تـاريخيـة عن جذور الـظاهرة
الـــعـــشـــائـــريـــة  مـــا يــرتـــبـط بــهـــا من
سلـوكـيات مـخـتلـفـة  بكل أيـجـابيـاتـها

وســلــبــيــاتــهــا  وتــقــيــيــمـا
مــوضـوعــيـا ونــقــدا جـريــئـاً
لــلـــظــواهــر الــتـي أصــبــحت
مـســيـئــة لـسـمــعـة الـعــشـائـر
وشــيــوخــهـــا . ومن ثم كــيف
يـنــبـغي أن تــكـون الــعـشــيـرة
ركـيــزة أسـاســيــة في الـنــظـام
االجــــــتـــــــمـــــــاعي وخـــــــدمــــــة
اجملتـمع.عندمـا يكتب الـدكتور
ـــوســوي بـــهـــذه الـــطـــريـــقــة ا
ــوضــوعـــيــة عن الــعــمـــيــقـــة ا
الظواهـر العشائـرية ويرصدها
فـكر فـهو بدون ثـقف ا برؤيـة ا
شـك يـــؤكـــد دوره الــــتـــنـــويـــري
التوعوي االرشادي في مواجهة
االحتـــــرافــــات والـــــتـــــجــــاوزات
ؤلف ــ االجـتمـاعيـة .وقد جـمع ا
كـــمــا عــرفـــته ــ في شــخـــصــيــته

خصلتـ ايجابـيتـ : 

أوالهما  –الـتفـكيـر العـلمي
ي كـأسـتـاذ جـامعي األكـاد

معروف.
وثـانــيــتــهــمـا  –االنــدمـاج
ضـمن اجملـتـمع واالهـتـمام

غالف الكتاب

 حميد النايف

مــــخـــالــــفــــة لـــــــــــشـــروط وضــــوابط
ـــدة اإلســـتــــيــــراد حــــيث جتــــاوزت ا
سمـوحة عـلى بقـائها في القانـونيـة ا

يناء).  ا
وضبطت الهيئة حاويت في آخرت
ادة انابيب وهياكل حديدية محملة 

مـخــالــفـة لــشــروط اإلسـتــيــراد وقـال
ــديــريــة حتـفــظت عــلى الــبـيــان ان (ا
ــواد ونــظــمت مـــحــضــراً اصــولــيــاً ا
واحــالت الــقــضـــيــة واخملــالــفــ الى
القـضـاء لـلنـظـر في األمـر امـام قاضي
التـحـقيق واسـتـكمـال اإلجـرءات بحق

bL×  œuKš ≠ œ«bGÐ
اجنزت الشركـة العامة لـلموانئ ابرز
األعمـال الـهـنـدسـيـة والفـنـيـة لـتـأهيل
وتـطـويــر مـيـنــاء ام قـصـر الــشـمـالي
وذكـر بـيــان تـلـقــته (الـزمـان) امس ان
ـوانئ نــفـذت األعــمـال في الــنـصف (ا
األول من الـــعـــام احلـــالي لـــتـــطـــويــر
نفذ) واضاف ان (األعمال بدأت من ا
بدايـة شـهـر كـانون الـثـاني لـغـاية 30
من شهـر حـزيران) وبـ ان (األعـمال
شملت انـشاء مسـاحات احدهـا بلغت
5750 متراً مـربعـاً  قرب ساحـة نافذ
واألخرى بلغت مساحتها 3500 متراً
ـيــنـاء) مـربــعـاً قــرب بـوابـة 20 في ا
ولــفت الـى ان (اإلجنــازات تــضـــمــنت
تـأهـيل ســاحـات خـاصـة لــلـحـاويـات
وانـشـاء سـاحــة اخـرى لـلــخـزنـهـا في
يناء صحراء الهـدامة خارج حـدود ا

ونقل جميع احلاويات اخلطرة).
 «dO U  VB½

واوضح ان (الـفـرق نـصـبت كـامـيرات
ــيــنــاء مــراقــبــة جلـــمــيع مــفـــاصل ا
والعمل على ربط الشركات مع اإلدارة
) مـؤكـداً ان (الـفـرق ازالت الـكـتـرونـياً
ــؤدي الــتـــجـــاوزات عــلى الـــطـــريق ا
لـلــصــريف 27  واجنـزت اعــمــال دفن
ــنــخـــفــظــة عــلـى جــانــبي ــنــاطـق ا ا
ــمـتــد من بــوابـة الـطــريق الــرئــيس ا
يناء الشـمالي إجتاه اجلنوبي). في ا
غضون ذلك وصلت سفنية حتمل 28
الف طـنــاً من مــادة الــزيت اخلـام الى
مــيــنـاء ام قــصــر اجلــنــوبي بــحــسب
وزارة الـــنـــقـل وذكـــربـــيـــان تــــلـــقـــته
(الـزمــان) امس ان (الــشــركـة الــعــامـة

لـلـمـوانئ اسـتـقــبـلت الـسـفـيـنـة دانك
ــادة الــزيت اخلـام سـلــفــر مـحــمــلـة 
بحوالي 28 الف طن) من جهته مدير
ـوانئ  فـرحـان الـفرطـوسـي اكد عـام ا
ان (مــراســيــنــا تــسـتــقــبـل الــوحـدات
الـبـحـريـة كـافـة وبـقـدرات تـشـغـيـلـيـة
عـالــيـة لــتـســهـيـل عـمــلـيــات الـتــفـريغ

والشحن). 
عـلى صـعــيـد مـتــصل وصـلت خـمس
ســفن جتــاريــة الى مــيــنــاء ام قــصـر
الـشـمـالـي واحـدة مـنـهــا حتـمل مـادة
الـــرز بــــحــــوالي 43 الف طن وقــــال
الــفـــرطــوسي فـي تــصـــريح تــابـــعــته
(الـزمــان) امس ان (الـســفن ونـاقالت
النـفط تـرسو بـإسـتـمرار عـلى أرصـفة
يـناء اسـتقبل وانئ) واوضح ان (ا ا
السفيـنة اي اس حتمل 100 حاوية
وســـفــــيـــنـــة ام اس سـي حتـــمل 409
حــــــاويــــــة رست عــــــلـى رصــــــيف 15
وسـفـيـنـة واي ام حتـمل 138 حـاوية
رست عــلى رصــيف 26 وســفــيــنـة ام
اس سي كاسـاندر حتمل 215 حاوية
رست علـى رصيف 15 وسفـيـنة اكس
او حتـمل 43 الف طن من مــادة الــرز

رست على رصيف 18). 
الى ذلك ضبـطت مديريـة منـفذ مـيناء
أم قـصـر الــشـمـالي  الــتـابـعـة لــهـيـئـة
ــنـــافــذ احلـــدوديــة ثالث حـــاويــات ا
حتـتـوي عـلى مــرواح سـقـفـيـة واثـاث
نوعة من اإلستيراد عسل  ومادة ا
وقـال بـيــان تـلـقــته (الـزمـان) امس ان
(جهـاز الـهيـئـة بعـد مـراقبـة ومـتابـعة
ـنـفـذ ضبط الشـحـنـات الـواردة الى ا
ـواد احلـاويـات) مـبـيـنـاً ان (جـمـيع ا

). في سياق متصل ضبطت اخملالف
الهـيئـة وفق معـلومـات بالتـعاون مع
جـــهـــاز اخملـــابــــرات اربع حـــاويـــات
حتــتـــوي عــلى مـــضــخــات حـــديــديــة
وملـحقـاتـها في مـنـفذ مـيـناء أم قـصر
اجلنـوبي وذكر بـيـان تلـقته (الـزمان)

ــواد مــخــالــفــة لــضــوابط امس ان (ا
ـدة) اإلسـتــيـراد كــونــهـا جتــاوزت ا
ـديريـة فتـحت محـضراً واضاف ان (ا
اصولـيـاً واحـالت الـقـضـيـة الى مـركز
شــرطـة الــكــمــرك إلتــخــاذ اإلجـراءات

   .( القانوينة بحق اخملالف
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ان (اجلانـب اتـفقـا على ارسـال وفد
فـــــني مـــــحـــــلي لـإلطالع عـــــلى واقع
ائـي في السـدود الـتـركـية اخلـزين ا
ومـنـاقشـة اخلـطط الـتـشـغيـلـيـة لـتلك
تـاح لتجاوز السدود وفـقا للـخزين ا
ــيـاه احلـالــيـة) واضـاف أزمـة شح ا
ــســتــشـار ان (اإلجــتــمــاع حــضــره ا
ــركـز الــفــني لــلــوزارة ومـديــر عــام ا
ــائـيـة). في ـوارد ا الـوطــني إلدارة ا
غضـون ذلك كشـف قائم مـقام قـضاء
الـكحالء عـلي شـبـوط جـنـوبي شرق
مــيـســان اســبـاب اجلــفـاف وهــجـرة
ــدن اجملـاورة سـكــنــة األهـوار الى ا
ـائـية في مؤكـداً ان (قـلـة اإلطالقات ا
ــصــدر نــهــر الــكــحالء الــذي يــعــد ا
ــائي الــوحــيـد لـألهـوار الــشــرقــيـة ا

.( واطن تسببت بهجرة ا
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وقــال شــبــوط في تــصــريح تــابـعــته
(الــزمــان) امس ان ( قــلــة اإلطالقــات
ــائـيــة في الـنــهـر وتــطـبـيـق نـظـام ا
ــيــاه ــراشـــنــة حــال دون وصــول ا ا
لسـكنـة الـقرى واألريـاف في األهوار
مـا ادى الى نزوحـهم من قـراهم) من
جــانـبــهم ســكـنــة هــور أبـو خــصـاف
ـعــنـيـ بــإيـصـال فــإنـهم (طـالــبـوا ا
ـسطحات ياه واحلفـاظ على هذه ا ا
ــائـيــة الـتي تــعـد ثــروة لـلـبــلـد ولم ا
تُــسـتـغل بــصـورة صــحـيــحـة حـسب

تعبيرهم). 
عـلى صعـيـد متـصل اطـلقت مـديـرية
ـــائـــيـــة فـي مـــيـــســــــــــان ـــوارد ا ا
تـصـاريف مائـيـة عـبـر نـاظم الـكحالء
عـــــــاجلة شح بإجتاه هوراحلويزة 
ـنــــــــــطـقة جـراء جـفاف ـياه في ا ا
كبير الح مجموعة من القرى واكدوا
مجموعة من سكـنة قرى ابو خصاف
والـدبن واحلـســيـجي واخلـنـازيـر ان
ــنــاطــقــهـم عــبـر ــيــاه وصــــــــلت  (ا
تفـرعات انـهـار الطـوس واحلسـيجي
والـــزبــيـــر بــإجتــاه هـــور احلــويــزة
وبــــركـــة ام نــــعـــاج ضــــمن األهـــوار
ــديـريــة فـإن الــشـرقــيـة) وبــحـسب ا
ـيـاه (الـقـرى شـهــدت جـفـاف حـاد بـا
تـــســـبب بـــنــــفـــوق عـــدد كـــبـــيـــر من
حــيــوانــاتــهم وهــجـرة الــبــعض من

سكنة األهوار). 
الى ذلك نفذ فريق من
الدائـرة الفـنيـة التابع

لــوزارة الــبـيــئـة مـع مـديــريــة بـيــئـة
مــيــســان وشــرطــة حـمــايــة الــبــيــئـة
ــشـــتــرك لــلــتــــــــــنــســيق ــركــز ا وا
والــرصــد في ديــوان احملـــــــــافــظــة
زيــارة مــيــدانـيــة حلــقــول شــركـة ود
ـــروج لــتــســمـــــــــ الــعــجــول في ا
مـــيــــســــان جــــاء ذلك ضــــمـن اطـــار
ـتخـذة لـلحـد والتـصدي اإلجراءات ا

للحمى النزفية.
وقال اإلعالم الـبـيئي في بـيـان تلـقته
(الـزمـان) امس ان (ان الـزيارة كـانت
ضـمن اإلجـراءات الـوقـائـيـة من اجل
الـتـصدي لالوبـئـة واألمـراض مـنـها
احلــــمى الــــنــــزفــــيــــة) واضــــاف ان
(الـفـريق بـرئـاسـة مـعـاون مـديـر عـام
الـــدائـــرة الـــفـــنـــيـــة اديـــبـــة نـــاجي
ومـسـؤول شـعــبـة احلـد من مـخـاطـر
الــكـوارث اســامـة ابــراهـيم و انــعـام
عـــبــد الــرحــمن فـي شــعــبــة األهــوار
بــالـــدائـــرة  اطـــلع مـــيـــدانـــيــاً عـــلى
اجراءات الصحة والسالمة اخلاصة

بتربية العجول).
مـبيـنـاً ان (الـلجـنـة تـفحـصت تـوفـير
األعالف الــــصــــاحلـــــة لــــلــــمــــواشي
واجـراءات الفـحص الـدوري عـلـيـها
من الــتـغـطـيس والــتـقـيــيم  لـضـمـان
سالمتها  لإلستهالك البشري وعدم

تعرضها لالوبئة).
واشـــار الى ان (الــزيـــارة لــلـــحــقــول
نــفــذهــا الـفــريــقــحـسـب تـوجــيــهـات
ــواطـنـ الــوزارة حلـمــايـة صــحـة ا

واإلبتعاد عن اخملاطر).

بــقــضــايــاه وتــعــزيــز صــلــة الــرحم
والـقربى مـع أفراد عـشـيرته ورسم
صـورة مـشرقـة لـرجل الـعلم عـنـدما
يــــكــــون وسط اجملــــتــــمـع.نــــبـــارك
الـبـروفـسـور الدكـتـور جـاسم حـلو
ـوسـوي عـلى هـذا االجنـاز الـذي ا
يــسـتـحق الـتـكـر واالفـتـخـار من

قبل زمالئه وأصدقائه وطلبته.
{ اصـــدار: دار آراء لـــلــطـــبـــاعــة
والنـشر والتـوزيع بغداد 2022.
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-1-
ا هـو أمر موجود ال احلرام ليس شـيئا جـديداً اكتشـفناه في أيـامنا الراهـنة وا احلج بـا

لالسف عبر القرون السابقة .
ومن هنا قيل :

ما أَكْثَرَ الضجيجَ وأقلُّ احلجيج .
-2-

وعـلى الذين اسـتـطاعـوا عن طريق الـقـرصنـة واللـصوصـيـة أنْ يجـمعـوا الثـروات واألموال
كن أنْ يكون مقبوالً عند الله حيث ان الله ال احلرام ال  الضخمـة أنْ يفهموا أنَّ احلج با

تق . تعالى ال يتقبل االّ من ا
-3-

وكـان على جامـعي األموال بالـطرق الالمشـروعة تسـوية احلسـابات مَعَ مَنْ امتـدت ايديهم
ـفـارقة الـشـرعـية الى أمـوالـهم فـخانـوهم وغـصـبوهم بُـغـيـةَ إرجـاعِ ما نُـهبَ الـيـهم وانهـاء ا

سروق . باستحواذهم على األموال العائدة الولئك ا
ـسـروق في ولـكن  –ولالسف الـشـديد  –لن يـتم شيء من هـذا القـبـيل ب الـسـارق وا

غالب احلاالت ..!!
-4-

يـقـول أحد الـشـعـراء نـاقداً ومـهـاجـمـا اولئـك الذين يـتـظـاهـرون بـالدين ويـحـجـون بـاألموال
احلرام :

ال الذي يجمعُونَهُ  يَحجونَ با
حراماً الى البيتِ العتيقِ احملرّمِ 

ويزعم كُلٌّ أنْ حتط ذنوبُهم 
تُحَطُّ ولكنْ فَوْقَهُم في جَهَنَمِ 

ولقد أجاد وأبدع في ما قال 
-5-

نظم لـثروته الـوطنيـة على بـعض مّنْ نزوا على ان العـراق اجلديـد شهد مـوجه من النـهب ا
ـقدسة وتتـستروا باسم احلج مـواقع السلطـة وسارع الكثـيرون منـهم الى السفر لـلديار ا

والدين ..!!
ال العام ? ولكن ما معنى احلج با

لك نـفقات احلج ستـطيع هـو الذي  سـتطيع مـاليـا وبدنيّـاً وا انّ احلج ال يجب اال عـلى ا
ذهابا وايابا دون ان تكون أمواله مشوبة باحلرام 

وأين هذا من ذاك ?
-6-

ـواطن العراقيـ الذين هم بانتظار ستنكـرة تقدمهم على ا مـارسة ا وأضافوا الى تلك ا
واتيه ألداء احلج . احلصول على الفرصة ا

واطـن وقد امـتدت أيـديهـم لالستـحواذ عـلى استـحقـاقات بـعض ا
العراقي في مظهر صريح لتجاوز اخلطوط احلُمُر .

-7-
ن ال يـــعـــبــأُ بـــاخلـــطــوط إنّ مِنْ أعـــظم االبـــتالءات االبـــتالءُ 
ـا خــجل او وجل  ــارسُ اخـتــراقــاتِه لــهــا دو احلــمــراء و
ـصـائب الـكبـرى الـتي تـعاني مـنـهـا البالد وهذه هي احـدى ا

والعباد .

ال ذنبَ للبقرة
اء إذا عمد بائع احلليب إلى خلط حليبها با

وال ذنبَ للنَّحلة
إذا عمد بائع العسل إلى خلط عسلها بالسُّكَّر

زرعةِ الشّاي وال ذنبَ 
إذا عمد تاجر الشّاي إلى خلط شايها بنشارة اخلشب

وكذلك: ال ذنبَ للمجموع
اء إذا عمد صاحب الشّأن إلى خلط احلليب با

وخلط العسل بالسُّكَّر
وخلط الشّاي بنشارة اخلشب

وخلط احلابل بالنابل
وخلط زيت الطَّعام بزيت احملركات

لح بالسُّكَّر وخلط ا
وخلط األوراق بعضها ببعض

فكلُّ ظَهْرٍ يحملُ حِمْلَهُ
أجل فلْيَحمِلْ كلُّ ظَهْرٍ حِمْلَهُ
أو: فلْيَحمِلْ كلُّ ظَهْرٍ ذنبَهُ
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طاف فـحان مـوعد التـرجّل وآن للمـسافر مضت الـسنون سـراعاً ووصلت الـرحلـة نهايـة ا
ـتـفـاني فقـد أعـطـيت مـا بـوسعـك ووفيت وأديت أن يـسـتـريح بعـد طـول عـنـاء حـييت أيـهـا ا
ـعلم الـذي صنع األجـيال وأنت الـقاضي الـذي حكم وأصـلح وأنت الـطبيب األمـانة فأنت ا
هـنـدس الذي سـخر عـلـوم الطـبيـعـة ونظـريـاتهـا لدفع الذي رسم ابـتسـامـة الشـفـاء وأنت ا
عـجــلـة احلــيـاة وأنت االداري الــذي حـول األفــكـار واخلــطط الى مــنـاهج وأوامــر وجـداول
قاتل والشرطي أعمال وأنت  العـامل الذي حمل العبء األكبـر في مسيرة احليـاة و أنت ا
الـذي أوجد الوسـادة  اآلمنة التي يـغفو عـليها كل هـؤالء ...  لم تنته قـصتك مع احلياة بل
بـدأت صفحة اخـرى فقد وهبـك الله عمراً  نـهلت فيه من العـلم واستأثرت من الـتجارب ما
يـؤهلك لـلعب دور آخـر ال يـقل عن سابـقه فـالنـضوج الـفـكري واحلـكمـة واخلـبرة احلـياتـية
ـعرفـة واالسـتزادة  .. رحـلتك ن قصـد ا جتـعل منك  مـثـاالً لالستـقـامة ومـنـهالً  وأيقـونـة 
لئ القـادمة سترسـمها بـنفسك وستـختار مـحطاتهـا بوحي أفكارك وسـتختـار أصحابك 
ارادتك فقد جتاوزت زمن الـعبودية وفرض الـوجوه وفرض التـوقيتات واخليـارات الصعبة
... كن واثقـاً  بنـفسك كل الـثقة وانـشر اخلـير و انـتقد األخـطاء.. واسـدِ النـصح لآلخرين
ن حل محـلك لـيسـتـكمل الـدور أن األيـام دول و(لو دامت لـغـيرك مـا وصـلت اليك) ... قل 
ن يـبـغي جاهـاً ومجـداً زائفـاً ومنـصبـاً آنيـاً وزخرفـاً زائالً أن الدنـيا مـتاع الـغرور ... قل 
ـا فيه يـنضح وأن ن أسـعده رحـيلك أن االنـاء  واني (لـبـست بهـا فأبـلـيت الثـيابـا) .. قل 

ـكن أن  يعـطيه). أدِ  مـا فـرضه الله عـليك من (فـاقد الـشيء ال 
عــبــادات كـنـت جتــعــلــهــا آخـر اهــتــمــامــاتـك بـذريــعــة الــعــمل
واالنشـغال فـهنـاك حيـاة اخرى تـنتـظرنـا هي حيـاة اخللود ..
اجـمع صـفـحـات قـصـتك مع احلـيـاة ومـشـوارك الـطويـل بكل
درسة االبتدائية وحتى محطاته مـذ وطأت قدماك عتبة بـاب ا
أخر ساعـة في يوم عملك الرسمي لتكون كأرشيف شخصي

أو مشوار حياة مشرف تفخر باجنازاته.

ثل نعم .. ال تستـغربو من العبارة في العنوان والتي دون شك انـها مستقاة بتهكم من ا
ـا اسـتـخـدمـنـاها فـي الـداللة عـلى ـقـولـة الـدارجـة ( الـبـاب يـفـوت جـمل ) والـتي طـا او ا

ا نرغب فيه مجتمع .. ن ال نرغب فيه وال يرغب هو  امكانية الطرد وبكل سهولة 
بـهـمة دون تـوضـيح سأدخل في وكـي ال اخوض في غـمـار مقـالـتي بغـيـاهب العـبـارات ا

وضوع .. صلب ا
هـني ما دينها او مـذهبها او قومـيتها ولكن ما أمل .. امرأة عراقيـة طاعنة في السن ال
واطـنة ولم حتضى بحـقوقها يـهمني انهـا مواطنـة من بلدي ادت ما عـليها من واجـبات ا
منها .. كيف ذلك ? .. سـأجيبكم .. بـبساطة أمل ومثـلها الكثـيرات وجدت نفسـها مرمية
في الشـارع بـعد ان عـق بهـا ابـنائـهـا وبنـاتـها واغـلـقت بوجـهـها ابـوابـهم ولم تتـسع لـها
بـيـوتـهم بـعد ان اتـسع قـلـبـها لـهم جـمـيـعاً فـضـاقت بـهـا السـبل وعـانت شـضف الـعيش
وأعتاشت على فـتتات بقايا االطعمة في زمن ال(ال) رحمة .. وصلنا خبرها فقمنا بطرق
ـعـنـيــ عـلـهـا (تـفـوت) .. أمل .. وكــلـنـا أمل بـذلك .. فـتــحت لـنـا االبـواب ولـكن ابـواب ا
بفـسحـة ضيـقة ال تتـسع حلل مشـكلـة أمل .. فبـتنـا نكـلم هذا ونـحاور ذاك وفي كل مرة
جنـد أنفـسنا نـصطـدم بجـدار الروتـ الذي يكـلل السـلطـت الـتشريـعيـة والتـنفـيذية ولم
نـذدخر جهـداً في شتى السـبل حتى انـنا اعتـمدنا الـطريق الـرمادي ( طريق الـواسطة )
سـنـ أمل الـتي ـبـتـغـانـا الـبـسـيط وهـو ان (يـفـوت) بـاب دار ا وهـو االخـر لم يـوصـلـنـا 
التزال تفتـرش العراء وتلتحف الـبرد في شتاء ال يرحم .. والسـبب حسب ما يدعون هو
سـنـة بـجـلبه الى ـسن او ا الـشـروط والضـوابط والـتي تـنص عـلى ان يـقوم احـد ابـنـاء ا
الدار ويتعهـد بأوراق رسمية يوقها على سلسلة امور صارمة عوضاً على الشروط التي
ـشكلة .. وا ا يـضمن راحة القـائم على الـدار والعاملـ فيها !َ سن  يـجب توفرها بـا
ـان وسلـطة تـشريعـية حتـترم حـرية الرأي الكـبرى هي ان لديـنا مـجالس مـحافـظات وبر

واطن .. وحقوق االنسان (في االحالم) وتعمل على تذليل العقبات امام ا
رون كل يوم سـؤولون  أمل .. وغيـرها ال يزالون في الـشارع .. وا

ـا اليـرونـهـا من جـوار الـرصــيف الـذي تـفـتــرشه .. لـكـنـهـم ر
جــراء ســواد نــظــاراتــهم الــشــمــسـيــة وســواد ظـالل زجـاج

سياراتهم الفارهة ..
خالصـة الـكالم واعصـبـوها بـرأسي .. تـباً لـهم .. وسـيأتي
الـيـوم الــذي يـقـول لــهم الـشــعب .. الـبـاب (يــفـوت) جـمل ..

والباب (يفوت) أمل .
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اكـد الـنـائب عن مـحافـظـة ديـالى مـضر
الــكـروي  بـان ديـالى تـضم  10مــكـامن
نـفطية باحتياطـات هائلة  مؤكدا انها

لم تستغل حتى االن.
ان وقــال الــكــروي لـ ( الــزمــان ) أمس 
(ديـالى ليست محافـظة زراعية فحسب
بـل تـضم حــالــيــا اكــثـر من  10مــكــامن
نـفـطـيـة مـنـتـشـرة في  7قـواطـع خـاصة
الـشمـاليـة الشـرقيـة حتوي احـتيـاطات

هائلة لم تستغل حتى االن ) . 
ان( حقول نفط خانة واضـاف الكروي 
وهـي من اقدم حـقـول الـعـراق والـشرق
االوسـط بـشـكل عـام تــضم احـتـيـاطـات

نــفــطــيــة كــبــيــرة حتــتــاج الى جــهــود
مـــبـــاشـــرة مـن قـــبل وزارة الـــنـــفط في
اســتــثــمـارهــا من خالل بــنــاء مــصـفى
يــســهـم في تــامــ الــوقــود ألكــثــر من
مـليون و 800الـف نسمة والـقضاء على

تكررة ) .  االزمات ا
واشـار الى ان ( استثمار مكامن النفط
ســـتــخــلق صـــنــاعـــة نــفــطـــيــة وتــدفع
االقـتصاد لالنتعاش خاصة في مناطق
بـلغت مسـتويات الفـقر والبـطالة نسب

عالية في السنوات االخيرة ) . 
ومن جـانب آخر قـال قائمـممقـام قضاء
ـقداديـة حا التـميـمي لـ  ( الزمان ) ا
أمـس  ان (  سوق شـهـربان الـقد او

ـــســــكف وسط مــــا يـــعـــرف بــــســـوق ا
ـقدادية  افتتاحه بـعد اعادة تأهيله ا

بتمويل منظمة اوربية  ) . 
واضـاف التـميـمي ان ( الـسوق والذي
انــشى قـبـل قـرن من االن يــعـد من اقـدم
ـــتــبـــقــيـــة حــتى االن اســـواق ديــالى ا
ويــضم اكـثـر من  60مــحل كـانـت تـمـثل
ألكــــثـــر من 70ســــنـــة عـــصـب احلـــيـــاة
ـقـداديـة لــكـنـهـا في االقــتـصـاديـة فـي ا
مــســار اخـر تــعــكس الــتـنــوع الــقـومي
والــــــديــــــني ألنـه ضم اجلــــــمــــــيع دون

استثناء  ) .  
W UŽ …UOŠ

واشـــار الـى ان (  االوضـــاع االمـــنـــيـــة
والــتــوسع في احلــيــاة الــعـامــة كــلــهـا
اسـباب ضغـطت باجتاه اهـمال السوق
الـــقــد قــبل ان تـــصل الــيه مـــنــظــمــة
اوربـيـة وتدعم مـشـروع اعادة الـتـأهيل
ـــعــهـــود ويــعــود لـــتــعـــيــد له رونـــقه ا
ــواطـنــ بـعــــــد غـيـاب الســـــتـقــبـال ا

سن طويلة ) .
وفي نـاحـيـة قـزانـية قـال مـديـرهـا مازن
اكـــــرم لــ ( الـــــزمــــان )  ان  ( شـــــركــــة
صـينـية حـفرت قـبل اكثر من  3سـنوات
بـئـر نـفـطي فـي الـرقـعـة االسـتـشـكـافـية
الــثـامـنــة قـرب نـاحــيـة قـزانــيـة وكـانت
احـتيـاطاته جـيدة لـكن بعـد إكمـال حفر
وقع الـبـئـر انـسـحـبت الـشـركـة وتـرك ا
دون اي اسـتثـمار ) . وأضـاف أكرم أن

( الــبـئـر لم يــنـتج إي بـرمــيل نـفط رغم
احـتيـاطاته الـكبيـرة وال تعـرف أسباب
ــوقـع بــعــد أشــهــر طــويــلــة من تــرك ا
احلــفــر )  مـؤكــدا أن  ( الــبـئــر والـذي
ـــثل ثــروة غــائـــبــة عن االســـتــثــمــار
تـسـتدعي مـوقف من قبل اجلـهات ذات
الـــعـالقـــة في مـــعـــرفـــة أســـبـــاب عـــدم

استثمار احتياطاته الكبيرة ) .  
الى ذلك قال النائب عن محافظة ديالى
 مـحـمد قـتيـبـة البـياتي لــ ( الـزمان ) 
ان ( الـتـدريسي في كـلـية طب االسـنان
فـي جـامـعـة بـابل عالء الـزهـيـري وهـو
مـن اهالي ديـالى تعـرض للـخطف ومن
ثـم االغــتـــيــال في طـــريــقـه عــودته الى

اسرته في عمل اجرامي ) . 
ركـزية وطـالب  الـبيـاتي  ( احلـكومـة ا
واالجــهــزة االمـنــيــة الى فــتح حتــقـيق
فــوري وعــاجل في احلــادثــة الـبــشــعـة
ـهم لـلـعـدالـة   ـعــرفـة اجلـنـاة وتـقـد
مــؤكــدا بــان الــزهــيــري من الــكــفـاءات
ميزة وهـو اليزال في ريعان الـعلميـة ا
شــبـابه ) . فـيــمـا  شـيع الــعـشـرات من
أبـــنـــاء مــحـــافـــظــة ديـــالى  جـــثـــمــان
الـتــدريـسي في كـلـيـة طب االسـنـان في
جـــامــعـــة بــابل عالء الـــزهــيـــري بــعــد
سـاعـات من العـثـور على جـثـته مرمـية
قـرب جدول زراعي على طريق كربالء-
بـابل بعد استـدراجه وقتله قبل ان يتم
اعـتقال اجلـاني وسط دعوات لإلسراع

بتنفيذ حكم االعدام بحقه ) .
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ـدرجة واد ا تـعلـن جلنـة البـيع وااليـجار في مـديـرية مـجاري كـركـوك وللـمـرة الثـانيـة عن اجـراء مزايـدة عـلنـية لـبـيع ( ا
رفـقة طي االعالن ) والـعائـدة الى مديـرية مجـاري كركـوك / شعـبة احلـسابـات / وحدة اخملازن تـفاصيـلهـا في القـائمـة ا
عدل) فعلى الراغب االشتراك نـقولة وغير منقولة رقم (٢١ لسنة ٢٠١٣ ا وفق احكام قـانون بيع وايجار اموال الدولة ا
زايدة مراجـعة سكرتيـر اللجنـة/ الشعبـة القانونـية في مديريتـنا لغرض الـضم لقاء تأمـينات قدرها (٢٠%) من القيمة بـا
ـطلوبة خالل (١٥) يوم من اليوم التالي من نشر االعالن في ستمسكات ا واد مستصحـب معهم ا الـتقديرية عن كامل ا
ـزايدة في الـيوم التـالي النتـهاء مـدة االعالن اعاله وفي تمـام السـاعة  (١٠) صـباحـا واليقبل الـصحف احملـليـة وجتري ا
ـزايـدة اجـور الـنـشـر واالعالن وايـة ـزايـدة الـذي سـتـجـري في مـديـريـتـنـا وسـيـتـحـمل من تـرسـوعـلـيه ا الـضم في يـوم ا

زايدة عطلة رسمية تؤجل الى اليوم الذي يليه. مصاريف اخرى وفي حال صادف يوم ا
رفقات : ا

واد عدد(٧) قائمة ا
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اسم العقار
محل رقم (٣) مراب البراق
محل رقم (٥) مراب البراق

التأمينات
٢٠٩٫١٠٠ الف دينار

الحظات ا

رقمة (٩/٧/٦) مراب البراق محالت ا ٣

غرفة رقم (٣) مراب البراق ٤

٢١٠٫٠٠٠ الف دينار

١٩٨٫٠٠٠ الف دينار

٢٥٤٫٠٠٠ الف دينار

ـدرجـة ادناه في مـحـافظـة (بـغداد) في الـيوم ـشـيدات ا تـعلن الـشـركة الـعـامة الدارة الـنـقل اخلاص عن اجـراء مـزايدة عـلـنيـة لتـأجـير ا
ـعدل رقم (٢١) لـسـنة ٢٠١٣ ا (اخلامس عـشـر) تبـدأ اعـتبـارا من الـيوم الـتالـي لنـشر االعـالن وفق لقـانـون بيع وايـجـار اموال الـدولـة ا
كن احلـصول عـلـيهـا من قسـم الشـركة اعاله لـقـاء مبـلغ (٥٠٠٠) دينـار غـير قـابلـة لـلرد. فـعلى الـراغـب احلـضور في والشـروط التـي 
ـزايد كتـاب يؤيد براءة ذمـته من الضريـبة معـنون الى (الشـركة العـامة الدارة النقل الـساعة العـاشرة في مقـر الشركـة اعاله وان يقدم ا
وحـدة وبطاقـة السكن (الـنسخـة االصليـة) ودفع التأمـينات دنـية وشهـادة اجلنسـية او البـطاقة الـوطنـية ا اخلاص) وهويـة االحوال ا
زايدة اجـور خدمة بـنسبة ٢ % القانـونية الـبالغة ٢٠ % مضروبـا في عدد سنـ العقد بـصك مصدق وكـذلك يتحـمل من ترسو عـليه ا

زايدة في اليوم التالي. زايدة عطلة رسمية جتري ا وكذلك يتحمل الناكل فرق البدل علما اذا صادف موعد ا

٥
٦

كشك رقم (٢) مراب البراق
كشك رقم (٣) مراب البراق

٤٠٤٫٠٠٠ الف دينار

كشك رقم (٤) مراب البراق ٧

كشك مستحدث في مراب البراق ٨

٢٣٥٫٩٥٠ الف دينار

٢٠١٫٠٠٠ الف دينار

٢٤٦٫٠٠٠ الف دينار

مكتب اخلدمة الهاتفية سابقا ٢٠٩٫٠٠٠ الف دينار٩
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ؤهل وذوي ـعادن (الشـركة العامـة لصنـاعة االسمـدة اجلنوبيـة) دعــــــــوة مقـــــــــــدمي العطـاءات ا ١- يسر وزارة الصـناعة وا

لحقات). اخلبرة واالختصاص لتقد عطاءاتهم للعمل اخلاص بـ(تأهيل ملعب كرة قدم مفتوح مع كافة ا
ـرقم (٠٧٧٠٣١٧٢٢٨٤) (اثناء وعلى مـقدمي العـطاء الراغـب في احلصـول على مـعلومـات اضافيـة االتصال عـلى هاتف الـشركة ا
الدوام الرسمي من الـساعة الثامنة صباحاً الى السـاعة الواحدة بعد الظهر حسب توقيت مـدينة البصرة احمللي ) وكما موضحة

قدمي العطاءات .  بالتعليمات 
طلوبة :- ٢- متطلبات التأهيل ا

ـالية اآلتـية: (احلسابـات اخلتامـية معدل ربح تـطلبات ا ـالية: علـى مقدم العـطاء ان يقـدم أدلة موثوقـة تثبت قـدرته على القيـام با (أ) القدرة ا
آلخر ثالث سنوات متتالية مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد. 

اثلة . (ب) اخلبرة والقدرة الفنية:- على مقدم العطاء ان يقدم دليالً موثقاً بأن لديه أعمال 
٣- بإمكـان مقدمي الـعطاء شـراء وثائق العـطاء بعـد تقد طـلب حتريري الى الـعنوان احملـدد في ورقة بيـانات العـطاء وبعد دفع
ناقصة مع العطاء التجاري. قيمة البيع للوثائق (غير قابلة للرد) البالغة (٢٠٠٫٠٠٠) مائتان الف دينار فقط ويرفق وصل شراء ا

بلغ التخميني للمناقصة (١٧٨٫٠٠٠٫٠٠٠) مئة وثمانية وسبعون مليون دينار عراقي فقط. ٤-ا
٥- تقد تأميـنات اولية بقيـمة (١٫٧٨٠٫٠٠٠) مليون وسبـعمائة وثمـانون الف دينار على شكل خـطاب ضمان او صك مصدق أو

ركزي العراقي.  دة (٦٠) يوما من تاريخ نفاذ العطاء عن طريق مصرف معتمد لدى البنك ا سفتجة نافذة 
٦- تقـدم عطاء فني و عطـاء جتاري ومستمـسكات بثالث ظـروف منفصلـة ومغلقة وتـكون الظروف مخـتومة بختم الـشركة ومثبت

قدمة للعطاء وتاريخ الغلق وترسل بيد مخول رسمي . ناقصة واسم الشركة ا عليها اسم ورقم ا
ناقصة اجور نشر االعالن .  ٧- يتحمل من ترسو عليه ا

٨- يتم تسلـيم العطاءات الى العـنوان التالي (مقر الـشركة العامـة لصناعة االسمـدة اجلنوبية / قـسم االعالم والعالقات العامة -
صادف ٢٠٢٢/٨/٢ وفي حـالة مـصادفة يـوم الغلق عـطلة رسـمية شعـبة الـعالقات) لغـاية نهـاية الدوام الـرسمي لـيوم (الثالثـاء) ا

يكون الغلق في اليوم الذي يليه.
تاخرة سوف ترفض وسيتم فـتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات ٩- التقد بـالبريد االلكتروني (غير مسمـوح) العطاءات ا

ثليهم الراغب باحلضور في مقر الشركة في يوم (االربعاء) ٢٠٢٢/٨/٣. او 
زيد من التفاصيل شار اليهـا انفا هي (مقر الشركة العامة لصناعة االسمدة اجلـنوبية البصرة - خور الزبير) و ١٠ - العناوين ا
ــــــــــــــكـــــــــــــنــــــــــــــكـم االطـالع عــــــــــــــلـى مــــــــــــــوقـع الــــــــــــــشـــــــــــــركــــــــــــــة االلـــــــــــــكــــــــــــــتـــــــــــــرونـي   ــــــــــــــعـــــــــــــلــــــــــــــومـــــــــــــات  وا

Email: scf@scf.gov.iq      scf_trad@scf.gov.iq او www.scf.gov.iq 
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الـفـقرة َس َددت الـوزارة َغرامـة لـلشـركة
مقدارها (1.91) لـيون دوالر نتيجة عدم

قدرة الشبكة الوطنية على نقل
ـنــتـجـة لــيـوم واحـد. - قـامت الــطـاقـة ا
الـوزارة بدفع مبلغ (11.7) مـليون دوالر
ـستـهـلـكة من قـيـمـة فواتـيـر الـكهـربـاء ا

قبل نفس
ـسـتــثـمـرة داخل مــحـطـاتـهـا الــشـركـة ا
االنــتـاجــيــة.-حتـمــلت الـوزارة خــسـارة
بـــقــيــمــة (51.7) لـــيــون دوالر عن مــيــة
ـــــــتـــــــاحــــــــة (ولـــــــيس الـــــــطـــــــاقــــــــة ا
ـســتـهـلـكـة)بـسـبب وجـود شـوائب في ا
ـســتـورد. ة- قــامت الــلـجــنـة الــوقــود ا
ــركـزيـة لإلحـالـة فـي الـوزارة بـتـعـديل ا
قـدمة الـعـقد وتـقـليل مـدة الـسمـاحـات ا

من قبل
ا َح ّم َل خزيـنة الدولـة مبلغ  الـشركـة 
(56.5) مـلـيون دوالر ُد ِفع لـلشـركة دون

ال العام. وجود مبرر لهذا الهدر با
- قـامـت الوزارة بـتـاريخ 2019/ 5/ 21
ــقـدار بــزيــادة الـتــعـاقــد مع الــشــركـة 
(1500) مـيـكاواط بـالرغم من عـدم قدرة
الــشـبـكـة الـوطــنـيـة احلـالـيــة بـنـقل تـلك
ا يؤدي الى دفع أموال طائلة الطاقة 

للشركة دون استالم أي طاقة.
وقـــد اوصى الـــديـــوان ايـــقـــاف احـــالــة
ـا يسبب ـشاريع لـلشـركات االجـنبـية  ا

مـن استـنـزاف لألمـوال العـامـة حيث 
ـيـكـاواط  3أضـعـاف احــتـسـاب سـعــر ا
سعرها من احملطات احلرارية الوطنية.

صدر: ا
(تـقـرير الـرقابـة والـتدقـيق الـتخـصصي
عـلى أعمـال محطـة بسمـاية الـكهربـائية
االسـتـثمـارية/  3000مـيـكـاواط/ صادر

بتاريخ 2019 /9 /12.
7- اعـادة هـيـكلـة قـطـاع الكـهـربـاء كحل
اسـتراتيجي في مـدة خمس سنوات من
خالل تــشـريع قـانـون تـنـظـيم الـكـهـربـاء
الــــــذي  اعـــــداده فـي عـــــام 2009 مـع
شـركة بيرنك بوينت االمريكية ولم يقدم
الى الـتشـريع بعـد منـاقشتـه مع مجلس
شـــورى الــدولــة لــتـــكــون عــلى ضــوءه
وزارة الـكهـربـاء جهـة تنـظيـميـة مشـرفة
عــلى شـركـات قـابـضــة مـتـخـصـصـة في
االنــتــاج و الـتــوزيع كـمــرحــلـة اولى ثم

النقل كمرحلة ثانية. 
يــكــون فــيــهـا قــانــون وزارة الــكــهــربـاء
اجلــديـــد مــتالزمــا مع قـــانــون تــنــظــيم
الــكـــهــربــاء الــذي اعــدتـه شــرك بــيــرنك
ـــنـــهـــاج بـــويــــنت االمـــريـــكـــيــــة ومع ا
االسـتـثـماري الـذي اعـدته شـركة آي بي

أي البريطانية لتنشيط
ستـثمرين مـشاريع االستـثمارو جـذب ا

ــئــة من كـــلف االنــتـــاج والــنــقل 20 بـــا
والـتـوزيع ,وتـقـلـيل نـسـبـة االنـطـفـاءات
بـــســبـب االحــوال اجلـــويــة بـــاعــتـــمــاد
مـحـطـات 11/33 كـيـلـوفـولـت الـداخـلـية

كشوفة .  وليسا
6- الـتزام مـشاريع االسـتثـمار اجلـديدة
لـلـطاقـة الكـهـربائـية بـالضـوابط الـفنـية
ـعــرفـة في واخلــارطــة االسـتــثـمــاريــة ا
ـركــزيـة الــتي  اعـدادهـا من اخلــطـة ا
قــبـل شــركــة بـــارســنــنــز بـــرنــكــرهــوف
الـبريـطانـية ضمن الـضوابط الـقانـونية
ــعـــرفــة فـي الــنـــمــوذج والـــتــجـــاريـــة ا
ـقدم من شركة آي بي أي االسـتثماري ا
اإلسـكــتـلـنـديـة وتـنــظم بـتـشـريع قـانـون
الــكـهــربـاء لــيــكـون قــانـون االســتـثــمـار
تخصص في قطاع الكهرباء. الـبديل وا
حيث ان غياب هذه الضوابط القانونية
والـتـجـارية مع الـشـركـات االستـثـمـارية
وعـدم تـشـريع قانـون تـنـظيـم الكـهـرباء
تـسبـبت في ابرام عقـود مجـحفة مـقدمة
ستثمر وهيئة االستثمار. علما من ا

بــانه  ادراج فـقـرة مـهــمـة في مـوازنـة
2021  اعـــدادهـــا بــــالـــتـــنـــســـيق مع
ـالـيـة في مـجـلس الـنواب من الـلـجـنـة ا
خـالل احد اعـضـاء اجملـلس اخملـلـص

ـراجــعـة كـافــة عـقــود مـشـاريع تــنص 
االستثمار للطاقة الكهربائية على ضوء
الحظات الواردة ادناه من ديوان أهـم ا

الية على محطة الرقابة ا
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- بـــلــغت قــيـــمــة شــراء الــكـــهــربــاء من
ستـثمرة للمـحطة خالل (سنة الـشركة ا
و 9 أشـــهــر) مــبــلغ  2 تـــرلــيــون و600
مــلـيـار ديــنـار حـيث اظــهـر الـتــقـريـر ان
الـدولــة تـقـوم بـشـراء الـكـهـربـاء وشـراء

: ستثمرة وكما مب وقود للشركة ا
-  920مـليون دوالر (كلفـة شراء الطاقة

من الشركة).
- 1.247 مـليار دوالر (كلـفة شراء الغاز

ستورد للمحطة). ا
- حتـــمــلت وزارة الـــكــهــربـــاء خــســارة
قــدرهـا (146) مــلــيـون دوالر عـن قـيــمـة
ستلـمة ولم تدخل للشبكة الـطاقة غير ا
الـوطـنـية بـسـبب احـد بنـود الـعـقد ال ُم
َعــد من الـلــجـنـة االســتـشـاريــة لـلـوزارة
والـتي تـنص على (Take or Pay) خـذ
أو ادفـع) والــذي يُل ِزم الــوزارة بــشـراء
ـئة من الـطـاقة الـتصـمـيمـية في (90 بـا
حـ ان الـطاقـة ال ُمنتَ َجـة لم تتـجاوز
ئـة ) كما نـصت بنود الـعقد ان (80  بـا
الــوزارة مـلـزمـة بـالـشـراء والـدفع "وألي
سـبب كـان" (سـواء عـدم حتـمـل الـشـبـكة
او ســقـوط احـد االبــراج)ونـتـيــجـة هـذه

ـتـزامن مع اخلـطــة االسـتـراتـيـجـيـة وا
جــــدول وصــــول مــــعــــدات احملــــطـــات
الـعامـلة في الـدورة البـسيـطة ,بـدال من
الــتــوجه فـي بــنــاء مــحــطــات االنــتـاج
االســـتـــثـــمــاريـــة الـــتي  احـــالـــتـــهــا
لـلمـستـثمريـن خارج السـياقـات الفـنية
والــقـــانــونــيــة و عــقـــودهــا اجملــحــفــة
الـية بحدود 3 ـستنـزفة للمـوازنة ا وا

مليار دوالر سنويا ,اضافة
الـى استحواذها عـلى الغاز اخملصص
لـتـشغـيل احملطـات الـغازيـة لتـحـويلـها
مـن الـــدورة الــبـــســـيـــطـــة الـى الــدورة
ا اضـطرت الوزارة ـركبـة الوطنـية  ا
بـتشـغيـلهـا على انـواع الوقـود السائل

كلف واالقل كفاءة . ا
3- الــتــوسـع في قــطــاع نــقل الــطــاقــة
الــكـهـربــائـيــة بـإضـافــة دائـرة حـلــقـيـة
جـديدة في شبـكة الضـغط الفائق 400
ك ف حـول مـحافـظة بـغداد وارتـباطـها
بــشــبـكــات نـقل 400 كـف مـزدوجـة مع
ـــنــاطق الـــشــمـــالــيــة و الـــوســطى و ا
ــا اجلـــنــوبـــيـــة و الــفـــرات االوسط 
يـــتــنــاسـب مع الــتــوسـع في الــقــدرات
االنــتـاجـيـة و ازالـة االخــتـنـاقـات الـتي
حتـدد سريـان االحمال الـكهربـائية ,من
خالل االلـتزام ببـيانات بـرنامج سريان
ـــنــظـــومــة االحـــمــال و اســـتــقـــراريه ا
الـــكـــهــربـــائـــيــة و دراســـات تـــشـــغــيل
ـنـظـومـة الـكـهـربـائـيـة االخرى. حـيث ا
تـطلب تنفيذ شبكات نقل جديدة خارج
خطة توسعة الشبكة الوطنية وسريان
دروسة نـظومة الكـهربائـية ا احـمال ا
ـركــزيــة. حـيث بــعــنـايــة في اخلــطــة ا
ـوازنـة تــطـلــبت كـلـف اضـافـيــة عـلـى ا
شاريع لفك االستثمارية لتمويل هذه ا
اخـتناقات ونـقل احمال انتـاج محطات
االنـتـاج االستـثـماريـة الـتي  اختـيار
مـواقعـها بشـكل غيـر مدروس و حسب
مـتطلبات الشـركات االستثمارية وذلك

بسبب غياب آليات تنظيم
الـكـهربـاء او قـانون الـكـهربـاء الذي 
اكــمـال مـسـودته في عـام 2009 واركن

جانبا بعدها.
ستهلكي 5- حتـديث شبكات التوزيع 
شـتـركـ جتاوز الـطـاقـة الـكهـربـائـيـة 
عـددهم  6مـلـيـون مـشـتـرك ,خـاصـة في
ــدن و ذلـك من خالل حتــويل مـــراكــز ا
الــشـبــكـات الـهــوائـيـة الـى ارضـيـة مع
اعــــتـــمـــاد احملــــوالت الـــصـــنــــدوقـــيـــة
ـــقـــايــيس الـــذكـــيــة وكـــمـــا هــو في وا
مــشـروعي زيــونـة و الــيـرمـوك الــلـذين
اكــتــمال في عـام 2010 بــهـدف تــقـلـيل
الـضـيـاعـات الـكهـربـائـيـة الـتي وصلت
ـــئـــة مـن نـــســـبــة الـى نـــســـبــة 24 بـــا
الـتــجـهـيـز ومـنع الـتــجـاوزات لـتـقـلـيل
الـضـيـاعـات االداريـة الـتي وصـلت الى
ــئــة بــســبب جتــاوز 1 نــســبــة 12 بـــا
مــلــيــون مـشــتــرك غــيــر قــانـونـي عـلى
الــشـبـكــة الـكـهــربـائـيـة ,مـــــع تـفـعـــيل
قـانون حتـصيل الديـون احلكـومية رقم
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لـــعــام 1977 فـي حــالـــة عــدم تـــشــريع
ــواطـن بــدفع قـــانـــون جــديـــد يـــلـــزم ا
مــســتــحــقـات جتــهــيــز الــطــاقـة ,وذلك
لـغرض توفـير طاقة كـهربائيـة اضافية
مع اعـتماد سياسة ترشيد لالستهالك,
اضــافـة الى حتــسـ نـســبـة اجلــبـايـة
الـتي ال تـغطي ايـراداتـها االن اكـثر من

لـغـرض االرتـقـاء بـتطـور انـتـاج الـطـاقة
الـكـهـربـائـيـة بـشـكل تـصـاعـدي سـريع ,
فـانه يـتـطـلـب من احلـكـومـة الـقـادمة ان
ـقتـرحات و الـرؤى والتي تـتبـنى هذه ا
ســــبـق ان قــــدمت بــــعض مــــنــــهــــا الى
احلــكـومــات الـسـابــقـة والى احلــكـومـة
احلـالية ,والـتي لم يـتم التـجاوب مـعها
ألسـباب مـعروفة ,ولـهذا لم يـرتق تطور
انـتاج الـطاقـة بشكـل واضح بالرغم من
ــبــالغ الــضــخــمـة الــتي صــرفت عــلى ا
الــقـطـاع ,وكــمـا  تـأشــيـره في ابـواب
الـصـرف في مـسـبـبـات ازمـة الـكـهـرباء.
وادنـــاه اســـتــــعـــراض دقـــيق ومـــهـــني

للمقترحات االساسية
ـــعـــاجلـــة ازمـــة الـــكـــهـــربـــاء والــرؤى
ـستقبليـة لنمو وتطويـر انتاج الطاقة ا

ونقلها وتوزيعها.
تـاحة 1- الـتـركيـز في زيادة الـقـدرات ا
مـن خالل عــقـــد ورشـــة عــمـل ســريـــعــة
لــلـمــبـاشـرة بــحـمــلـة صــيـانـة وتــأهـيل
حملـــطـــات انــتـــاج الـــطــاقـــة الـــعــامـــلــة
ـتـوقـفـة. أن الـورشـة يـجب أن تـعـقـد وا
بــشـكل ســريع بـرئـاســة رئـيس الـوزراء
وعـضوية جلـنة الطاقـة الوزارية ووزير
ـباشـرة بـحـمـلـة تـأهيل ـالـيـة بـشـأن ا ا
وصـيـانـة احملطـات الـعـاملـة واحملـطات
ـتـوقـفة بـسـبب تضـررهـا نـتيـجـة عدم ا
تـنـفـيـذ بـرامج الـصـيـانـة والـتـأهـيل في
ـــواسم الـــســـابـــقــة لـــغـــرض إيـــقــاف ا
الــتــدهــور بــاإلنــتــاج وإلضــافــة قـدرات
ـقدار 10 االف مـيـكاواط. أن تـوليـدية 
اخلـطة السريـعة يتم تنـفيذها من خالل
ورشــة عـمل مــعـززة بــبـرنـامـج اإلعـمـار
واحلـشد الـوطني لـلطاقـات كمـا تعامل
ـتخصـصون إلعادة الـتيار الـكهربائي ا
واصالح الــشـبـكــات ابـان تـسـعــيـنـيـات
ــــاضـي. ان اجنــــاز بـــــرامج الـــــقـــــرن ا
الــصـــيــانــة والـــتــأهــيـل لــلــمـــنــظــومــة
رحـلـتـ بـسـعة  5االف الـكـهـربـائـيـة 
مــيـكـاواط لـكـل مـرحـلـة الــذي سـيـحـقق
جتــهــيــز جــيــد لــلــمـواطـن من الــطــاقـة
الـكـهـربائـيـة في الـصيف الـقـادم والذي
ـتـوقـفـة ــشـاريع ا يــلـيه. كـذلك كـمـال ا
بـسـعـة 5 االف مـيـكـاواط سـيـضـيف في

توفير.
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الـطـاقـة لـلـمـواطن و لـلـسـنـوات الـثالث
الــقــادمــة دون احلــاجــة اآلنــيــة لــبــنــاء
مـشـاريع جديـدة حيث سـيحـقق جتهـيز
جـيـد لـلمـواطن من الـطـاقة الـكـهربـائـية
وســـيــنـــعــكس ذلـك ايــجــابـــا عــلى اداء

احلكومة.
2- االسـراع بـشـكل جـاد ووفق بـرنامج
زمـــنـي دقـــيق فـي اســـتـــثــــمـــار الـــغـــاز
ـصـاحب الذي يـحـرق بكـمـيات كـبـيرة ا
تـــصل الى  1500مـــقــمق فـي الــيــوم و
االســراع في اسـتـثـمــار الـغـاز احلـر من
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامــــن ا
كتشفـةبكميا الـغازيةمناحلـقواللسبعـةا
تتصاللى1500مـقمقفـياليوم,تـكفيهذها
لـكمـيات لـتشـغيل 15000 مـيـكاواط من
احملـطات الـغازية والـتوسع في اعـتماد
ــشــاريع احملــطــات ـــركــبــة  الــدورات ا
الـغازية كحمل أسـاس في انتاج الطاقة
الـكـهـربـائـيـة لتـضـيف قـدرات انـتـاجـية
بــســعــة  7500مــيــكــاواط بــدون وقــود
اضـافي كـمـا اوضـحـنـا آنـفا ,وكـمـا هـو
مـعرف في البرنـامج الزمني الدقيق في

ولتقليل مخاطره.
8- اعــــداد دراســــات جــــدوى فــــنــــيــــة
واقـتـصاديـة دقـيـقة لـلـطاقـات اجلـديدة
ــتـجـددة ,خــاصـة بـعـد الـتـوسع في وا
مــشــاريع احملــطــات الــكــهــروضــوئــيـة
(الـشمسـية( لغرض دعـمها من اتـفاقية
كــيــوتـو الــدولــيـة لــتــقــلـيل االنــبــعـاث
احلـــراري جـــراء اســـتــخـــدام الـــوقــود
االحـــفــوري ,عـــلى ان ال تــزيـــد نــســبــة
ــئــة من ســعــة مـــشــاركــتــهــا عن 7 بـــا
ـنـظـومة الـكـليـة الـدوارة عـند ربـطـها ا
ـــنـــظــومـــة و حـــسب تـــوافـــقـــيـــا مع ا

محددات استقرارية.
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ـا يتطـلب اعادة الـنظر في ـنظـومة  ا
ـوقعة مع الشـركات الصـينية الـعقود ا
والـفـرنسـية بـشأن ربـطـها تـوافقـيا مع
ـنـظـومـة الـكـهـربـائـيـة. والـتـوسع في ا
نــــصب مــــحـــطــــات كـــهــــروضـــوئــــيـــة
ـنــاطق (الــشــمــســيــة ( صــغـيــرة فـي ا
ـنـاطق ـأهـولـة وكـذلك في ا الـبـعـيـدة ا
الــزراعـيـة الــغـيـر مــرتـبـطــة بـالـشــبـكـة
الـكـهربـائـيـة لتـقـليل اسـتـثمـارات بـناء
شـبكات نقل الطاقـة الكهربائية ,وكذلك
واطن واجملـمعات الـسكـنية تـشجـيع ا
اجلــديـدة بـنــصب مـنــظـومـات الــطـاقـة
الـكهـروضوئيـة (الشـمسيـة) لتـخفيض
نــســبـة احــمـالــهــا الـكــهــربـائــيــة عـلى
الـشـبـكةالـكـهـربائـيـة وتوزيـع حصـتـها
لـتجـهيـز مناطق اخـرى لزيـادة ساعات

جتهيزها او الكتفائها
أصـبح أمن الـطـاقـة وتـوفيـرهـا مـصدر
قــلق في جـمـيع بـلـدان الــعـالم نـتـيـجـة
الــزيــادة احلــادة في الــطــلب وانــعـدام
الـتنوع ,حـيث يعـتمد الـنظام الـطاقوي
ي في جمـيع بلـدان العالم نـتيجة الـعا
الـزيـادة احلادة في الـطـلب حالـيـا على
الــوقــود األحـفــوري (الـنــفط والــغـاز و
الــفـحم) لـتــلـبـيـة الــطـلب عـلـى الـطـاقـة
الـكهربائية ,وتـكاد تكون كل مؤسسات
ية عرضة لـلتأثر بـتقلبات الـطاقة العـا
يـة األمر الذي أدى اسـواق النـفط العـا
إلى اإلسـراع في تـبـني إستـراتـيجـيات
ــدى لــزيــادة كــفـاءة ــيــة بــعــيــدة ا عــا
نتجة ,واحلد من الـطاقة الكـهربائيـة ا
الـــهـــدر و االســراف فـي اســتـــهالكـــهــا
وتقليص التلوث البيئي و االستثمار
ـــــتــــجــــددة خــــيــــار فـي الــــطــــاقــــات ا
اسـتـراتيـجي لالنتـقـال نحـو االقتـصاد

االخضر .
ـائــيـة ــوارد ا 9- عــلى ضــوء شـحــة ا
ـســتـقــبـلــيـةً احلــالـيــة ومـؤشــراتـهــا ا
ســيـصل الـنـقص في ايـرادات حـوضي
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عـلى الـرغـم من أخـتالف آراء الـبــاحـثـ فـي أصل تـسـمــيـة الـعــراق كـمـا يـرى
عنى شاطىء البحر او سيف رحـوم طه باقر فمنهم من جعل اصلهـا عربي  ا
البـحر ومـنـهم من يرى اصـلـها فـارسي (ايـراه) وتعـني الـساحل ايـضا اال ان
Urukهنـاك رأي معـتبـر أيضـاً يعـتقد ان لـفظ الـعراق مشـتق من كـلمة أوروك
او اونـوك   Unuk وهي مديـنـة سومـريـة شهـيرة. أي أن من الـصـحيح الـقول
يالد لـكنه  كان معـروفاً منذ أن العـراق كأقليم سـياسي لم يكن مـوجوداً قبل ا
زمن سبق تـأسيس دولـة العـراق احلديثـة بفـترة بـعيـدة . بالـتالي فـأننـا ال نعدو
احلـقـيقـة حـ نـقـول أن هنـاك ثـقـافـة أجتـمـاعـيـة (عراقـيـة) ضـاربـة اجلذور في
التـاريخ. ثم جاءت احلضارة األسالمية ليكون العراق ببصرته وكوفته وبغداده
دن نـقاط أشعـاع حضاري وثـقافي مسـتمر وسامـراءه وموصله وسـواها من ا
لقرون عـديدة. فأذا أنتـقلنا الى عصـر مابعد الـعباسي فـأن ما أصاب العراق
من مصـائب وويالت أمتدت حلـ تأسيس الدولـة العراقـية ترك أثراً عـميقاً في
شـخـصـيـة الـثـقـافـة األجـتـمـاعـيـة لـلـعـراق. ثم جـاء ت أحـداث الـقـرن الـعـشـرين
تـغيرات بيئية وأحـداث أجتماعية وسيـاسية وأقتصادية والقرن احلـالي مليئة 

وأمنية تبرر القول أنها تركت أثراً واضحاً في األجتماع العراقي.
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فأن ما ا أننـا ندرس أثر التـاريخ في شخصية الـثقافة األجتـماعية العـراقية و
نــهــتم به هــو حـصــول الــتـأثــيـر ســواء كــان ايـجــابــيـاً أو ســلــبـيــاً في الــثـقــافـة
األجتـماعية. من هنا تـصبح وحدة التاريخ أساس مهـم لفهم وطأة التاريخ على
قصـود بوحدة الـتاريخ هنا هـو األبتعاد عن الثـقافة االجتـماعية في الـعراق. وا
األنـتـقـائيـة في الـسـرد الـتاريـخي والـتـعـامل مع التـاريخ  كـوحـدة واحـدة وليس
كما أشـار لذلك لـونكريك في كجزرمـتنـاثرة ننـتقي من نـعيش فيـها ونـرتاح لهـا
عنى غول لـلعراق.  مقـدمة موسوعته عن الـقرون اخلمسة الـتي تلت أحتالل ا
أن القـول أن الثقـافة الـعراقيـة هي وريثـة ثقـافة سومـر وأكد وبـابل وآشور فقط
. نفس كما أن أنـكار أنها ليست وريـثتهم هو غيـر صحيح أيضاً ليس صـحيحاً
الـشيـئ ينـطـبق عـلى من يـؤمـنـون أن الـثقـافـة األجـتـمـاعـية الـعـراقـيـة هي وريـثة
ـلكـية او أو وريـثة الـثـقافـة األسالمـية أو الـعـثمـانيـة او ا الـثقـافـة البـدويـة  فقط 
اجلمـهوريـة أو هي ثقـافـة مابـعد االحـتالل فقط. أن رفـدنـة(من رافدين) الـثقـافة
ـعـاجلـات أو لـبــرلـتـهـا لن تـؤدي اال الـى مـزيـد من ا أو أســلـمـتـهـا االجــتـمـاعـيـة

. ا يسهم في زيادة األسر التاريخي للعراقي قطّعة للتاريخ  شوهة وا ا
ـكن تسـميـتهـا بالـذكاء االجـتماعي أن الـثقـافة االجـتمـاعيـة مزودة بـبرمجـيات 
 social intelligenceالذي يـنتبه لكل حـركات وتفاعالت اجملـتمع مع بيئته
ويطور تـبعاً لـها معـايير وسـلوكيـات أجتمـاعية تـتناسب مع الـتجربـة التاريـخية
ـيز الـذكاء األجـتماعـي ب حقـبة تـاريخـية وأخرى عـاشة. وفي فعـله هذا ال  ا
يـز ب تفاعل أجـتماعي وآخـر. فالذكـاء األجتماعي ال يـتتبع الـزمن خطياً بل 
نحـنيات اخلـطية في فيقـفز عبـر نقاط الـزمن اخملتلـفة ليـربط بيـنها كـما تفـعل ا
الرسوم الـبيانـية. أن الزمن في الـثقافـة األجتماعـية يسـير عبـر مسارات لـولبية

تفاعلية تسجل التفاعالت األجتماعية وليس األحداث التاريخية. 
أن مفهوم التاريخ الذي يبني ثقافة عراقية أجتماعية موحدة ال مفرقة هومفهوم
تــفـاعـلي تـراكــمي يـرفض مــنـطق االنـعـزال والــتـجـزر ويــتـبـنى مـفــهـوم الـوحـدة
والـتجـذر. فجـذور الـثقـافة األجـتمـاعيـة التي وصـلت لـنا هي نـتاج عـملـية نـشوء
كن أختزاله بحدث مع أو حقبة معينة مهما كان حجمهأ وتطور تـاريخي ال 
ـكن أغفـال أي حـدث مهـمـا بدا شـأنه يسـيـر. أن األحتـباس وتـأثـيرهـا كـما ال 
الـتـاريـخي الذي يـعـاني مـنه األجـتـماع والـسـيـاسـة في العـراق مـثل األحـتـباس
ويغير احلراري يخـنق اجلو بالـغازات السـامة التي تـبقى حبيـسة في قوقـعتهـا
ناخ الطبيعي ويجعله عرضة لتقلبات وحتوالت غير طبيعية وغبر متوقعة تؤثر ا
في كـل منـاحي احلـياة. ولـعل هـذا هوأحـد أهم أسـباب تـشـتت الهـويـة الوطـنـية
فكل له مرجعيـته التاريخية الـتي ال تتفاعل بل تتـصارع مع مرجعيات اجلامعـة
ــا أن الـتــاريخ مـكــون أسـاس من مــكـونــات الـثــقـافـة اآلخــرين الـتــاريـخــيـة. و
األجـتـمـاعـيـة فـأن تــمـزيـقه الى قـدائـد قـددا لن يــسـهم اال في مـزيـد من تـشـتت

الثقافة العراقية.

دجـــلــة والــفــرات الى 33 مـــلــيــار مــتــر
مـكعب/سنـة وذلك عنـد اكمال مـنظومة
سـدود مـشروع جـنـوب شرق االنـاضول
GAP) فــي تــركـــيـــا حـــيث ســـتـــغـــطي
ـئـة من االحــتـيـاجـات االيـرادات 50 بــا
توقعة والبالغة  80 مليار متر الكلية ا
مـــكــــعب /ســـنــــة. واســـتـــمـــرار الـــدول
ـتشاطئـة في استثمـار مياه االنهر مع ا
غـيـاب االتـفـاقـيـات الـدولـيـة في تـنـظـيم
ـــيـــاه أدى ذلك الى حـــصـــصـــهـــا من ا
اسـتنزاف الـواردات وترد في نوعـيتها
وقـد يشهد عام 2040 جـفاف نهر دجلة
ويـكـون نهـر الـفرات قـد سـبقه ,في ح

سـيكـون عدد سـكان الـعراق بـحدود 75
ـــا يــتــطــلب وضع مـــلــيــون نــســمــة ,
سـياسية مائـية صارمة باعـتماد أنظمة
الـري احلديثة لـتقليل الفـاقد وتخفيض
لوحة في االرض و التخلي عن نـسبة ا
انــظـمـة الــري الـتـقــلـيـديــة. اضـافـة الى
تــفـعـيل مـشـاريع الــسـدود اخملـطط لـهـا
مــســبــقــا (ســدود طــقــطق والــبــغـدادي
ومـنداوة وبـاكرمـان) واستـئنـاف العمل
توقـفة مثل (سد في مـشاريع السـدود ا
بــخــمــة وســد بـادوش وســد مــكــحـول)
إلضــافــة سـعــات خـزنــيــة وتـنــظــيـمــيـة
ــقـدار  33مــلـيــار مــتـر مــكـعب/ســنـة
وهـــذه الــطــاقـــة اخلــزنــيـــة االضــافــيــة
ـــــتــــوقع من ســــتــــعـــــوض الــــنــــقص ا
الـــواردات اضــافـــة الى انـــتــاج طـــاقــة
ــقـدار 2000 مــيــكـاواط. كــهــربــائـيــة 
وكـــذلك أعــادة الـــنــظـــر في اســـتــخــدام
فتـوحة للـمحطات مـنظومـات التبـريد ا
الـكـهـربائـيـة الـبـخاريـة الـعـاملـة حـالـيا
Open) ـمر الواحد ـستقـبلية ذات ا وا
Cycle) وذلك لــتــوفــر كــمـيــات كــبــيـرة
ورخـيـصة من مـاء الـتبـريـد الذي يـكون
مـصـدره عـادة من مـيـاه األنـهـار . حـيث
يتطلب عند انتاج قدرة 1000 ميكاواط
في مـحـطة بـخاريـة كمـيـات ميـاه تبـريد
مـن الـنـهـر بـحدود  50 مـتـر مـكـعب في
الـثانية وهي كميات تعادل نصف كمية
تــصـريف نـهــر الـفـرات في الــنـاصـريـة,
نـظومات تبريد الدورات واسـتبدالها 
يـكانيـكيـة لضمـان عدم توقف ـغلـقة ا ا
احملـطات او انـخفاض انـتاجهـا خاصة

خالل فترة الصيف بسبب
ــيــاه و كــمــيــة انــخــفــاض مــنــســوب ا

التصاريف في نهري دجلة و الفرات.

{ وزير الكهرباء العراقي األسبق
حــقـــوق الــنــشــر مـــحــفــوظــة لـــشــبــكــة
. يسـمح بإعادة االقـتصاديـ العراقـي

صدر . النشر بشرط اإلشارة اليا

اء يكنـسه بنـفسه الشـريفة ويـرشه با
لـيصـلي فـيه ركـعـت قـربـة لـوجه الله

تعالى هما كل نصيبه منه !!.
ـؤمــنـ عـلـي (عـلـيه لـقــد كـان أمــيـر ا
الــــسالم)  يــــحـــصـل عـــلـى رزقه أيـــام
خالفته من كـدّ عمله في بـستـان يعمل
فـيه ظــاهـر الـكـوفــة  وكـانت الـزهـراء
(علـيـهـا السالم) تـقـوم بغـزل الـصوف
لــــتـــاجـــر يـــهـــودي أســـمه شـــمـــعـــون
اخلـيـبـري مـقــابل صـاع من الـتـمـر كل
يوم تـطـعمـه أطفـالـها حـتى (مـجلت -
خــشــنت- أصــابــعــهــا )  وهــكــذا كـان
أحفـادهم الـصاحلـون كلـهم قـد عمـلوا
بأيديهم ولم يـأخذوا من النـاس شيئاً
ـتأكلـ أموال الناس ... فأين هؤالء ا
حتت شعـار واليـة أهل الـبيت  عـلـيهم
السالم  ...أين هم من أخالق وسـلوك

وحياة أهل البيت عليهم السالم?
ــصــيــبـة  –الــتي نــكــبــنــا بــهـا لــكن ا
فـتركـتـنـا كالـسـكارى ال نـعي وال نـفـكر
في شـيء  أنــنـــا نـــقــرأ هـــذه األقــوال
ونــرويـهــا لألعــجـاب والــتــبـاهي دون

ألقـــوال الـــنـــبي  ووصـــايـــاه  عــاش
عيـشـة الـفقـراء حـتى وهـو على رأس
الـســلــطـة .. ومــنع أهـلـه وأقـاربه من
مـتع الدنـيـا والـتبـسّط فـيـها لـيـظـلوا

قتدون ..!! مثالً يقتدي به ا
لـقـد كــان اإلمـام عـلي (عــلـيه الـسالم)
ال ويوزعه ينفق جميع ما في بيت ا
ـسلـم ـستـحـق من فـقراء ا على ا
ـسـلـمـ عـلى حـد سواء  ثم وغـير ا

علي الذي نحتفل بذكرى بيعة الغدير
وتـنـصـيـبه إمـامـاً لألمـة هـو اإلنـسـان
سـلم احلق الـذي أقتـفى أثـر حبـيبه ا
ــصـطـفى (صـلـى الـله عـلـيه وقـائـده ا
وآله وسلـم)  في كل خطـوة خـطـاها 
وفي كل أمر عـمل به وأمر رعـيته به 
ومعلمه كيف ال وهو ربـيبه احلنـون  

وملهمه العظيم ..!!   األول 
لــقـد كــانت حــيـاته تــرجــمـانــاً أمـيــنـا

شعور منا أن هذا لن ينـفعنا عند الله
مــثــقــال ذرة مــا لم نــعــمل أو نــطــالب
أنـفـســنـا ولـو بـجـزء قــلـيل من الـعـمل
قـتضى هـذه التـوجيـهات الـعظـيمة
إنه تـبلد رض مزمن  ..فلقـد أصبنـا 
ــا نــقــرأ أو نــســمع من اإلحــســاس 
سـيـر الـصــاحلـ وحـكم الـواعـظـ 
إنـهـا ال تـعني بـالـنـسـبـة لـنـا أكـثر من
ر بـها أننـا نـسمـعهـا أو نـرويهـا  و
ـكـتـبة ـدمن)   ـر (الـشـخص ا كـما 
كــبـيــرة حـاشــدة بـالــكــتب الـعــظـيــمـة
واألســفـار اخملــتـلــفــة وهـو اليــعي مـا
تعني بالنسبة إليه وال يثيره منها إال
زخرفـتـها أو حـسن رسمـهـا وجاذبـية

ألوانها !
 ولذلك حـصل األنشـطار اخلـطيـر ب

أقوالنا وأفعالنا..
الــسالم عـلى صــاحب بــيـعــة الـغــديـر
اإلمام احلـق واخللـيـفة الـعـظـيم الذي
زهـد بـهـذه الـدنـيـا وخـرج مـنـهـا وهو
ــلك سـوى ثــوبه الــذي أســتـشــهـد ال

فيه..!
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كـــر الــذي ســجل ثـــمــانــيــة اهــداف
وكـــرار مــحـــمــد الـــذي ســجـل اربــعــة
اهــداف اضـافــة الى تــمــاسك الــدفـاع
ــهــارات الــعــالــيــة لــلــوسط اي ان وا
النفط لـعب بخطـوط متجـانسة قدمت
موسم جـيد وحدد لـنفـسه احد افضل
ــواقـع  في ســبــاق نـــاري وغــيــرهــا ا
بـسـرعة بـعـد الـتاهل فـي البـدايـة قبل
صـلـحـتـه وهـو ما ان تـنـقـلـب االمـور 

كانت تامله ادارة الفريق.

والدوري بـشـكل عام بـفضل اسـتغالل
الالعــبــ الـــفــرص مع مــرور الــوقت
وهي حالـة من الـصعـوبة جتـدها ب
اغـلب الـفـرق الـتي تــتـراجع فـنـيـا مع
بـاريات مـرور الوقت بـسـبب ضغـط ا
وطـول فـتـرة اللـعب ومـشـاكل االعـب
فـيـمـا يـتعـلق بـاالصـابـات واحلـصول
على مستحقاتهم لكن احلالة اختلفت
هـنا و شـهدت دعم الـالعبـ للـموقف
ميز لـلهجوم بـقيادة وليد والظهـور ا

والتـقـدم لـلـواجـهـة عـنـدمـا اخـذيؤدي
ستوى داخل اجملموع يؤدي بنفس ا
ـيــز مـا وخــارج الـعــاصـمــة بـشــكل 
ـشاركـة لـالخـير انـعـكس عـلى واقـع ا
حـيـنـمـا جنح في اخـر سـبع مـبـاريات

بدون خسارة.
WLN*« qL%

ـهـمـة لالمـانـة فـقـد حتــمل الالعـبـ ا
وعمـلوا بـافضل طـريقـة وحقـقوا احد
ــقـدمــة بـ فــرق الـعــاصـمـة مــراكـز ا

جيد ومعاجلة فـارق النقاط في بداية
وسم قبل ان تتغـير االمور كلها في ا
ــرحـلــة الـثــانـيــة عـنــدمـا تــمـكن من ا
حتـــقــــيق الــــفـــوز في إحــــدى عـــشـــر
مــواجــهــة والـــتــعــادل في خــمس اي
حـصــد مـنـهـا 38 نـقــطـة الـتي دعـمت
ـوقف و عــززت من رصــيــد الــفـريق ا
الـذي اسـتـمـر يـنــافس وعـيـنه لالمـام
ـدير دون الـنـظـر للـوراء بـعـدما قـام ا
الــفــني مـن اجــراء الــتــعــديالت عــلى
التـشكـيل الذي انـتفض وسط الـرغبة
ـستوى ومعـها النتائج و في تقد ا
الــكـل يـــخــدم الـــكـل وحتــول الـــنـــفط
ــؤثــر وحـافظ عــلى مــسـار ـنــافس ا

اللعب و النتائج .
dšô l u  s  ÂbI² «

واسـتـمـر الـفـريق بـالـتـقـدم من مـوقع
الى مـوقع افـضل وزادت ثقـة االعـب
شـاركة في حتـمل مهـمـة الدفـاع عن ا
عـندمـا فرض نـفسه وبـات ب الـفرق
ــرشــحــة عــلى الــتــواجــد في مــربع ا
الــتـرتـيب اي بـ افــضل اربـعـة فـرق
بـعـدمـا اسـتـمـر الالعـبـ يـخـوضـون
ويلعبون مبارياتهم بحرص واهتمام
بـفــضل قــدراتــهم  ومـهــاراتــهم الـتي
يـبـدو كـانت تـنــتـظـر فـرصـة الـظـهـور
هـمـة عنـدما ـباريـات ا الـواضح في ا
عاد الفريق ليفوز على الطالب بهدف
وعلى الوسط بهدف والتعادل بدون
اهـــداف مـع اجلــويـــة وبـــهـــدفـــ مع
الـزوراء بـعــدمـا اخـذ يـلـعب بــعـقـلـيـة
مـتـوازنة ورفع  دوره بـتـالق وبـفضل
طـريـقـة الـعـمل واألسلـوب الـتـكـتـيكي
ورسم معالم التشكيل الذي مر بفترة
من التـوهج ورفع شعـار الفـوز بوجه
بـاريات اقـرانه بعـدما وضـع جمـيع ا
نـافسيه في األهمـية قـبل ان يطـيح 
ـشـاركـة الـكـبـار نـقـطـة الـتـحـول في ا

ـدرب الذي لم تـعرف بـعد االعـب و ا
اســبـاب تــركه لــلــفــريق الــذي جتـاوز
ـشاركـة االخـيـرة وكـان على مـشـاكل ا
ـوسم ـوعـد وفـي وضع افـضل من ا ا
ركـز الـسادس ـاضي عـندمـا حـقق ا ا
53 والـفـوز في  12والـتـعـادل في 17
وخــســارة 9 مــواجــهــات وســجل 36
وسم وعليه 34 فيما كانت حـصيلة ا
احلالي افـضل عندمـا تمـكن من الفوز
ـثـلـهـا في 16 مـو اجـهـة والـتــعـادل 
وخـــســارة 6 وســجل 38وعـــلــيه 20

وجمع 64.
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ـدرب حـالـة الـتـفـاؤل والـثـقة وخـلـق ا
في نــفــوس وصــفــوف االعــبـ الــتي
اخـــتـــلـــفـت في الـــعـــمل و االنـــتـــقـــال
للـواجهـة بسـرعة وبشـكل غيـر متوقع
خـــصــوصـــا بـــالـــفـــوز عــلـى الــزوراء
بـهـدف لـواحـد وعـلى اجلويـة بـهدف
في فترة قصيرة مـنحته القوة والثقة
وقف و والـتـقـدم لالمـام  بـعـد تـقيـم ا
الـنــتـائـج وبـات من بــ الـفــرق الـتي
باريات بنفسها تتخذقرارات نتائج ا
والتحول فـيها عندمـا عبر خالل فترة
مــــدة حـــاجــــزي الــــزوراء واجلــــويـــة

رشحان في وقتها للقب الدوري . ا
WO½U¦ « WKŠd*«

النـفط رد بسرعـة وبقوة في مـباريات
رحلة الثانية وحقق التحول الكبير ا
ـؤثـر مـا سـاهم بـتـقدمه والـواضح وا
ـــراكــز االفـــضل والـــتــحـــول نـــحـــو ا
والــتــقــدم فــيــهــا عــبـر واقـع ونـتــائج
ـبــاريـات بـفــضل جـهـود اجملــمـوعـة ا
الـشـبـابـيـة الــتي جنـحت في اخـتـزال
واجـهات والوقت وواصـلت حتقيق ا
النتـائج واالمساك بهـا وتسير االمور
ومـتـابـعــتـهـا من قـبـل اجلـهـاز الـفـني
وقف  بـشكل الـتي اسهـمت بتـعزيـز ا
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ـقـام حـالـيـا في مـديـنة انـقـرة الـتـركـيـة اسـتـعداداً ـنـتـخب الـوطنـي للـسـبـاحـة مـعـسـكـره التـدريـبي ا يـواصل ا
للمشاركة في البطولة للبطولة العربية التي ستقام في اجلزائر للفترة من 20 ولغاية 24 من الشهر احلالي .
ـائـيـة هـاشم اخلـزرجي في تـصـريح صـحفي إن وقـال نـائب رئـيس االحتـاد الـعراقـي للـسـبـاحـة وااللـعـاب ا
نتـخب اجرى وحدات تدريبية مكـثفة معدة وفق برنامج ومـنهاج علمي هدفه رفع وتطويـر مستوى السباح ا
عسكر شهد نافسات التي سيشاركون فيها في الـبطولة العربية .واضاف اخلزرجي ان ا لتاهـيلهم خلوض ا
ـعـنـوية تـطـلـبـات الـعمـلـيـة والـتـدريبـيـة وكـذلك ارتـفـاع احلالـة ا ـسـتـوى الـفـني بتـوفـيـر جـمـيع ا جنـاحـاً على ا
نتخب الى للسـباح .وتابع اخلزرجي نأمل ان جنني ثمار هـذا االعداد في البطولة العربيـة حيث سيسافر ا

اجلزائر يوم 7/ 19 وكلنا امل بتحقيق نتائج جيدة .
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تـغــلبَ مـنــتـخـبُ شَـبــاب الـعـراق
عــلـى نــظــيــره الــلــيــبيّ بــثالثــةِ
أهــــــدافٍ مـن دون مـــــــقــــــابـلٍ في
ـلعبِ ـبـاراةِ الـتي أقـيـمت في ا ا
الــــــــرديـف لـــــــــنــــــــادي أبـــــــــهــــــــا
الـســعــودي.انــتــهى شـوطُ األول
بـتـقدُّمِ مـنتـخـبنـا بـهدفٍ من دون
ردٍّ جــاءَ في الـــدقــيــقــة (17) عن
طــريقِ عــبــد الـقــادر أيــوب بــعـد
تـوغـله من جـهـةِ الـيـسار ووضع
ُـنتـخبِ اللـيبي كرته فـي شباكِ ا
لـــيــنـــتـــهي هـــذا الــشـــوط بـــهــذا
الـــهـــدف.وفي الـــشـــوطِ الـــثـــاني
اسـتـمـرت األفـضــلـيّـةُ الـعـراقـيّـة
حـيـثُ أضـافَ مـنـتـخـبـنـا الـهدفَ
الــثـــاني في الــدقـــيــقــةِ (50) من
ـبــاراةِ عن طـريقِ الالعب عــمـر ا
عــلي شــاخــوان بــعــد مــتــابـعــته

الــكــرة الــتي لــعـبــهــا بــلــنـد ازاد
وارتــدت من احلــارسِ الـــلــيــبي
بعـدها أضـافَ عبـد القـادر أيوب
الــهــدفَ الــثـــاني الــشــخــصيّ له
ـنـتـخـبـنـا في الـدقـيـقة والـثـالث 
(59) بـعد تـمريـراتٍ جمـيلـةٍ ب
عـــلي شـــاخـــوان وعـــبـــد الــرزاق
قـاسم انــتـهت عــنـد عـبــد الـقـادر
أيـوب الـذي أسـكـنـهـا بـتـسـديـدةٍ
قـويـةٍ من خـارج مـنـطـقـةِ اجلـزاء
عـــلى يـــســارِ احلـــارس الــلـــيــبي

باراةُ بتلك النتيجة. لتنتهي ا
وزجَّ مــدربُ مــنــتــخب الــشــبـاب
عــمــاد مـحــمــد بــعـشــرة العــبـ
ـــنـحِ الـــفــرصـــةِ جلـــمـــيع بــدالء 
الالعب للوقوف على التشكيلةِ
ُـــــنـــــاســـــبـــــةِ الـــــتي ســـــتـالقي ا
موريتانيا في الثالث والعشرين
من هـــذا الـــشـــهـــر في افـــتـــتـــاحِ

مبارياته ضـمن بطــــــــولةِ كأس
الــــــــــــعــــرب لــــكـــرةِ الــــقــــــــــدم

للشباب.
من جانـبه التقى عُـضو االحتاد
الـــعــراقيّ لــكـــرةِ الــقــدم مُــشــرف
مـنتـخب الشـباب مـحمـد ناصر
عُــضــو االحتــاد الــلــيــبي هــاشم
ُــــشـــــرف عــــلى ســـــعــــد الــــلـه وا
ـــنـــتـــخب الـــلـــيــبـي وقــــــــــدّمَ ا
نــــاصــــر درعَ االحتــــاد اخلــــاصّ
ــكـتـب الــتــنــفــيـذي نــيــابــةً عـن ا
تـقـديـرًا للـعـالقـاتِ الـطيـبـةِ الـتي
جتـــمع االحتــادين والــشــعـــــــب

الشقيق.
وعـبّرَ سـعد الـله عن شـكره لـتلك
بادرةِ مُتمـنياً تبادلَ الزيارات ا
بــ االحتــادين وكـــذلك جــمــيع
ـنـتخـبـات اللـيـبيـة والـعراقـــيّة ا

لكرةِ القدم.

ي من قـبل. ومن جهة اخرى العا
ـــــنــــتـــــخب األردني تـــــوج العب ا
لـلتـنس عـبد الـله شـلبـاية الـيوم
ـنـســتـيـر األحـد بــلـقب بــطـولــة ا
الـــتــونــســيــة إحــدى الــبــطــوالت
الـتـابـعـة لالحتـاد الـدولي لـلـتنس
الية ITF والتي تبلغ جـوائزها ا

15 ألف دوالر أمريكي.
وجنـح شـلـبــايـة في حتــقـيق لـقب
فـــردي الــــرجـــال عــــلى حــــســـاب
اإلسـبـاني دانـيـال ريـنـكـون الذي

انــــســــحب مـن الــــنــــهــــائي خالل
اجملمـوعة األولى بسـبب تعرضه

لإلصابة.
وكان شـلباية قـد افتتح مـشاركته
في الـبـطولـة بـتـحقـيق الـفوز في
الـــــــــــــدور األول عـــــــــــــلـى الـالعـب
األســــــتــــــرالي كــــــ كــــــافــــــراك
ـجـمـوعـتـ دون مـقابـل بواقع

3-6 و6-4.
وفي الدور الثـاني تغلب شـلباية
عـلى الـفلـبيـني مـايكـل فرانـسيس
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متاز Í—Ëœ ∫ احدى مواجهات فريق النفط في الدوري ا
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توجت الـكرواتـية بـترا مـارتيتش
بـلـقب بطـولـة لوزان الـسـويسـرية
لـتــنس الـســيـدات بــفـوزهــا عـلى
الصربية أوجلا دانيلوفيتش في

باراة النهائية. ا
وحـسـمت مـارتـيـتش فـوزهـا عـلى
ـجموعت منافـستها الـصربية 

دون رد بنتيجة 4/ 6 و2/ 6.
ـصـنـفة 85 وأحـرزت مـارتيـتش ا
عــلـى الــعــالم الــلــقـب الــثــاني في

مــســـيــرتــهــا بـــعــد لــقـب بــطــولــة
إسطنبول في 2019.

وبــلـغت مــارتـيـتـش الـدور الـرابع
ــــبــــلـــدون قــــبل في بــــطــــولـــة و
خـــســـارتــهـــا عـــلى يـــد الــبـــطـــلــة

الكازاخية يلينا راباكينا.
وتستهدف الـكرواتية العودة إلى
ـــــــــــــــراكــــــــــــــز ال60 األولـى فـي ا
ي لــــتـــنس الــــتـــصــــنـــيـف الـــعــــا
الـســيـدات عــلـمــا بـأنـهــا وصـلت
لـــلــمـــركــز ال14 فـي الــتــصـــنــيف

∫V ²M
مباراة منتخب
الشباب امام
نظيره الليبي
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شـهـد الثـالث من الـشـهـر احلالي
ـمـتاز نـهـايـة مـسـابـقـة الـدوري ا
ــاضي قــبل ان يــكــون الــســبت ا
ـوسم الـكروي مـوعـدا الخـتـتـام ا
بــاقــامـــة نــهـــائي بــطـــولــة كــاس
الـــعـــراق ومن بـــ الـــفــرق الـــتي
ردود الكبـير ونافست بدرجة قدمت ا
عالـيـة وتـخـطت الـكثـيـر من الـعـقـبات
ـواقع كـان الـنـفط الـصـعـبـة وعـبـور ا
ركز الرابع بـعدما فشل الذي حصـد ا
فــريــقـا الــزوراء والــوسط مـن بـلــوغه
رغم الــفــوارق الــتـي يــتــمــتــعـون
قـياسـا  للـنفط الـذي أنهى
ـراكـز ـوسم في احـد ا ا
ـهـمــة وكـمـا يــطـلـقـون ا
ــربع الــذهـبي عــلــيه ا
كــمــا كـــان يــتــمــنــاه
باسم قـاسم مدرب
الـــــفــــــريق الـــــذي
تـــــوقع فـي آخــــر
تـــصــــريح له في
ان يحـقق النفط
ـــركـــز الــرابع ا
في وقت شـــدة
ـــــنــــافــــســــة ا
وتـــــــــــــــداخـل
ــــــــــــــــــواقـع ا
وزيـــــــــــــــــــادة
حـــــــــــــــــمـالت
الفرق لـلتقدم
لـالمـــــــــــــــــــام
لــــتـــحــــســـ
مواقعها لكن
الــــــــفــــــــريق
حــــــقق مــــــا
كـان يـبحث
عــــــــــنـه مع

باسم قاسم
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ليس غريبـا على فتاة تربت فـي كنف كاتب واديب كبـير ورئيس حترير
لـصـحف كــبـيـره اسـتــلـمـهـا خـالل سـنـوات عـمــله أن تـصـبح مــحـكـمـة
لرياضة اجلودو( اجلودو أو اجليـدو وتعني حرفيًا الطـريقة اللينة اسم
يطـلق على نوع مـن أنواع الفـنون الـقتـاليـة اليابـانيـة أنشـأها جـيغورو

كانو في 1882).
أنها الرياضية العـبة اجليدو عائشة ابـنة االستاذ رامي احلاج الكاتب
الصحافي واالعالمي الكبير  عائشـة إكرام رامي أو كما يطلق عليها
باجلـزائري ( رامي إكـرام عائـشة ) كـونهم يـقدمـون اللـقب على االسم
في بالدهم ..  عائـشة مـواليـد مارس 2000 طالـبة جـامعـية حـاصلة
على دبـلـوم في احلالقـة والتـجـميل وحـاصـلة عـلى احلـزام األسود في
ـارسة اجليـدو وحاصـلة عـلى دبلـوم حكم وطـني في اجليـدو  بدأت 
ــبــيك مــســرغـ ريــاضــة اجلــيــدو ســنــة 2017 في نــادي الـهــواة او
بـوهـران تـعــرضت لـعـدة إصـابــات والـعـديـد من الــصـعـاب والـظـروف
ـة واسـتــمـاعـهـا الـقـاســيـة لـكن بــفـضل الـله وقــوته واإلصـرار والـعــز
ـا فيهم ابـيهـا وامهـا ووقوفهم لنصـائح اساتـذتهـا ومسـاندة عائـلتـها 
نـافسات لدعمها بجانبها معـنويا وماديا وحضـورهم في التدريبات وا
ومسـاندتـها وكـان هدفـها أن تـصبح بـطلـة في اجليـدو... تقـول عائـشة
كان والـدهـا االستـاذ رامي يقـول لـها دائـمـا ( ليس مـهـما كم من وقت

ستقضيه للوصول بل األهم حتقيق هدفك الذي تؤمن به).
وكانت والـدتهـا ترافـقهـا مثل ظـلـها في كل تـنقالتـها ألنـها كـانت تؤمن
وكان هـكذا كـان الـتحـدي بقـدرات ابـنتـهـا وتريـدهـا أن حتقق حـلـمهـا 
لزاما عليها أن تكون ليس فقط عـند حسن ظن أساتذتها وأمها وأبيها
و إخوتـهـا و أخواتـهـا بل أيـضا كل سـكـان بلـديـة مســــرغـ الطـيـب
الذين كانوا يـشجعـونها ولو بـكلمة طـيبة ويـزرعون في نفــــسـها القوة
واألمل خاصة ح كانت تلتقي في الـشارع بأناس ال تعــــرفهم منهم
ـرأة في الـنـسـوة ويـقـلن لـهـا بأنـهـا شـرفت لـيـس بـلديـة مـسـرغـ بل ا

. مسرغ
كـان أبـيـهـا االسـتـاذ رامي احلـاج يـقـول لـهـا دائمـا عـلـيـك أن حتددي
هـدفك وتــمـضي قـدمــا وال تـلـتــفـتي إلى الــوراء كي ال تـتــأخـري وبـأنك
ستـجـدي الـطريـق محـفـوفـة باألشـواك والـعـراقيل لـكن ال تـبـالي عـليك

بالثقة في الله أوال وفي نفسك والصبر على الشدائد.
لـقـد كـان أبـيـهـا مـحقـا حـسـب قولـهـا وكـان يـقف بـجـانـبـهـا ويـرفع من

معنوياتها ويشجعها أيضا ماديا لكل مستلزماتها
وكانت تشعر بان عائلتها جزء من هذا النجاح الذي وصلت إليه.طبعا
ضريـبة النـجاح غـاليـة جدا فـقط ضحت بـوقتـها وهـواياتـها ودراسـتها
ولم يعد شـغلهـا الشاغل سـوى اجليـدو وحتقيق حـلمهـا في أن تصبح
بطلة في اجليدو وحكما أيـضا.وقد حتققت امنيتها
بـفـضل الـله ..الـف مـبـارك لـبـطــلـتـنـا احلـكم أو
احملكـمـة اجلـزائيـة ابـنـة بلـد االبـطـال منـحـها
الـــلــقـب مــتـــمـــنــ لـــهـــا الــتـــألق والـــنـــجــاح
الدائم..كما ونـهنئ اخيـنا واستـاذنا االستاذ

رامي احلاج حلصول ابنته على اللقب.

ـجـمـوعـتـ دون مـقابـل بواقع
0-6 و2-6 قــبل أن يــهـزم في ربع
الــــــنـــــهــــــائـي العـب بــــــورونـــــدي
ـجـمـوعـتـ دون "إرادوكـونـدا" 

رد بواقع 5-7 و6-1.
وواصل شـلـبـايـة تـألـقه وفـاز في
نــصف الــنــهــائي عــلى الالعب
الــــــصــــــيــــــني مــــــو تـــــاو
ــــجــــمـــــــوعــــتــــ دون
مــــقـــــابل بـــــواقـــع 6-3

و6-3.
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ـشـاريع الـريـاضيه مـبـيـنـا انه من ا
ـتــطـلـبـات ـيــا وفـقـا  ـتــطـوره عـا ا
االحتــاد اآلســيــوي مــؤكــدا الى ان
ــلـعب الـثــيل نـوع هـجـ أرضـيـة ا
هي من شــركـةمــكـسـتــو اإليـطــالـيـة
وهو نفس ارضية ملعب نادي ريال
مدريد االسباني مضيفا بعد انشاء
ـسـبق لـلصب األسس اي الـبـنـاء ا
مشيرا إلى أن االجزاء الـكونكريتية

ـــــشــــروع  الـــــتـي وصــــلـت إلى ا
تـصنـيعـهـا في معـمل دهوك لـلصب
ــســبق (بــريــكــاس) الفــتــا إلى أن ا
جـهودا استـثنـائيّـة تبـذلهـا الكوادر
الهندسية سواء كانت من احملافظة
ــتــابـعه او من صـنــدوق األعــمـار 
األعـمــال الـتي جتــري لـيال ونــهـارا
دون مــشــاكل تــذكــر بــفــضـل أبــنـاء
احملـافـظـة وشـيوخـهـا ومـسـانـدتهم
ـشروع واظـهـاره بـالـشكل إلكـمـال ا
الـــذي يــعـــطي ألبـــنـــاء احملـــافـــظــة
ـمـارسـة هـويـاتهم مـسـاحه كـبـيـره 

الرياضية.
وتـــــــابـع مــــــــديـــــــر
ـشــروع أن هـذا ا
الـــــــــــصـــــــــــرح
الــــــريــــــاضي
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ـديـنة يـعـد ملـعب االدارة احملـلـية 
الـناصـرية مـركـز محـافظـة ذي قار
ـشـاريع والـصروح من أهم وابـرز ا
ـنـطـقـة الـريـاضـيـة عـلى مـسـتـوى ا
ـا يـضـمـه من تـقـنـيات اجلـنـوبـية 
وأنـظــمـة دولـيــة حـديـثــة جـدا يـتم
تــنـفــيـذهــا من قـبل شــركـة رصــيـنه
تضم كوادر هندسيـة متمرسة بهذا

ـشـاريع اجملـال نـفـذت الـعـديـد من ا
ــضـمــار وسـيــكـون مــلـعب بــهـذا ا
االداره احملــــلــــيه فـي الــــنـــاصــــريه
شـاريع ومـتتـفـسا واحـدا من تـلك ا
لـشـبـاب احملـافـظـة والـذي سـيـشـهد
لــقــاءات كــرويــة مــحــلــيــة كــانت ام

غيرها.
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ــهـــنــدس ـــشـــروع ا وقــال مـــديــر ا

كـــوركــيـس يــونـــان لـ (الـــزمــان) ان
شركـة أرطان كوبل وبـاالشتراك مع
ية العراقية الشركة الرياضيـة العا
ـنـفــذة لـلـمـشــروع والـتي بـاشـرت ا
بـتــنـفـيــذه مـطــلع الـعـام 2022 من
خـالل إزالــــة االنـــقــــاض وتــــســـوي
شروع االرضيـة اخلاصة بـإنشـاء ا
والــذي يـقع عـلـى مـسـاحـة 30 الف
م 2ويـــتـــسع لـ 17 ألـف مـــتـــفــرج

الــكـبــيـر ســيــشـهــد ولـلــمـرة األولى
تطبيق تقنية الـ VARبعد جتهيز
الـغــرف اخلــاصــة من قــبل االحتـاد
الــدولي مع كــافـة مــلــحـقــاتــهـا كي
تـضـاف أهـمـية جـديـده أخـرى تـشد
أنـظـار الـقـائمـ عـلى الـريـاضة في
العـراق عمـوما وفي احملـافظـة على
وجه اخلصوص واستـقطاب الفرق
واألنـدية الـرياضـيـة من أجل إجراء
باريـات على أرض مديـنة احلرف ا

األول.
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وتابع يونان أن كـافة جتهيزات
ــــلــــعب الــــريـــاضـي هي من ا
ــيـــة رصــيــنه مــنـــاشئ عــا
مــــبـــــيــــنــــا ان الـــــكــــراسي
اخلــــــاصـــــة بــــــجـــــلـــــوس
ــــــتــــــفـــــرجــــــ هـي من ا
شركك(أوسي) االيـطالـية
وشـــــاشــــــات الــــــعـــــرض
الــكـبــيــرة هي مـن شــركـة
كـمـا أن الــتـونـا اإليـطـالـيـة
ـسـتـخـدم هو من احلـديـد ا

شـــركــة (تـــوس جـــلك)
التـركـية اَمـا مادة
الــــــــبـــــــــولي

كـــــــاربــــــــــون هـي من شــــــــــــركــــــة
انكليزية.

يـــذكـــر أن انــــشـــاء مــــلـــعب االدارة
احملـلــيـة في الـنــاصـريــة يـعـود إلى
ــاضي وهــو ســتـــيــنــيــات الــقــرن ا
ـلـعـب الـوحـيـد بـاحملـافـظـة والذي ا
باريات مع شهد إقامة العديد من ا
نــادي الـنـاصـريـة الـريـاضى والـذي
كـــــــان ضـــــــــــــمـن فــــــرق الــــــدوري
مــــــــتاز في الـسنـوات السـابقة  ا
تنـفيذ وشـــــهـد مطـلع عام 2009  
ـــرحــلـــة األولى لــتـــأهــيل اعـــمــال ا
ــــــــلـــــــــــــــعـب مـن قــــــــبل ا
احملـــافـــظـــــــة والـــتي
شـمــلت تــغــطــيـة
ــلــعب بــالــثــيل ا
وجتــــــــهــــــــيـــــــزه
ـنـظـومـة سـقى
وبـــزل واعــــمـــال
تاهيـــــلية أخرى
ــــــــبــــــــلغ 100
ملـيون ديـنار على
أن تلحقها مرحــــلة
ثـانــيــة لـلــســــيــاجـ
الــداخــــلـي واألمــــــني

للملـــعب. »œ»—…∫ ملعب االدارة احمللية في ذي قار
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ـسـافـات عن الـعـراق فـهـو (لم تـبـعـدني ا
االم واالب) هــكــذا قــالــهــا لي وبــحــرقــة
غترب رعد طرب ا وسيقي وا شتاق ا ا
بـــركــات. ويـــقــول ايـــضـــا (رغم غـــربــني
تـحدة االمريـكية الطويـلة في الـواليات ا
بـعــيـدآ عـن اهـلي في الــعــراق لـكن لم
تاخذني احلضارة والـوانها البراقة
يـــومــــا بـــعـــيــــد عن عـــيــــون اهـــلي
ومـــانــشـــآت عـــلـــيه في وطـــني االم
العـراق .. فانا حـريص كل احلرص
ان ابـقى عـراقي الـشـخـصـية بـكل
مــاتـــعـــلــمـــته من قـــيم واخالق

اهـلي الــذين ربــوني عــلـيه .
فال ازال احـرص ان اتـمـيـز

بـعـراقـيـتي
والــــــــــــتـي
احــبـــوهــا
كـــــــل مـــــــن
ن حــــولي 
اعـيش بــيــنـهم
سواء من مغترب
عـــــرب وعـــــراقـــــيــــ
واالصـــــــــــدقــــــــــاء مـن
االمـــريــــكــــان. فالزلت
اعـمل بــكـامل طــاقـتي
لـــيس كـــامـــريـــكي بل

كــــعــــراقي فـي امــــريــــكـــا
حلرصي ان اعـكس صورة
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تـخصصـة في توفير (مـقرها سـيول) ا
خــدمـات لـلــفـنــانـ وشـركــات اإلنـتـاج
وسيـقى بكوريا واخلـبيرة في مـجال ا
اجلـــنــوبــيــة إنّ ســـاي "كــســر قــواعــد
الـــلــعـــبــة بــوضـــعه نـــهــايــة لـــوســائل
الـتسويق والتـرويج التقلـيدية".وأظهر
جنـاح عـمـله "أهـمـيـة مـنـصـة يـوتـيـوب
وتأثيرها في موسيقى البوب والثقافة
رتبطة بها في مختلف أنحاء العالم. ا
وكــان عـالم الـبث الــتـدفـقي ال يـزال في
مـهـده سـنـة 2012  إذ كـان يـسـاهم في
ـوسيقى ئة مـن عائدات ا أقل من 7 بـا
ـيـة عـلى ما تـذكـر مـجـمـوعة "آي الـعـا

{ ســـيــول-(أ ف ب) - عـــنــدمـــا أطــلق
مــغـني الـراب الـكـوري اجلـنـوبي سـاي
أغــنـيــة "غـانـغــنـام ســتـايل" قــبل عـشـر
ســـنــوات لم يـــتــوقع كـــثــيـــرون أنّــهــا
ـياً كـبـيراً وتـشكل سـتـحقق جنـاحـاً عا
إيــــــذانــــــاً بــــــبـــــدء حــــــقــــــبــــــة الــــــبث
الـتـدفـقي.وأطـلقت في  15تـموز 2012
صورة التي تضم رقصة أغـنية ساي ا
احلــصـان الـتـي أصـبـحت بــاتت أشـبه
بــالــعالمــة الـتــجــاريــة اخلـاصــة لــهـذا
الـعـمل.وتتـطرق األغـنيـة التي حـصدت
يـة في غضـون أسابـيع فقط شـهرة عـا
عــلى إطالقــهــا إلى اجملـتــمع الــكـوري
اجلـنـوبي إذ تسـخـر من حي غـانغـنام

الغني الواقع في سيول.
ــصـورة بــحـلـول وحــصـدت األغــنـيـة ا
كــانـون األول  2012 مــلـيــار مـشــاهـدة
عـبر يـوتـيوب في سـابقـة حيـنهـا على
هـــذه اخلـــدمــة الـــعـــمالقـــة الــتـــابـــعــة
جملـموعة غوغل.كـما انتشـر عبر مواقع
الـتواصل عـدد ال يحـصى من رسومات
ــيم واحملـاكـاة الـســاخـرة بـاإلضـافـة ا
إلى مــقـاطع فــيـديــو تـظــهـر جتــمـعـات
مـفـاجئـة (فالش موب) تـؤدي الرقـصة

من أذربيجان إلى نيوزيلندا.
ويــقـــول بــيــرني تــشــور وهــو رئــيس
وكــالـــة "دي إف إس بي كــولــيــكــتــيف"

االنسان العـراقي وطيبته وحـبه للحياة
االنــســان الـــعــراقي صـــاحب احلــضــارة
االولـى واول من خـط بـــــالـــــقـــــلم . وقـــــد
جنـــــــحت مـع بـــــــعض االصـــــــدقـــــــاء من
ـهــجـر ان نــكـون عـراق الـعــراقـيــ في ا
مـصـغــر مـبـهـر بــاالنـطالق بـالــفـعـالـيـات
ـوســيــقـيــة والــغـنــائــيـة من خالل ا

احملطات العربية في امريكا).
مـحطـتـنـا الـيـوم مع بـركـات كانت
عــنــدمــا  تــعــرفت عــلــيه بــعــد ان
اصـبـحــنـا زمالء في فــرقـة اذاعـة
ـوسـيــقـيـة . واصـبـحـنـا بـغـداد ا
اصــدقـــاء من اول يـــوم .فــهــو
عـــمـــلي ومـــثـــالي طـــمــوح
وطـنـي يـحب
الـــــــعـــــــراق
ويـــحب كل
من حــــــوله
مــــبــــتــــسم
حـــــــــــــتـى فـي
اصــــــــــــــــــــــــــعــب
الـظــروف. مـتــسـامح
كر النفس . انيق لدرجة
ان يطـاردنه الـكـثـيرات من
الـنـسـاء النـاقـته ورشـاقـته
واشـراقــة وجــهه . خــلـوق
يـحب الـتجـديـد .من اوائل
عـازفـ الـگـيـتـار الـشـبـاب
في الــــعـــــراق وابــــرعــــهم .
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ـطـرب اللـبـنـاني راغب عالمة فـيـديو له نشـر ا
وهو يـستـمتع بـوقته عـلى اليـخت في اليـونان
وأرفق مع الـــــفــــيــــديــــو أغــــنــــيــــته اجلــــديــــدة
"تعـاليلي".وكتب عالمـة على الفيـديو :"اجلمال
ليس فقط شيئاً تراه بل أيضاً شيئاً تكتشفه."
عالمـة كـان قـد طـرح مـؤخـراً أغـنـيـته اجلـديدة
"تـعـاليـلي" الـتي ما زالـت حتقق جنـاحـاً كبـيراً
وهـي من األغــاني الــبـارزة فـي صـيف 2022 
من كلـمات مـحمـد عاطف أحلـان أحمـد زعيم
تـوزيع مـوسـيـقى تـومـا.األغـنـيـة حـقـقت نـسـبـة
مـشـاهـدة عـلى الـيـوتـيـوب مـنـذ طـرحـهـا في 7
من الــشــهــر اجلــاري أكـثــر من  11 مــلــيـون

مشاهدة.

مــسـاعـدة في جــامـعـة تــورنـتـو تـدرس
ثــقـافـة مـوسـيـقـى الـبـوب الـكـوريـة أنّ
"غــانـغـنـام سـتـايل" تــشـكل "مـثـاالً عـلى
الـقدرة الـكـبيـرة التي تـملـكهـا منـصات
كـيـوتـيوب في جـعل عـمل من أي مـكان
" من في الــعـالم يـلـقى اهـتـمـامـاً كـبـيـراً
اجلــمــهــور.وفي غــضــون أشــهــر عــلى
إطالقــهـا أصــبـحت أغـنــيـة "غـانــغـنـام
سـتـايل" األكـثـر مشـاهـدة في يـوتـيوب
ـرتـبـة ألكـثـر من وحـافــظت عـلى هـذه ا
ثـالث ســـنـــوات.وحـــصــــدت األغـــنـــيـــة
ــصــورة حـتى  16 تــمـوز  2022 مــا ا

يقرب من  4,5 مليار مشاهدة.
وكــان سـاي قـال لـوكــالـة فـرانس بـرس
في مـقابـلة أجـرتهـا معه في أيـار/مايو
الـفائت إنّ "األمر اإليجابي الذي أحدثه
عـــمـــلي في عـــالم مـــوســـيـــقى الـــبــوب
الـكــوريـة هـو تـغـيـيـر مــعـايـيـر تـرتـيب
األغـنيات في التـصنيفـات" مشيراً إلى
الــشــعـبــيــة الــتي حتــصـدهــا األعــمـال

الكورية في منصة يوتيوب.
ــــســـتــــوى احملـــلـي أحـــدثت وعــــلى ا
ــصــورة ضــجــة كــبــيـرة إذ األغــنــيــة ا
أصـبحت ب لـيلة وضحـاها أبرز عمل
ثـقـافي كـوري يلـقى رواجـاً في اخلارج
ومــصـدر فــخـر وطــني. وكـانـت رقـصـة
احلـصان تنتـشر في كل مكان بدءاً من

ـــــذهل إف بـي آي".لــــكـن الــــنـــــجــــاح ا
لـ"غــانــغــنــام ســتــايل" بــاإلضـافــة إلى
قـاطع فيديو خاصة االنـتشار الواسع 
بــفــنـــانــ من أمــثــال جــاســ بــيــبــر
وكـارلـي راي جـيـبـسن أظـهـرا أسـلـوبـاً
جـديـداً يُعـتمـد علـيـها من أي مـكان في
الــــعــــالم لــــيس فــــقـط إلطالق أعــــمـــال
مــوسـيــقـيــة بل لـتــحـقــيق إيـرادات من
اإلعالنـات االلكترونيـة كذلك باإلضافة
إلـى الـــعـــثــــور عـــلى جــــهـــات راعـــيـــة
واحلـصـول عـلى فـرص لـلـمـشـاركـة في

. حفالت موسيقية بحسب احمللل
وتـعــتـبـر مـيـشـال تـشـو وهي أسـتـاذة

جلـنـة االذاعـة. واصـبح لـديه مـسـاهـمات
كــبــيـــرة في مــجــال اغـــاني االطــفــال مع
ــوســـيــقــار الـــعــراقي الـــراحل حــســ ا
قـدوري حـيث قـام بـتـسـجـيل الـكـثـيـر من
اغــاني االطــفــال ضــمن بــرامج االطــفــال
سـواء لالذاعـة او االعمـال الـتـلـفـزيـونـية
ـنــوعـة.لــديه جتـربــة نـاجـحــة في عـالم ا
الـتـمـثـيل والـسـيـنـمـا. حـيث اخـتـيـر عـام
  1978 لعـمل سيـنـمائي في فـلم البـندول
بــدور رئــيــسي كــان من اخــراج الــفــنــان
الــراحل كــارلـــو هــاريــتــيــون.ســجل اول
اغــنــيــة لــتــلــفــزيــون الــعــراق عـام 1982
بــعــنـوان نــظــرات احلــبــيب من كــلــمـاتهِ
. وتالهـــا بـــتـــســـجـــيل اعـــمــال واحلـــانهِ
ــطـربـة انــيـتـا تـلــفـزيـونــيـة ديــوتـو مع ا
بينيامـ بعنوان (التنـساني) من كلماته
واحلــانه. وكــذلك اغـــنــيــة عــلــمــوني من
كلـمـات الـشاعـر رحـيم الـعـراقي واحلانه
ه احا وغنـاءه . واغـنـيـة مـاني صـحت 
ـلحن الراحل عـباس جميل للموسـيقار ا
وبــتـوزيع مــوســيــقي جــديـد .تــوقف عن
العمل الفني في مـطلع الثمانـيات ليعود
بــــعــــدهـــــا. وعن اهم اعـــــمــــاله يــــقــــول
بــركــات(انـــهــا اغــنــيـــة أخــر رســالــة من
كــلــمــاتي واحلــاني وكــذلـك اغــنــيــة كـان
فروض من كلمات الشاعر الراحل علي ا
الـعتـابي و احلـان الـفـنـان الراحـل حسن
فـالح.و سـجلت اغـنـيـة حـلـوة لـفتـاته من
كلـمـات الشـاعر مـنـاضل التـمـيمي وحلن

ـتـلك صوت جـمـيل.  ولد ملـحن خـطـير 
في مــديــنــة الــســمــاوة عـام 1958. أنـهى
ـتوسـطة في مـدينـة السـماوة . دراسته ا
ـوســيــقى. يـنــحـدر من اهـتـم بـالــرسم وا
عائـلة كـادحة .حيـث كان والده يـعمل في
شركـة االسـمنت .  تـعـلم العـزف عـلى الة
العود وأحبها عندما كان عمره  11 عاما
ثم حتــــول الـى آلــــة الــــكــــمــــان من خالل
ـوسـيـقى ألحتـاد انـتـمـائـة الحــدى فـرق ا

شباب العراق آنذاك .
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تـوسـطـة توجه وبعـد ان اكـمل دراسـته ا
الى العاصمة بغـداد ودخل معهد الفنون
اجلـمـيــلـة بـعـد ان جنـح في االخـتـبـارات
وبتـفوق. وقـد درس آلـة الكـيتـار . وكذلك
الغنـاء والة الـبيانـو كآلـة ثانويـة بجانب
دراستهِ اخملتصـة في الة الگيـتار. بعدها
تخرج بشهادة دبلـوم فنون موسيقية من
ـوسـيقى معـهـد الـفـنون اجلـمـيـلة قـسم ا
عـــام 1980.  حــــاصل عــــلـى دبــــلــــوم في
ـرئي من مـعـهـد الـتـسـجـيل الــصـوتي وا
رئيات عام 2006 ديتروت للصوتـيات وا
عندما هاجز الى الـواليات االمريكية. بدا
بــركـات كــعــازف كــيـتــار في فــرقــة اذاعـة
وتلفـزيون العـراق  منذ عام  1976 شارك
في فـرق جـمـاهـيـريـة ومـهرجـانـات داخل
وخارج العراق ضمن فعاليات ونشاطات
فرقة االذاعة والتـلفزيون .وفي عام 1980
احتـرف الغـناء واعـتـمد كـمطـرب من قبل

الفنان حسام كامل بعدها سجلت سلسة
من االغني مـنها ابـيتـنا ونـلعب بيه ودك
دكـتـ من كـلمـات الـشـاعـر الـكـبـيـر كر
العـراقي ومن احلـاني  وسـجـلت الـعـديد
من االغاني االخرى. التراثية بعد ان عاد
تـوزيعـهـا. وبـعض االغـاني الـسبـعـيـنـية
للفـنان عـباس جمـيل منـها اسمـر مغرور
ائدة نـزهت واحبك وانا و انته السـبب 
اريـد انــسـاك وكــوكـتــيل بــنـيــة يـا بــنـيـة
وسلمت الكلب بيدك للفنان الراحل ناظم
االــغــزالي بــعـــدهــا ســافــرت الى الــيــمن
واصـدرت مـجـمـوعـة من اغـاني بـعـنـوان
تضـيق الـبالد وهي من كـلـمات الـشـعراء
علي جعفر العالق وعدنان الصائغ وعبد

الرزاق الربيعي وبدر شاكر السياب). 
بــعـــدهــا هـــاجــر بـــركــات الـى الــواليــات
ـتــحـدة االمـريــكـيــة واصـدر مـجــمـوعـة ا
اغــاني بــعــنــوان غــربــة وطن عــام 1999
تـغــنت بــحب الـعــراق مع مــجـمــوعـة من
شارك ـهـجـر . وفي عـام  2001 مـطـربي ا
في مـسـرحـيـة الـشـمس تـشـرق من هـناك
وهو عمل استعراضي يتحدث عن هموم
االنــســان الــعــراقي شــارك مــعه الــفــنـان
الـعــراقي الـراحـل فـؤاد سـالـم والـفــنـانـة
غــــزوة اخلـــــالــــدي ومــــطـــــربــــون عــــرب
ـــطـــربـــ وعـــراقـــيـــون والـــعـــديـــد من ا
ــمــثـلــ في اجلــالــيــة الــعــراقـيــة في وا
مـشكن .مـؤكـدا(ومـازلت عـاشـقـا لالغاني

العراقية التراثية).
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اقتربـت النجمة اللبنـانية هيفاء وهبي من الـ 8
ملـيون مشاهدة بأغـنيتها اجلديدة "جتي" بـ 8
ايـام فـقط عـلى طرحـهـا عـلى قـناتـهـا اخلـاصة
عــلى يـوتــيــوب وهي من كـلــمـات أحــمـد عــبـد
النـبي وأحلان غـريب وتوزيع مـوسيـقي محـمد
عمـار أمّا الفـيديو كـليب الّذي جـرى تصويره
في لــبــنـــان عــلى مــدى يـــومــ فــهــو بــإدارة
اخملـرج ســلـيـم الـتــرك. وكـانت أطــلــقت وهـبي
حتدي جـديد لرقصة أغنيتها اجلديدة "تيجي"
عـبـر حـسـابـهـا اخلـاص علـى موقـع التـواصل
اإلجـتـمـاعي.وشـاركت وهـبي اجلـمـهـور مـقطع
فـيـديـو لـلـرقـصـة اخلاصـة بـاألغـنـيـة وعـلـقت:
"أدخــلــوا فـي حتــدي رقــصــة تــيــجي صــور
شـــارك واســتـــمـــتـــعـــوا بـــالــرقـص". وتــفـــاعل
نشور معرب عن اجلمـهور بشكل كبيـر مع ا
حـمـاسهم لـلـمشـاركـة في التـحـدي وباألغـنـية.

”uN  b³Ž ÊULKÝ

هـندس العراقي ضيـفته رابطة بغداد  –الـعراق الثقافية ا
في محـاضرة بعنوان (ترشيد استهالك الطاقة  –ثقافة –
هندس عالء مسؤولية اخالقية  –حتديات) وادار الندوة ا

الوردي.
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الشـاعر والكـاتب العراقي يـضيفه
ـلــتـقى الــعـراقي ـقــبل ا الـســبت ا
لــلـثـقــافـة والـفــنـون في الــعـاصـمـة
االردنـيـة عـمـان بــامـسـيـة شـعـريـة
واشـــهـــار ديــوانـه اجلــديـــد (حــ
وج لضحكات القوارب). تنكر ا

bO−  bFÝ

مثل الـعراقي الـراقد علـى فراش العـافية  تـلقى امـنيات ا
االوسـاط الــفـنـيـة واالعـالمـيـة  بـالــشـفـاء الـعــاجل حلـالـته

الصحية احلرجة.
w×³  bL×

سرحي نصورة ا صري كرمته إدارة مهرجان ا مثل ا ا
اإلقــلـــيـــمي خالل حـــفل افـــتـــتــاح الـــدورة األولى - دورة
سرح الراحل مـحمود نـسيم- التي اقـيمت السبـت على ا

الكبير بديوان عام احملافظة.
bL{ s ×  ÊËbFÝ

االعالمي الــعــراقي ضــيــفـتـه االحـد مــؤســــــــســة حــيـاد
لــــلــــرصــــد والـــــتــــطــــويــــر االعالمـي في نــــدوة حــــواريــــة
بــعـــنــوان(حــيــاد وطن)  وادار احلـــوار االعالمي  احــمــد

هاشم.
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الروائي االردني وقع  روايـته (السـجينة والـسجان)  في
بلديـة إربد الكبرى في حـفل أقامه منتدى اجليـاد للثقافة
هتم بالشأن الثقافي. والتنمية وسط حضور كبير من ا

 Âd  ÊułdÝ

ــؤسّـــســة الــعــربــيّــة الــشـــاعــر الــلــبــنــانـي صــدر له عن ا
للدراسات والنّشر في عمّان وبيروت ديوان جديد بعنوان
(ســمــكــريّ الــهــواء - الــعـلــيـم بـكـلّ شيء) يــضم تــســعـة

وخمس قصيدة موزّعة على  176 صفحة.
 5 Š bO−  YO

رئيس هـيئة اآلثار والتـراث العراقيـة بحث  مع مدير قسم
الـعالقـات في السـفارة األمـريكـية بـبغـداد دانيـال أرنست
آفـاق التـعـاون الثـنـائي ب اجلـانـب  في مـجـال التـنـقيب
والبـحث اآلثاري والـتـراثي والعـمل عـلى استـرداد اآلثار

العراقية التي هربت بعد عام 2003.
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انـهـا في الـعـادة تـخـتـار مالبـسـهـا بـاتـقـان
وهي من الفنانات الـلواتي ال يتعرضن الي
تعـليـقات في الـعادة عـلى اطالالتهن.ودافع
عـلق الذين رأوا انه عنها عـدد كبير من ا
ــايــوه عـنــدمـا من الــطـبــيــعي ان تــرتـدي ا
تـذهب الى الــبـحـر وال يــجب حتـويل االمـر

. علق الى موضوع جدل سخيف ب ا
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ــصــريــة أمـيــنــة خــلـيل ـمــثــلـة ا نــشــرت ا
صورها وهي تـستمـتع بعطـلتهـا الصيـفية
في الــيــونـان حــيث اطــلت فـي الـصــور في
حــوض الـســبـاحــة وكـتــبت تــعـلــيـقــاً عـلى
ـفضـلة في الصـور:"الصـيف من جـزيرتي ا
العـالم جـزيرة مـيـكونـوس". يـذكر أن خـليل
كـانـت قـد تــعـاقــدت عـلى بــطـولــة فـيــلـمــهـا
اجلديد "532  إخراج ياسر سامي وتأليف
أحـــمــــد عـــزت أمـــ وصالح اجلــــهـــيـــني.
اضي وشاركت أمـينـة خلـيل في رمضـان ا
ـمــثل أمـيـر في مـســلـسل "الـعــائـدون" مع ا
كرارة وشـارك في بطـولة الـعمل مـجمـوعة
ـغـني ـمـثـلـ بـيــنـهم مـحـمـود عـبـد ا من ا
ـمـثل الـسـوري مـحـمـد األحـمـد وإسالم وا
سلسل تأليف جمال ومحمد أبـو داود وا
باهر دويدار إخـراج أحمد نادر جالل. الى
ذلك نشـرت الفنـانة الـيمنـية بـلقـيس فتحي
فيديـو قصيـر على صفـحتهـا اخلاصة على
موقع التواصل االجتماعي خالل تواجدها
نـتجـعات السـياحـية على الـبحر في احد ا
وتسـتـمتع بـأشـعة الـشمـس.واثارت فـتحي
اجلـــدل عـــلـى مـــواقع الـــتــــواصل بـــســـبب
البـس الـبــحـر عــلى الـرغم من ظـهــورهـا 

ـشاركة خـمسـ فنان وفـنانة من للـفنون 
مـــخــتـــلف احملـــافــظـــات. وقـــالت مــديـــريــة
اجلـمعـيـة مالك جمـيل ان (اجلـمعـيـة لديـها
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اختتم في مـنتجع بـابل السيـاحي مهرجان
اسوار بـابل الذي اقـامتـه جمـعيـة كهـرمانة

{ بــومـــبـــاي - وكــاالت - شـــاركت جنـــمــة
ـمـثلـة الـهنـديـة ديبـيـكا بـادوكون بـولـيوود ا
لقـطات من احـتفالـها بـعيد مـيالد زوجها
رانفـير سيـنغ في عطلـة نهايـة االسبوع 
الـــلـــذيـن قـــررا ان يـــحـــتـــفال به في ربـــوع

الــطــبــيــعــة عــلى الــبــحــر وفي
ركــــوب الـــدراجــــة الــــهـــوائــــيـــة

ــسـاحـات اخلـضـراء. لإلســتـمـتـاع بـا
ـمثـلـة علـى الصـور قـائلـة: "أتـمنى وعـلـقت ا
غـامرات ان نـنـعم بـحيـاة مـليـئـة باخلـبـرات وا
بوفـرة". عندما يتعلق األمر بالـتعبير عن حبهما
لـبـعـضـهـمـا الـبـعض نـادرًا مـا يـخـجل ديـبـيـكا
بـادكـون ورانـفـيـر سيـنغ من إظـهـار إعـجـابـهـما
ببـعـضهـما الـبـعض إن كان من خالل الـوقوف
بـجـانب بـعـضـهـمـا الـبعـض في الـعروض األولى
ألفالمهما إلى االحتفال بفوز أحدهما باجلوائز.

ـسـتـقـبـلـيـة واالعـمال الـعـديـد من اخلـطط ا
ستمرة وسيكـون لدينا مهرجان ثاني في ا

بابل قريبا). 
وشددت على ( اهمـية تشجـيع كل الطاقات
ســــــيرة ـواهب الفـنيـة الـتي ستـكـمل ا وا
مـن بـعـدنـا لـتـنــشـر الـصـورة احلـضـــــاريـة
الـتي تــسـتــحـقــهــا اولى احلـضــارات الـتي
نــشــأت في الــعــالـم اال وهي لــبالد مــا بــ

النهرين). 
فـيـمـا هــنئ مـحـافظ بـابل عـلي وعـد عالوي
ــهـــرجــان وقــال ان اجلـــمــعــيـــة لــنـــجــاح ا
ـيـزة عـديدة ـهـرجان كـان يـضم اعـماال  (ا
من رسوم واعمال يدوية لفنان معروفي
ـقدمـة من قبل فضـال عن تصـاميم االزيـاء ا
مـديــرة اجلـمـعـيـة ) والـتـقى اثـنـاء جـولـته
ـواهب الـشـابـة مـنـهـا الـرسـامة بـعـدد من ا
والـكـاتـبـة سـالي مـروان الـتي اهـدته لـوحة

حلضارة بابل.
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عايير لست اعسـرا انضد باليم فقط واكتب بها ..خطي لم يطرأ عليه تغيير وفق ا
ا اجلمـالية . فـقليال مـا استخـدم القلم ; تـهدى الي الى جانب الـعطور اقالم اكـثر 

اشاهد من االفالم .
 لست اعسرا لكني اعاني عسرا في الهضم .. حتى في اللغة استغني عن كثير من
يـزة في الـباكـلـوريا ـقـبالت رغم اني مـحب للـبـديع في الـبالغة وقـد نـلت درجـات  ا

الني احسن استخدام احملسنات البديعية .
يـدون طــبـيـبي  –اخلــاص الـذي صـار االقــرب  الى قـلـبي الــذي في اجلـوف االيـسـر
اسـتـنـجـد به من كل عـرض طاريء ومـبـهم  يـدون  بـيـساره جـمـلـة نـصائح دون دواء
مـعـ علـى شكل حـبـوب او مـشـروب :البد مـن ا لتـقـلـيل من الـكـافيـ مـثل: الـقـهوة
والشـاي.التـقلـيل من الوزن إذا كـنت تعـاني السـمنة.جتـنب األكل قـبل النوم بـ 4- 3
سـاعـات.الـتــقـلـيل من الـتـوابل احلـارة واألكـل الـذي يـحـتـوي عـلى دهـون.اإلقالع عن
ن يـقرأ هـذه السـطور ).جتنب التـدخ (لست مـدخنـا هو يـعلم ذلك لـكن النـصيـحة 

الرياضة بعد األكل مباشرة.تناول وجبات صغيرة ومضغ الطعام جيدًا.
ـسكن الـقلم ـذيعـات من الـلواتي   لست اعـسرا ; لـكني صـرت  اتنـبه لـلعـديد من ا
اء اجلاف بـاليسار وال يكت حرفا به .. وح تنتباهن نوبة غضب من سوء توزيع ا

والكهرباء يصرن االكثر استخداما لليد الشمال دون اليم .
ـسكـنها فـقط وسط اجلـسم( مثل ورقـة التوت )  وهن اكثـر منـهم استـخدام لـلورق 
ويتـطلـعن الى شاشـة االوتـو كيـو حتى ان امـرتهن ان يـضـعن الورقـة جانـبا  شـعرن

باالرتباك ..ذلك انهن يفرغن شحنة التوتر في هذه الورقة !
جنـة عدنان احـمد عزت وكـذلك شقـيقتـاها فرح ثم عـذبة وهي بـنت عشر سـن نالت
إجـازة في اخلط  النـهـا تـخط بـكلـتـا الـيـدين .. الـنـسـاء الشُـول نـادرات لـكـنـهـا نالت
جمـيل التـعضـيد وسـمعت من أبـاطرة اخلط جـميل الـقول.كانـت حتادثنـي وقد قدمت

من نيوزلندا حاجة وهي تطوف حول الكعبة .. ورجتني ان انتظر افادتها مكتوبة.
الطواف حـول الكعبة من اليسار الى اليم وفي ذلك حكمة :  بينها  العلماء أنه إذا
خرجـنا عن نـطـاق األرض وجدنـا القـمـر يدور حـول األرض عكـس عقـارب السـاعة
واألرض تدور حـول الشـمس عكـس عقـارب السـاعة والـكواكب تـدور حول الـشمس
ـجــمـوعـتـهـا تـدور حــول اجملـرة عـكس عـقـارب عـكس عـقـارب الـســاعـة والـشـمس 
الـسـاعة واجملـرات بـأكـمـلهـا تـدور عـكس عـقـارب السـاعـة ومـعـنى هذا أنـنـا عـنـدما
نطـوف حول الكعبة نـطوف مع الكون كله نـسبح الله في اجتاه واحـد وتتوحد جميع

مخلوقات الله بتسبيح الله سبحانه وتعالى.
منهـا وصلني االتي : بشـكلٍ عام النصف األيـسر للمخ مسـيطر في اللـغة: يحلل ما
نـســمـعه ويـتــعـامل مـع مـعـظم مــهـام الــتـحـدث. كــمـا أنه مــسـؤول أيـضــاً عن تـنــفـيـذ
ـنطق كذلـك. فعنـدما حتـتاج الستـرجاع حـادثةٍ ما احلسابـات الريـاضيـة الدقيـقة وا
ا يـكون اخلط ايـضا ضمن احلـسابات فإن مـخك األيسر يـسحـبها من ذاكـرتك.. ر

الدقيقة .. .
لـست اشـوال لـكـني احـصـيت الـعـبـاقـرة الـشـول ; بـتـهـوفن ; ايـنـشـتـاين ; نـابـلـيـون ;
مـوتـزارت ;تـشـرشل ; شـابـلن ; بـيـكـاسـو ..اوبـامـا اوبـامـا.وجـدت إحـدى الـدراسات
الهولـندية مؤخرًا أن السياسي األعسر حيث يتـحدث مستخدمًا يده اليسرى يعطي

ن شـعـورًا أكـثـر راحـة وإيـجـابـيـة لـلـمـشـاهـدين من الـشـخص األ
وذلك ألن يده تـظهر معـكوسة عـلى شاشات الـتلفزيـون وكأنها
ن عـندمـا يـستـخـدم يده الـيـمنى في اليـد الـيمـنى ولـكن األ
احلـديث تـظـهـر لــلـمـشـاهـدين وكـأنـهــا الـيـسـرى مـا يـعـطي

شاهد. شعورا سلبيًا لدى ا
 كبست بيساري الرسال النص للنشر .
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قـد تـظــهـر فـجــأة الـرغـبـة في حتــسـ مـظــهـر مـنـزلك
اليوم رقم احلظ 9.
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تستمتع بوقتك في نزهة مع العائلة لدرجة أنك تقرر 
جعله حدثًا أسبوعيًا.

Ê«eO*«

تخـطط إلعادة الديكـور  اطلب من األسـرة مساعدتك
ا قمت به. لتستمتع 

—u¦ «

ـا يـذكــرك بـصـدمـات عـقـلك الــبـاطن نـشط الــيـوم ور
اضي. ة من ا قد
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ــــمـــكـن أن تــــتـــواصـل مع بــــعض األشــــخـــاص من ا
واألحداث غير العادية رقم احلظ 8.
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ذكــريـــات تــتــدفق فـي ذهــنك كــمـــا لــو أن الــبــوابــات 
مفتوحة لن يسعدك ذك.
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تـأتـيك مـكـاسب مـالـيـة غـيـر مـتوقـعـة أنه شـيء عمـلت
بجد من أجله.
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غامرة وفعل شيء لم تفعله من  تكون لديك الرغبة با
قبل .
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تـشـعـر بــاحلـيـويــة وتـبـحث عن مــنـفـذ لـهــا بـعـيـدًا عن
عتاد أو التمرين. الركض ا

bÝô«

فـتـوحة لك في الـعمل لـديك الـكـثيـر من اخلـيـارات ا
فكر فيها.
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تتصل بصديق ليشاركك مشروعك فمن احملتمل أن 
يكون متحمسًا مثلك.
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ـغـامرة نـشط اليـوم القـليل إن إحـساسك الـفطـري با
غامرة قد يفيدك. من ا

 u(«
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حتتوي هذه الشبكة على 9
مـربــعــات كـبــيــرة كل مـربع
مـنهـا مـقسم الى  9 خـانات
صـغيـرة هـدف هذه الـلعـبة
ملء اخلـــــانــــات بــــاالرقــــام
الالزمة من  1 الى 9  شرط
عـدم تــكـرار الــرقم اكـثـر من
مـــرة واحـــدة فـي كل مـــربع
كـــبـــيـــر وفـي كل خط افـــقي

وعمودي.

بـــثـــهــا عـــبـــر الــقـــنــوات
األمـيـركيـة خالل الفـترة
ـسـائـيـة وصـوالً إلى ا
ــارسـتـهـا في أحـد
مـالعب كــرة الــقـدم
اإلنــــكــــلــــيــــزيـــة
وتــأديـتـهـا من
جنـــــــــــــــــــــــوم
بـولـيـوود في
الـهـنـد.وقال
الـــــرئـــــيس
األمــــريـــكي
آنـــــــــــــــــذاك
بــــــــــــــــــاراك
أوبــــامــــا إنّ
إبـــــــنــــــتـــــــيه
عـــــلـــــمـــــتــــاه
"رقـــــــــصــــــــة
+غــانــغــنــام
ســــتــــايل +

اجليدة".
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ديبيكا
بادوكون

راغب عالمة

أمينة خليل
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العـراقيون كانوا يتطـلعون الى مجيء الرئيس األمريكي
نطقة كل بحسب رغـباته وتمنياته وخياله بايـدن الى ا
لذلك اشتعلت مواقع التواصل االجتماعي اخلاصة بهم
بأوهـام واخبار ال صـحة لهـا وغرقت بتـقديرات ال تمت

الى الواقع بأدنى صلة.
عـلن من حصيـلة النـفع العراقي مـن اجتماع  الظـاهر ا
جدة بـحـضور بـايـدن هو الـتـرحيب بـالـربط الكـهـربائي
ب الـعراق والسـعودية عـلى شبكـة موحدة وهـو اتفاق
ســبق هـذه الـقـمـة أصال وحــدثت اجـتـمـاعـات وزيـارات

سعودية
 عراقـية فنـية وأمـنية عـديدة حتى  الـتوصل الى هذا
االتــفــاق الــذي يـلــبي حــاجــة مــهـمــة من الــكــهــربـاء الى

محافظات اجلنوب العراقي على نحو خاص.
الـعـراقـيـون الــذين سـمـعـوا من بـايـدن انّ أمـريـكـا تـريـد
تصـحـيح األخطـاء في سـياسـاتـها إزاء الـشرق األوسط
بعـد تقلـيل نفـوذها الظـاهر ذهـبوا  على بـساط األوهام
فـروش دائـمـاً الى ان هـنـاك تـدخالً لـتـغـيـيـر األوضاع ا
الفـاسدة بـالعراق عـبر الـقوة اخلارجـية كـما روّج لذلك
سيـاسي بـهلـواني هـنا أو هـنـاك في سيـاق بـيع األوهام

وتخدير الشعب و دعم استمرار فساد احليتان.
حتدث زعـمـاء العـرب في قـمة جـدة علـى تقـدم أمني في
وضع الـعـراق وزادوا في التـأكـيـد عـلى ضـرورة وحدة
ـة اراضــيه وســيــادته وهــذه تــعـبــيــرات انــشـائــيــة قــد

. ومكرورة تنطوي على مجامالت وأمنيات أيضاً
تـرحـيب بــايـدن بـالـربط الـكـهـربـائي بـ الـعـراق وبـعض
دول اخلـليج يـوحي بأنّ واشـنطن اعـطت إشارة الـضوء
الي في األخضـر حـول مـلف الكـهـرباء الـذي يـشـغل ا
البـلد بعد سنوات من غياب هذا الضوء. واال ما معنى
ـنـجـز ان يـتــحـدث زعـيم اقـوى دولــة بـالـعـالم عـن هـذا ا
الـــذي هــو اقـل من الـــعــادي بـــ اقــتـــصــاديـــات الــدول

احملاذي بعضها لبعض?
ـستحيـلة يوما أو جاء بـايدن وأنعش أحالم الـعراقي ا
يـوم وغـادر من دون ان تـوجد جـهـة عراقـيـة شاركت
أو لم تــشــارك في قــمــة جــدة قــادرة عــلى الــكــشف عن
ــبــاحــثـات مع ــلف الــعــراقي في ا اجلــانب االخــر من ا

ا ال يوجد ملف في األساس .  بايدن  او رّ

فرحـة عارمة اجـتاحتْ صدري ال أدري مـن أين كان منـبعها
وتوهَّجَ األمـل ساطـعـاً في روحي حـ اقـتـنـعتْ أمي بـتـنـفـيذ
مرادي. بـعـد يـوم وفي ظـهـيـرة باردة وقف حـارس الـسجن

عند باب قاعة السجن منادياً على «صخر األحول»
سـرَّة الـتي كانت تُـسـكنـني بـلمـح البـصر اسمي; فـرَّتْ تـلك ا
من مـــزاغل روحي وتــســـرَّبَ إِلى دمي رعب مــجـــهــول; حــتى
كدتُ أقع عـلى وجـهي عـنـدمـا نـهـضت من فـراشي اسـتـجـابة
لـنـداء حـارس الـسـجن; حـ أصـبـحت قـرب األحـول أمـسكَ
بـيـدي بـشـدَّةٍ وأخــذني إِلى حـيث غـرفـة آمـر الـسـجن الـنـقـيب

ومياء احملنَّطة التي ?»كر » كنتُ أقفُ أمامهُ أشبه با
نــشفَ في عــروقـهــا الــدم; سـألــني آمــر الــسـجن عـن اسـمي
فأجـبـتهُ وحـروف اسمـي تكـادُ تـنـصهـرُ عـلى لـساني; وإذا بهِ
ابـتهُ على مـوضع في جـريـدة كانـت على مـنـضدته; يضعُ سـبـَّ

سألني من جديد: 
- هل هذه صورتك?

حـدَّقـتُ بـالــصــورة مــصــعــوقــاً; ومع الــيـقــ الــذي رسخ في
رأسي أنَّ الــصـورة تــعـود لي; شــعـرتُ أنَّ قــلـبي أخــذ يـضخُّ

 : الدم بتؤدةٍ إلى عروقي وضاقتْ أنفاسي; أجبتهُ مرتبكاً
- نعم سيدي; إنَّها صورتي. 

أشار إِلى مـقعدٍ حتى أستريح عليه; فجلستُ والذهول مازال
يحاصرني; قال بصوتٍ يشوبهُ اإلطراء: 

- أنتَ شاعر وال تقول..
 : أردفَ بحيرةٍ

- يـصـدر لك ديـوان شـعري وأنـتَ في الـسـجن; كـيف يـحدث
هذا? أنا ال افهم.  

; - سـيـدي هـذا الــديـوان دفـعـتهُ إِلى الـنـشـر يـوم كـنت هـاربـاً
صادفة أنْ يظهر إِلى النور وأنا في الظُلمة. شاءتْ ا

: هزَّ رأسه أسفاً; ثمَّ نبسَ مازحاً بلطفٍ
نتجعات. - الذي مثلك مكانهُ في ا

أجبتهُ مُتهكماً; فقدْ عادَ األمان إِلى نفسي: 
- سيدي; أنا في أفضل منتجع.

أطلق ضـحكةً بـريئةً ثمَّ نـهض فجأةً ومـدَّ يده إِلى مصـافحتي
: قائالً

- أنتَ صديقي من هذا اليوم; كم تبقَّى على محكوميتك?
- شهران ونصف.

- ستقضيها مرتاح البال; ألني أحبُّ الشعراء.
خرجتُ من غرفتهِ بيدي اجلريدة والفرحة تغمرني حتى كدتُ
أطـيـر من بـاحـة الـســجن بـجـنـاحـ من احلـبـور; بـيـنـمـا كـان

 : احلارس األحول يالحق خطواتي قال متملقاً
; يـا بـة عــني إِلى الـنــقـيب كـر - أرجـو أنْ تــنـقل أخـبــاراً طـيـَّ

شاعرنا الوردة.
اســـتــــدرتُ إِلى وجه احلــــارس األحـــول ألرى مالمـح وجـــهه
خانعةً وقد تالشتْ منها تلك الصالفة التي كانت ترعبني; لم
اصـدقْ حـتى هـذه الـلـحـظـة هـذا الـتـحـوّل الـدرامـاتـيكـي الذي
حدث فـي حياتي بغتةً بتُّ أترقَّب وصول أمر استدعائي إلى
احملكمة في مدينتي بناءٍ على شكوى أمي الزائفة; وهذ يعني
ـربـد الـذي سـيـبـدأ بـعـد أسـبـوعـ حـضـوري في مـهــرجـان ا
سُ بـ يدي ديواني الـشعري هنـاك في العـاصمة بـغداد; وأ
البِـكر; بـعدها سـأهتفُ من أعـماق دهلـيز صدري »أنـا هناك
حــــتى يــــضيء دمي .«وهــــذا هـــو
عـنوان ديواني الشعري الذي صدر
من الـشـؤون الـثـقـافـيـة; يـا إلـهي مـا
هــذه الـغـبــطـة الـتي حتــتـوي كـيـاني;

كأنَّني أعومُ في جدولٍ من اجلنَّة.
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{ واشــنـطن (أ ف ب)   –فــيــمـا
كُـــشـف في األيـــام األخــــيـــرة عن
ـــذهـــلــة األولـى الــتي الـــصــور ا
الـتـقـطـها الـتـلـسكـوب الـفـضائي
جــيـمس ويـب إلّـا أنّ مـهــمّـته في
اكــتـشــاف تـاريخ الــكـون ال تـزال
في بـدايـتـهـا… فـقد حـجـز عـلـماء
مـن حــــول الــــعــــالـم مــــواعــــيــــد
لالسـتعـانة بـهذه األداة اجلـديدة
األكثر تطورا في مراقبة الكون.
وفي مـا يلـي حملة عن مـشـروع
ســيـتـولى الـتــلـسـكـوب من خالل
أدواته ذات الـــقــدرات الــفـــائــقــة

راحل األولية: إجنازهما في ا

v Ë_«  «d:«Ë Âu−M «

تـــبـــرز من بـــ أهم خـــصـــائص
جـيـمس ويب قـدرته عـلى دراسـة
ـراحل االولـى من تـاريخ نـشـأة ا
الـكـون بـعـيـد االنـفـجـار الـعـظـيم
الــذي حــصل قــبل  13,8مــلــيــار

سنة. 
وكـلـما كـانت األجـرام بـعـيدة عن
األرض يـستـغرق ضـوؤها وقـتاً
أطـول لـيصل إلـيـنـا فالـنـظر إلى
تـاريـخ الـكـون يـعـني إذاً الـعـودة

إلى ماضيه البعيد.
ويـــقـــول دان كـــوي وهـــو عـــالم
فــضـاء في مـعـهـد مـراصـد عـلـوم
الــفـضـاء ومـتـخـصص في نـشـأة
رحـلة الكون “نـنظـر إلى هـذه ا
ـبــكـرة لــنـرصــد أولى اجملـرات ا
التي تشكلت عند نشأة الكون.”
واســتـطــاع عـلــمــاء الـفــضـاء أن
ينجزوا  %97من مرحلة العودة
إلـى الـفـتـرة الـتي تـلي االنـفـجـار

الـعـظيم لـكـنـنا “ال نـرى الـنـقاط
احلـمــراء الـصــغـيــرة إال عـنــدمـا
نــنــظـــر إلى اجملــرات الــبــعــيــدة

جداً.”
ويـــضــيف الــعــالم “نـــســتــطــيع

أخــيــراً بـفــضل جــيـمس ويب أن
نـــــنــــــظــــــر إلى داخـل اجملـــــرات

لنتعرف على مكوناتها.”
وبـيـنـمـا تتـمـتّـع اجملـرات حـالـياً
بـأشـكـال حـلـزونـيـة وإهـلـيـجـية

ـوجـودة في مـراحل كـانت تــلك ا
الــكـون األولى “مـتــكـتــلـة وغــيـر
منـتظـمة ?”ويُفـترض أن يـكشف
جـــيــــمس ويب عـن أقـــدم جنـــوم
حـمـراء فـيـهـا عـجـز الـتـلـسـكـوب

هابل عن رصدها.   
ويـــشـــيــــر عـــالم الــــفـــضـــاء إلى
مـشـروعـ يـعـتـزم جـيـمس ويب
حتــقــيـقــهـمــا يـتــمــثل أحـدهــمـا
MACS0647-JD? ــــراقـــبـــة

انهيـار هذا التمـاسك ما يشكل
تــهـديــداً عـلى “صــحـة الــفـيــلـة
وحتـديداً الـصغـار منـها عـندما
تُــقــتـل امّــهـا – .”االســتــجــابــة

للتوتر-
وسـعت جـينـا بـاركـر وزمالؤها
إلى معرفة كيف ينعكس احلزن
الــذي تـشـعـر به الــصـغـار الـتي
تـفـقــد أمـهـا فـسـيــولـوجـيـاً من
خالل دراســة اســتــجــابــة هــذه
احلـيـوانـات لـلــتـوتـر وحتـديـداً
عبر قياس مـستوى الهرمونات
القشريـة السكريـة التي تفرزها
ـوجـودة لدى الـغـدد الـكظـريـة ا
ـا فـيـهـا الـبـشر) الـفـقـاريـات (
اســتــجــابـــةً لــعــامـل تــوتــر مــا
تــــتــــعـــرض لـه كـــأن يــــشــــعـــر
احلـيوان أنّ صـحتـه بخـطر في

ظل غياب البيئة اآلمنة.
وهــذه اإلفــرازات مــوجــودة في
الدم واللعاب والبول… والبراز.
وتقول الباحثة إنّ “الهرمونات
ـستـخرجة القـشريـة السـكرية ا
من البراز تشكل وسيلة واسعة
االنـتشـار وموثـوقاً بـها لـقياس
التـوتر لـدى احليـوانات الـبرية

ألنّها غير غازية.”

{ بـــــاريس (أ ف ب)  –قـــــدّمت
دراســة أُجـريت عـلى مــجـمـوعـة
من الـفــيـلــة تـعــيش في الــبـريـة
بكينيا دلـيالً جديداً على القدرة
الـكـبـيـرة التـي تتـمـتع بـهـا هذه
احلـيـوانـات في شـأن الـتواصل
اجـتـمـاعيـاً إذ اسـتطـاعت فـيـلة
صغيـرة أن تواسي بعـضها إثر
نـفـوق والدتـها بـفـضل عـيشـها

ضمن قطعان.
واستـند الـعلـماء إلى هـرمونات
خـاصـة بــالـتـوتــر مـوجـودة في
بـراز الـفـيـلـة لـدراسـة الـتـبـعـات
الـنـاجـمـة من نــفـوق فـيـلـة عـلى
صـغـارهــا الـتي يـجـمــعـهـا بـهـا
رابط قـوي يــسـتــمـر حـتـى بـعـد

فطام الصغار.
وطُـــرحـت فـــكـــرة الـــدراســـة من
جـــيــنـــا بـــاركـــر وهي طـــالـــبــة
دكتوراه شابـة من جامعة والية
كـولـورادو األمــيـركـيــة شـغـوفـة
بـالـعـمل عـلـى الـفـيـلـة اخلـاصـة
بـســهـول الــسـافـانــا اإلفـريــقـيـة
ـهددة ـصنّـفة ضـمن األنواع ا ا
باالنقراض في القائمة احلمراء
الــتي وضـعـهــا االحتـاد الـدولي
حلــفظ الـطـبـيــعـة وذلك بـسـبب

تعرّضها للصيد اجلائر وتدمير
موائلها.

وتوضح الباحثة في علم البيئة
عدة الرئيسية للدراسة التي وا
نُـشـرت هذا األسـبـوع في مـجـلة
“كـومـونـيكـايـشنـز بـايـولوجي”
لـــــوكـــــالـــــة فـــــرانـس بــــرس أنّ
ي للـصيد اجلائر “التأثيـر العا
غـيـر مـعـروف بـشـكل جـيـد عـلى
هـذه احلـيــوانـات االجـتــمـاعـيـة

”. جداً
وتضيف “عندمـا نراقب قطـيعاً
من الـفــيـلـة نــدرك مـدى أهــمـيـة

األســرة. فــاحلـــيــوانــات تــكــون
بـجـانب بعـضـها فـيـما نـادراً ما
تسـير الـصغار عـلى بعـد عشرة
أمـتـار من أمـهـاتــهـا بـاإلضـافـة
إلى انهـا تلـمس بعضـها عـندما
تــــأكل ثـم تـــســــتـــريـح وتـــراقب
األخـــــرى وهي تـــــتـــــجـــــول في
ـكـان… أمـا طـريـقـة احـتـفـالـها ا
بـــلمّ الـــشـــمل بـــعـــد انـــفـــصــال
بـعـضـهـا عن الـقـطـيع لـسـاعـات
مـحــدودة فــقط فـهـي مـذهــلـة.”
ويؤدي قتل أحد الصيادين غير
الشـرعـي فـيالً من القـطيع إلى
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البس مـــجــمـــوعــة واســعـــة من ا
الــوطـنـيـة.وتـرتــدي دمـيـة لـعـرض
ــــتــــجـــر ـالبس عــــنـــد مــــدخل ا ا
قــمـيــصـاً يــحـمـل صـورة صـاروخ
ــــضــــاد "جــــافـــــلن" األمــــيـــــركي ا
لــلــدبـــابــات عــلى خــلــفــيّــة زهــور
مـطـبـوعة عـلى الـقـمـاش وهو من
مـن تــصــمــيم عـالمــة "ســيل ويــر"
الـتـجـاريـة احملـلـيـة.وتـقـول مـاريـا
يـاكـنـيـوناس ( 31سـنـة) وهي من

مـــــالـــــكي "ســـــيل ويـــــر" إنّ هــــذا
ُـســمّى "طالسم" هـو الــتـصـمــيم ا
مـن األكـــثــــر رواجـــاً بــــ مالبس
الــعالمــة الــتــجــاريــة. تــصــمـيــمه
مــســـتــوحى من تــقـــلــيــد شــعــبي
أوكـــراني مـــنــتـــشـــر بــ ســـكــان
األريـاف يـقـضي بـتـعـلـيق مـناديل

. مطرّزة باألزهار لدرء الشرّ
ـبــر عــلى مــوقع (الــزمــان) ـة اخلـ ـتــمـ { تـ

االلكتروني

{ كـيـيـف (أوكـرانـيـا): تـتـجول أم
بـرفقة ابنـتها الشـابة داخل متجر
مـالبس كبـير في وسط الـعاصـمة
األوكــرانـيـة كـيـيف حــيث تـنـتـشـر
البس الوطنية كقمصان موضة ا
طـبعت عـليـها صـورة كلـب يرتدي
سترة واقية من الرصاص ويضع
نـظـارات شمـسيـة.وتـقول الـوالدة
ــلك الـكــثـيــر من هـذه تــاتـيــانـا "
ـالبس" مشـيرةً إلى أنـهـا غالـباً ا
ـتــجـر لـشــراء ثـيـاب مــا تـقـصــد ا
البس ـــــاثــــلـــــة في ظـل رواج ا
الــوطـنـيـة في أوكـرانــيـا مـنـذ بـدء
الـغـزو الـروسي لـلـبـلـد فـي أواخر
شـــبــاط/فـــبــرايـــر.ويـــظــهـــر عــلى
الـقمـصان الـتي تصنّـعهـا العالمة
الــتـجـاريــة احملـلـيــة "جـاي كـوك"
الــــكـــلب "بــــاتـــرون" الــــذي قـــلّـــده
ــيـر الــرئـيـس األوكـراني فــولـود
زيـلينسكي ميداليّة في أيار/مايو
ـــكــافــأته عـــلى عــمـــله في كــشف
األلــغـــام.وتــقــول فــالـــيــريــا ابــنــة
تـاتـيـانا "أحب بـاتـرون الصـغـير"

فيما تهز والدتها رأسها موافقة.
ولــــــفـت مـــــؤسـس "جــــــاي كـــــوك"
سـيـرغي فـيـوت إلى أنّ الـقـمـصان
الـتي طبعت عليها صورة باترون
هي "حــالـيـاً األكـثـر شــعـبـيـة" بـ
مـالبس الـعالمــة الـتـجــاريـة الـتي
ــســتــكـشف أًُطــلق عــلــيـهــا اسم ا
الـبـريطـاني جيـمس كوك وتـصنّع

مالبسها في غرب أوكرانيا.
ويـوضح رجـل األعـمال الـبـالغ 34
ســـــــنــــــة أنّ " %90مـن الـــــــنــــــاس
يـخـتـارون قـمصـانـاً حتـمل رموزا
عــسـكـريـة وهــو نـوع من وسـائل
الـتعبير. يريـدون أن يظهروا أنّها
هــذا يــؤثّـر بــهم" مــبـديــا سـروره
لـرؤيـة مبـيعـات عالمته الـتجـارية
تـرتفع بـشكل كـبير.ويـقول إن ب
زبـائنه العديد من النساء اللواتي
يـشتـرين هذه الـقمـصان إلهـدائها
ألزواجـهنّ أو أقارب يشاركون في
الــقــتــال.ويـعــرض مــتــجــر "فـسي
ســـــــفــــــوي" الـــــــواقع فـي شــــــارع
الـــتـــســوّق الـــرئـــيـــسي بـــكــيـــيف

وهـمية اسـمها “بـومان ?”مـستوحى في
الـواقع من عملـية إجالء جـماعي نظـمتها
ـواطن ـئات ا الـص في العام  2015
ـانـب من الـــيـــمن ـنـــيـــ واألجــ الـــصـــيــ
ـتـهم عـلـى مـ سـفـن لـلـبــحـريـة ـأخـرجـ فـ
ـارق في حـرب ـلـد الـغـ ـيــة من الـبـ ـن الــصـيـ
شرفون مـدمرة منذ العام .2014ووجـد ا
عـلى الفـيلـم الذي تسـاهم شـركة إمـاراتية
أيضًا في انتاجه أن اليمن مكان غير آمن

ـأوا تــصـويــر بــعض ـارتـ ـتــصــويــر فـ ـلـ لـ
مـشـاهـده في سـوريا. وبـعـد أكـثر من 11
ـنـاطق ـًا من نـزاع مــدمـر حتــولت مـ ـامـ عـ
واسـعـة في سـوريـا إلـى موقـع لـتـصـوير
ـار واحلــرب. وضجّ حي ـاهـــد الــدمــ مـــشـ
احلـجر األسـود شبه اخلـالي من الـسكان
ثل اخلميس بفريق العمل الصيني و
ثـانـويـ سوريـ ارتـدى بعـضـهم الزي
ـتــاح الـتــصــويـر الــيــمـني. وحــضــر افـتـ
اخلـميس سـفيـر جمـهوريـة الصـ التي
حـافظت عـلى عالقـة متـينة مـع السـلطات
ـعـزولـة دولـيـًا. ووسط أبـنـية الـسـوريـة ا
مـهّدمـة انهمك أعـضاء الـفريق في نصب
أجـهـزتـهم ونشـر الـدبـابات فـي مواقـعـها
ـيـدًا النــطالق الـتــصـويــر. وإن كـان تــمـهـ
ـنـتج الـرئـيـسي لـلـعمل إال جـاكي شـان ا
أنه لـن يحـضر إلى سـوريا لـلمشـاركة في
تـصوير الـفيلم الـذي يقدّم عـلى أنه يسّلط
الـضوء على دور الـسلطـات الصيـنية في

عملية اإلجالء الكبيرة من اليمن. 
{ تتمة اخلبر على موقع (الزمان) االلكتروني
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{احلــجـر األســود (سـوريـا) (أ ف ب) –
ـنـظــيم الــدولـة بــعــد سـنــوات من طــرد تـ
اإلسالمـيـة منه اسـتعـاد احلجـر األسود
ـيـة ـاحـ ــهــجــور فـي ضـ ـدّمــر وا احلـي ا
ـاهـر احلــيـاة إذ ـًا من مـظـ دمــشق بــعـضـ
حتـّول إلـى اسـتـوديـو في الـهـواء الـطـلق
لـتصوير فيلم صيني ينتجه جنم االلعاب
ـلم “هــوم ـالــيــة  جــاكي شــان.وفــيـ ـتــ الــقـ
أوبـرايشن ”الـذي جتري وقائعه في دولة

الــتـــلــســكــوب لـم أكن قــد ولــدت
حتى.”

ـــراقــبــة ويـــتــمـــثل هــدف لـــيم 
كــواكب صــخـــريــة تــتــشــابه في
احلــجم مـع األرض وتــدور حـول
جنم يــحـمل اسم “تـرابــيـست –
 .”1وهـذه الــكــواكب قــريــبـة من
بــعـــضــهــا لــدرجـــة أنّه من عــلى
ــكن أن تــظــهـر ســطح أحـدهــا 
الـكــواكب األخـرى بـشـكل واضح

في السماء.
وتــــقـــول لـــيم إنّ “نــــظـــام عـــمل
+تـــرابــــيـــست  +1 –فــــريـــد من
ـعـايـيـر نوعه ?”مـضـيـفـةً أنّ “ا
ــوجــودة في +تـــرابــيــست +1 ا
مــواتــيـة لــلــبـحـث عن إمـكــانــيـة
وجـــود حــيـــاة خــارج نــظـــامــنــا

الشمسي.”
وتـــــــــقـع ثـالثـــــــــة مـن كـــــــــواكب
“تـرابــيـست  ”1 –الــسـبــعـة في
الـنـطــاق الـصـالح لـلــحـيـاة عـلى
مـسـافـة لـيسـت بعـيـدة أو قـريـبة
ـــا يــــوفـــر جـــداً عـن الـــنــــجم 
درجـات حرارة مـناسـبـة لتـواجد

ياه على سطحها. ا
ويبعد “ترابيست  39 ”1 –سنة
ـكن ضـوئـيـة فـقط عن األرض و
رؤيـة الكـواكب تـمرّ أمـام الـنجم
كناً رصد انخفاض ا يجعل 
اللمعان الذي يحصل بعيد عبور
النجم واستخدام تقنية التحليل
الـطيـفي للـتـعرف إلى خـصائص

الكواكب.
ولم يُعـرف بعد مـا إذا كانت هذه
الـكـواكب تـتـمـتع بأغـلـفـة جـوية
وهو ما تسعى إلى اكتشافه ليم.

وفي حـال كـان لــلـكـواكـب أغـلـفـة
جـويـة فـسيُـصـفى الـضـوء الذي
ـرّ عـبرهـا من خالل اجلـزيـئات
ـــوجـــودة فــيـه مــا يـــؤدي إلى ا
بـعث إشـارات عـلى جيـمس ويب

التقاطها.
أمـا اإلجنـاز األكـبر ألولـيـفـيـا ليم
فـسـيكـون في رصـد وجـود بـخار
ــاء وثــاني أكــســيــد الــكــربـون ا

واألوزون على هذه الكواكب.
ويـشكل “تـرابـيست  ”1 –هـدفاً
بالغ األهـميـة لدرجـة أنّ عدداً من
الـفـرق الـعلـمـيـة خصـصـوا وقـتاً
راقبته. وتـوضح ليم أنّ العثور
عـــلى عالمـــات تـــشـــيــر عـــلى أنّ
الــكــواكب صــاحلــة لــلــعــيش إن
كـــــانت مـــــوجــــودة بـــــالــــفـــــعل
سيستغـرق وقتاً. وتضيف “لكنّ
كل ما نقوم به هـذه السنة يشكّل
خــطــوات مــهـمــة نــحــو حتــقـيق

الهدف النهائي.

وهـي إحـــــدى أبـــــعـــــد اجملــــرات
ـعروفـة وساهـم هذا الـعالم في ا
اكــتـشـافــهـا سـنـة  ?2013فـيـمـا
شروع سيراقب التلـسكوب في ا
الـثـاني إيـرنـدل وهـو أبـعد جنم
يُــرصــد عــلى اإلطـالق واكـتُــشف

في آذار/مارس.
وفـيـما أُدهـشت الـبـشريـة بـصور
جــــــيـــــــمس ويـب األولى الـــــــتي
الـتـقـطـهـا الـتـلـسـكـوب بـاألشـعـة
حتت احلـــــمـــــراء ألنّ الـــــضـــــوء
ـنـبـثق من الكـون الـبـعيـد امـتدّ ا
وجية تزامناً إلى هذه االطوال ا
مع توسع الـكون إال أنّ الـعلـماء
يــولــون اهــتــمـامــاً بــالــغــاً كـذلك

لتقنية التحليل الطيفي.
ومن شــأن الـــتــحــلــيل الــطــيــفي
لــضـوء أحــد األجـرام أن يــكـشف
عـن خـــــصــــائـص هـــــذا اجلــــرم
كـــــدرجـــــة حـــــرارتـه وحـــــجـــــمه
وتـركــيـبـته الـكــيـمـيـائــيـة فـهـذه
ــثــابــة طب الــتــقــنــيــة هي إذاً 

شرعي خاص بعلم الفلك.
ويجهل العلم حـتى اليوم الشكل
الـذي تـبــدو عـلـيه جنــوم الـكـون
ـا بــدأت تـتـكـوّن األولى الــتي ر
بـــعـــد مــئـــة مـــلـــيـــون ســنـــة من

االنفجار العظيم.
ـــا قـــد نـــرى ويـــقـــول كـــوي “ر
أشياء مختلـفة بشكل كبير ”عند
رصـد جـمـهـرة الــنـجـوم الـثـالـثـة
الـتي يُـفـترض نـظـريـاً أنهـا أكـبر
من الشـمس بكـثيـر ومكـوّنة فقط

من الهيدروج والهيليوم.
وتـــعـــرضت هـــذه الـــنـــجـــوم في
الــنــهــايـــة إلى مــســتـــعــر أعــظم
(انفـجار جنمي هـائل) مسـاهمةً
ـــــواد فـي إثـــــراء الــــــكـــــون بــــــا
الـكيـميـائيـة التي كـوّنت النـجوم

وجودة حالياً. والكواكب ا
ويــنــتــاب بــعض عــلــمــاء الـفــلك
شـــكـــوكـــاً في شـــأن إمـــكـــانـــيـــة
اكتشاف جنوم اجلمهرة الثالثة
تـخـصـص لـكن ذلك لن يـثـني ا
والـعـامـلـ في الـفـلك عن الـعـمل

حملاولة اكتشافها.
واختير العلـماء الذين سيديرون
ــشـــاريع الــعــلــمــيــة اخلــاصــة ا
بـــجـــيــمـس ويب اســـتــنـــاداً إلى
عـمـلـيـة انـتـقـاء تـنـافـسـيـة كـانت
مــفـتــوحــة أمـام اجلــمــيع بـغض
الـنـظـر عن مـسـتـوى تـقدّمـهم في

هنية. مسيرتهم ا
ومـن بـ من اخـتـيــروا أولـيـفـيـا
لــيم وهي طــالــبــة دكـتــوراه في
جامعـة مونتـريال تبلغ  25سنة.
وتــقـــول لــوكــالـــة فــرانس بــرس
“عـــــنـــــدمـــــا بـــــدأ احلـــــديث عن

{ لـوس اجنـلوس , (أ ف ب) -
تـزوّج النـجمـان جيـنيـفر لـوبيز
وبن أفــلـــيك في واليـــة نــيــفــادا
األمــريـكــيـة بــعـد  18عـامـا من
انـتـهـاء عالقـتـهـمـا األولى الـتي
حــظـــيت بــتـــغــطـــيــة إعـالمــيــة
واسعة في ذلك الـوقت بحسب
سجالت محـكمة نـشرت السبت
واطـلـعت عـلـيـهـا وكـالـة فرانس
بـرس.وأفــادت وثـيـقـة زواج من
مـــقـــاطـــعـــة كالرك الـــتي تـــضم
مدينـة الس فيغاس أن بـنيام
غــيــزا أفــلــيك تـزوّج جــيــنــيــفـر
لــوبــيـــز.وبــحـــسب الــوثـــيــقــة
ــمــثــلــة ــغــنـــيــة وا اخــتــارت ا
البـالغة  52عامـا أن تأخذ اسم

عائـلة زوجـها لـتصبح جـينـيفر
أفليك.وكانت لوبيز وهي أيضا
سـيدة أعـمال ولـديـها مـجمـوعة
مـسـتـحضـرات جتـمـيل وعـطور
حتــــمل اســـمـــهــــا أعـــلـــنت في
مثل في نيسان خطوبتها من ا
فـيـديـو قـصـيــر.والـتـقت لـوبـيـز
وبن أفـــلــــيك عـــام  2002خالل
تصوير فيـلم "جيلي" وقد تابع
مصورو الباباراتزي عالقة هذا
الثـنائي الـشهـير في هـوليوود.
وأرجئ زواجـــهـــمـــا الـــذي كــان
مــــقــــررا في  2003قــــبل إعالن
انـــــفـــــصــــــالـــــهـــــمــــــا الـــــعـــــام
.2004وحتــــدّثت لــــوبــــيــــز عن
تجـددة مع أفليك في عالقتهـا ا

مـقـابـلـة مـع مجـلـة "بـيـبـول" في
شـبـاط قـائـلــة "إنـهـا قـصـة حب
جــمـيــلـة حــصـلـت عـلى فــرصـة
ثــانــيـة".وأصــبح الــنــجــمـان "ال
يــنـفـصالن" مـنـذ عـودتـهـمـا إلى
بـعــضـهــمـا الــبـعض واشــتـريـا
منزال في بيفـرلي هيلز كما أفاد
تخصص.  موقع "تي إم زي" ا
وتـزوجت جـينـيـفر لـوبـيز ثالث
ــــغــــنـي مـــارك مــــرات وكــــان ا
أنــــتــــوني من بــــ أزواجــــهــــا
وأجنـــبـت مــنـه تـــوأمـــ هـــمــا
ـيه.أمـا أفـلـيك فـكان مـاكس وإ
مـثلة جـينيـفر غارنر متـزوجا ا
الــتـي أجنب مــنــهـــا فــايــولــيت

وسيرافينا وسامويل.
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وبـــ ســــنـــتي  2015و?2016
تـولت إلى جـانب فـريـقـهـا جـمع
بـراز الــفـيــلـة الـصــغـيــرة أثـنـاء
مـــرور قــطــعــان في مـــحــمــيــتي
سـامـبـورو وبـوفـالـو سـبـريـنـغز
الــــوطـــــنــــيـــــتــــ فـي شــــمــــال
كـيـنــيـا.وأسـفـر هــذا الـعـمل عن
جــمع  496عــيــنــة مـن بـراز 37
فــيالً صـغـيــراً فـقـدت  25مـنــهـا
أمها وتشمل أنـثى فيلة حصراً
(في ظل صـعـوبـة تـعقّب الـفـيـلة
الــــذكـــور ألنّــــهـــا أقـل إخالصـــاً
لـقطـعانـهـا األساسـية) تـتراوح
أعـمـارهـا ب سـنـتـ وعـشرين
ســـــــــــــنــــــــــــــة (سـن الـــــــــــــوالدة
األولـى).وخـسـرت الـفـيـلـة أمـهـا
منذ فترة تتراوح ب سنة و19
عـاماً نـتيـجـة الصـيد اجلـائر أو
اجلــفـاف وهــمــا عــامالن كــانـا
2009 شـــــائــــعـــــ جـــــداً بــــ 
و .2014وبقيت عشرون من ب
الــفــيــلــة في الــوحــدة األســريـة
نــفـســهـا بــعـد وفــاة األم فـيــمـا
انضمت خمسة منها إلى وحدة

من أسرة مختلفة.
ـبــر عــلى مــوقع (الــزمــان) ـة اخلـ ـتــمـ { تـ

االلكتروني

{ دكار (أ ف ب)  –تـدور مارييتو
ثــيــام بـرشــاقــة داخل طــوق هـوال
هــوب مـعـلّق خالل عـرض حتـيـيه
فــرقـة “ســيــنـســيـرك ?”أول فــرقـة
سيرك في السنغال وإحدى الفرق

النادرة في هذا البلد اإلفريقي.
تـلـتفّ مـاريـيـتـو ثـيـام بـخـفّة عـلى
طــوقــهـــا وتــنــزلق وتــتــدلّى حتت
ـذهـول فـيـمـا أنـظــار اجلـمـهـور ا
أعـضاء فرقتها يتـابعون حركاتها
بانتباه شديد خالل العرض الذي
يــقـدّمـونه في إطـار أول مـهـرجـان

للسيرك يُنظّم في دكار.
ومـاريـيـتـو الـبـالـغـة  29عـامـا هي

ـديرة الـفنـية لـلفـرقة الـتي تضم ا
بـــ أعــضــائـــهــا امـــرأتــ فــقط.
انـــــتـــــقـــــلـت إلى دكـــــار إلكـــــمـــــال
دراسـتها غيـر أنها تخلّت عن كلّ
شـيء لاللتـحـاق بالـسـيرك وإدارة

الفرقة.
وكـان من الـصـعـب عـلى مـاريـيـتو
أن تـبرر هذا القرار لعـائلتها لكن
ــســرح حتت حـــ تــكــون عــلـى ا
األضــواء ال تـنـدم عــلى خـيـارهـا
بل تــســتــســلم لــســحــر الــعـرض
مـشـاركـة روعة تـلك الـلـحـظات مع
رفــاقــهــا وأطـفــال الــشــارع الـذين

يشاهدونها.
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